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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

     Передбачається реконструкція існуючої АЗС за адресою: вул. Дніпровська, 

132а, м. Павлоград, Дніпропетровська область в одну чергу будівництва без 

виділення пускових комплексів належить до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля, а саме згідно ст. 3 ч. 3 пункт п. 4. п.п. 2 ЗУ «Про оцінку 

впливу на довкілля». 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає 

загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, 

проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, 

споруд та інших об’єктів. 

Законом встановлено використання природних ресурсів громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням 

обов’язкових екологічних вимог: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування новітніх технологій; 

б)здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню 

природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного 

середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості 

природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного 

середовища і безпеку здоров’я населення; 

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших 

територій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав 

інших осіб; 

є) здійснення заходів щодо збереження і не виснажливого використання 

біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з 

поводженням з генетично модифікованими організмами. 
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При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання й інших 

вимог, встановлених цим Законом та іншим законодавством України. 

 

1.1.Опис місця провадження планованої діяльності 

   Згідно генерального та зонінгового плану (мал.8,9) передбачається 

реконструкція існуючої АЗС на площі ділянки яка становить 0,2600 га , що 

знаходиться за адресою: вул. Дніпровська, 132а, м. Павлоград, Дніпропетровська 

область (мал.1) за кадастровим номером: 1212400000:02:052:0012 та цільовим 

призначення земельної ділянки 12.11- для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу (мал.2,3). Земельна ділянка знаходиться в оренді згідно 

договору оренди за номером запису про інше речове право 32711134 від 

05.08.2019р.(мал.4,5). 

    

 

Мал. 1. Ситуаційна 'та розташування об’єкта плануємої діяльності 
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Мал.2. Публічна кадастрова карта земельної ділянки за кадастровим 

номером 1212400000:02:052:0012 
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Мал.3. Кадастровий план земельної ділянки за кадастровим номером 

1212400000:02:052:0012 М 1:500 
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Мал.4 Договір оренди земельної ділянки 
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Мал.5. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права 
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Проектом передбачено реконструкцію існуючих об’єктів в одну чергу 

будівництва без виділення пускових комплексів згідно генерального плану (мал.6), 

а саме: 

- встановлення стаціонарного заправника газу типу СЗГ-10; 

- влаштування майданчика зливу ЗВГ; 

- заміна щогли блискавкозахисту; 

- влаштування пожежного щита; 

- благоустрій території. 

 
 

 

Мал.6. Генеральний план М 1:500 
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З півночі  – межує з проїжджою частиною по вул. Дніпровська, далі проїжджа 

частина по вул. Полтавська; 

З півдня – з житловими будинками по вул. Південна; 

З сходу – з кафе «Транзит», далі житлові будинки; 

З заходу – розташована проїжджа частина по вул. Дніпровська, далі – житлові 

будинки. 

   Відстань до найближчої забудови до провулка Первомайского складає 55 м. 

   Відповідно до ДСП-17  3-96 «Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів», відстань від АЗС становить не менше 50м (мал.7). 

 
 

Мал.7.Ситуаційний план підприємства з нанесеною СЗЗ 50м 

Реконмтрукція існуючої АЗС за адресою: вул. Дніпровська, 

132а, м. Павлоград, Дніпропетровської області 

Житлова 

забудова 55 м 
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Мал.8 Генеральний план м. Павлоград 
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Мал.9 Зонінг м. Павлоград 

 

 

АЗС за адресою: вул. 

Дніпровська, 

132а, м. Павлоград 
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На земельній ділянці, що підлягає реконструкції знаходиться АЗК, що включає в 

себе: 

- будівлю АЗК; 

- заправочні острівці з навісом з паливорозливними колонками; 

- майданчик для зливу палива з бензовозу; 

- газозаправне обладнання; 

- очисні споруди дощових стічних вод; 

- щоглу блискавкозахисту; 

- інформаційне табло; 

- флагштоки; 

- зовнішня огорожа території. 

На АЗС, здійснюється прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, 

а саме: трьох марок не етильованого бензину (А-95 Max, А-95 та А-92, двох марок 

дизельного палива (ДП та ДП Мах). 

В’їзд та виїзд на територію АЗК – існуючі. В’їзд та виїзд на територію АЗК 

здійснюються з вулиці Дніпровська. В’їзд і виїзд з території АЗК передбачено 

окремими, без перехрещення автомобільних потоків. Після реконструкції схема 

руху на території залишається такою як і була. 

Пожежогасіння майданчика автозаправної станції  передбачається з двох 

пожежних гідрантів. 

Режим роботи АЗС - цілодобовий, в три зміни.  Добова продуктивність 

проектованого МЗАСГ становить не менше 250 заправок на добу.  

Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та 

пасажирів 60 років. 

 Термін експлуатації резервуарів 40 років. 

Згідно з табл.10.9 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» АЗК 

відноситься до типу А (традиційне) категорія IІІ – велика. 

Автозаправний комплекс працює цілодобово протягом року. Обслуговуючий 

персонал працює позмінно. 
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1.2. Цілі планованої діяльності 

Ціллю планованої діяльності – є розширення номенклатури палив на діючій АЗС 

та задоволення потреб споживачів в послугах заправки автомобілів скрапленим 

вуглеводним газом. 

Стрімке зростання автотранспортних засобів приводить до збільшення кількості 

автозаправних комплексів та авто газозаправних пунктів, які в свою чергу 

забезпечують створення робочих місць, здійснюють відпуск високоліквідної 

продукції, поліпшують сервісні умови і зручність обслуговування автовласників, а 

також забезпечують населенням якісним паливом. 

Заправляння скрапленим вуглеводневим газом (пропан-бутан) автомобілів у 

порівнянні з рідким паливом буде позитивно впливати на стан навколишнього 

середовища, через більшу екологічність даного виду палива. 

Метою реконструкції є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, 

створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та 

державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних 

нормативів. 

1.3. Характеристика діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Планованою діяльністю передбачається реконструкції АЗС шляхом 

встановлення на її території автогазозаправного пункту (АГЗП).  

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу (суміш пропан-бутан) (СВГ) 

передбачено в одному наземному резервуарі об’ємом 9,9 м3 (наземний модуль).  

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомогою ПРК для 

СВГ. Газовий модуль АГЗП поставляється комплектно і встановлюється за 

допомогою стрілового автомобільного крану. Газовий модуль встановлюється на 

фундаментні плити, які заливаються на місці.  

Роботи по влаштуванню ПРК СВГ проводяться не механізованим способом. При 

необхідності використовується ручний підйомник.  
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Майданчик монтажу відгороджується тимчасовою огорожею (поліетиленовою 

сигнальною стрічкою). В місці під час заїзду техніки, сигнальну огорожу 

тимчасово знімають.  

Для освітлення ділянки монтажу передбачено прожектор.  

Монтаж обладнання проводиться з дотриманням будівельних норм, правил і 

стандартів.  

Монтаж електричних мереж виконувати згідно ПУЕ. 

 При проведенні зварних робіт робота АЗС припиняється.  

  Роботи з демонтажу проводитись не будуть.  

  Потреби (обмеження) у використанні нових земельних ділянок під час 

виконання підготовчих і робіт з монтажу немає.  

Планована діяльність не передбачає здійснення інженерної підготовки і 

додаткового захисту території. В організаційно-технологічній схемі (табл. 1.3) 

приведені терміни будівництва основних споруд з розподілом на підготовчі роботи 

та основні будівельно-монтажні роботи. 

 

Таблиця 1.3.1 – Тривалість будівництва 

№

 п/п 

Найменування робіт Трудовитрати, тис.чол. дн. Тривалість 

будівництва, 

міс. 

1 Підготовчі роботи 4,2 0,5 

2 

Заміна насипного грунту 

на пісок 

середньої фракції з 

ретельним 

ущільненням та влаштування 

залізобетонної плити під 

резервуар СВГ, 

колонку та пілон 

4,2 1,5 

3 
Монтаж резервуару СВГ 

із устаткуванням 
2,0 0,5 

4 
Благоустрій території 

АГЗП 
4,2 0,55 

5 
Загальна тривалість 

реконструкції 
25,0 3,0 
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До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати після 

виконання внутрішньо майданчикових підготовчих робіт. В підготовчий період 

виконуються роботи, які забезпечать нормальний подальший розвиток 

будівництва. 

У підготовчий період виконуються наступні роботи: 

- виконання необхідних організаційно-фінансових заходів (забезпечення 

будівництва проектно-кошторисною документацією, укладання договорів підряду, 

оформлення фінансування і т.д.); 

- створення геодезичної основи будівництва, виконання геодезичних 

розбивочних робіт; 

- організація будмайданчика з встановленням захисно-охоронної огорожі, 

організація під'їздів та вирішення питання розміщення будівельників, з виконанням 

заходів техніки безпеки і охорони праці та забезпеченням нормального 

функціонування оточуючого середовища; 

- земляні роботи – частина робіт, віднесена у проекті організації будівництва 

(ПОБ) і проекту виконання робіт (ПВР) до стадії підготовчих; 

- вертикальне планування території будівельного майданчика – частина робіт, 

віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих; 

- розміщення мобільних (інвентарних) будівель і споруд виробничого, 

складського, допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, 

влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій, 

обладнання, відходів, вторинної сировини; 

- розміщення тимчасових сміттєзбірних контейнерів; 

-забезпечення будмайданчика енергоресурсами – електроенергією та водою у 

відповідності до ПВР та технічних умов відповідних служб. 

Підготовчі роботи можуть виконуватись замовником після отримання 

документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. 

Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж можуть виконуватись 

замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання 

будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт. 
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До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати лише після 

відведення в натурі майданчика для його будівництва. Вертикальне планування 

будівельного майданчика виконується по відмітках згідно креслень генплану. 

У основний період будівництва проводяться власне будівельні роботи. 

Об'єкт споруджується на території діючої АЗС, тому необхідності будівництва 

під'їзних шляхів немає. Межа будівельних робіт не виходитиме за межі границі 

території, додаткових майданчиків для виконання будівельно-монтажних робіт не 

потрібно. 

Об'єкт будівництва нескладний та не тривалий. Проектована діяльність не 

передбачає глобальних будівельних робіт, не викликає змін у ландшафті, виключає 

впливи на основні елементи геологічного середовища. Роботи по благоустрою 

території, що включають в себе відновлення покриття із плитки та відновлення 

зелених зон, виконуються вручну без додаткових механізмів. 

Будівництво завершують роботи по благоустрою і озелененню території.  

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

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та ДБН В.2.5-75:2013 

«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». 

Вертикальне планування майданчика біля СВГ вирішено з урахуванням 

існуючого рельєфу в ув’язці з відмітками існуючої АЗС. Передбачається вивезення 

непридатного зайвого ґрунту та уламків під запроектовані майданчики на полігон 

відходів підрядною організацією, що виконує будівельні роботи. 

При будівельних роботах передбачається захист існуючих дерев захисними 

коробами, будівельні матеріали складуються в суворо назначених для цього 

місцях, в літній період відбувається полив території будівельного майданчика, щоб 

запобігти поширенню пилу. 

Антисейсмічні заходи: 

- об’ємно-планувальні і конструктивні рішення забезпечують симетричність і 

регулярність у плані та по висоті будівлі мас, жорсткостей та навантажень на 

перекриття; 
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- при будівництві застосовуються матеріали, конструкції та конструктивні схеми, 

що забезпечують найменші значення сейсмічних навантажень; 

- інженерне обладнання розміщується з урахуванням його впливу на рівень 

сейсмічного навантаження. 

Таким чином прийняті антисейсмічні заходи забезпечують безпечну 

експлуатацію АЗС. 

Під час будівництва впроваджується моніторинг з боку будівельника за 

можливими ризиками щодо розвитку небезпечних геологічних процесів на 

будівельному майданчику з метою своєчасного їх запобігання. 

У ході будівництва при виконанні передбачених обсягів робіт ризик істотного 

забруднення атмосфери, ґрунтів, ґрунтових і поверхневих вод відсутній. 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 

виробничих процесів), виду і кількості матеріалів та природних ресурсів 

Планована діяльність полягає у реконструкції існуючої автозаправної станції з 

влаштуванням автогазозаправного пункту належить до другої категорії видів 

планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 

підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі ст.3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» ч.3 пункт 4 (поверхневе та підземне зберігання викопного 

палива чи продуктів їх переробки на площі 500 м2 і більше або об’ємом (для рідких 

або газоподібних) 15 м3 і більше). 

При проектуванні АЗС з АГЗП застосована сучасна технологічна схема 

заправлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, 

забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації. 

Обладнання, рекомендоване проектом, відноситься до найбільш екологічно 

безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні 

випробування і допущено до застосування на Україні. 

В даний час АГЗП стає важливим елементом міської структури, забезпечуючи 

значну економію нафтопродуктів і граючи важливу роль у справі охорони 

атмосферного повітря. 
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Необхідно відзначити, що саме по собі використання скрапленого 

вуглеводневого газу (пропан-бутан) як моторного палива для автотранспорту є 

важливим фактором для зменшення забруднення атмосфери населених пунктів, 

тому що у вихлопних газах автомобілів, що працюють на пропан-бутані, міститься 

значно менше токсичних речовин, на відміну від автомобілів, що працюють на 

рідкому паливі. 

Вирішити проблему створення мережі АГЗП можливо за рахунок розташування 

на території діючої АЗС технологічного устаткування АГЗП, тим самим надавати 

клієнтам комплексне обслуговування по заправці автомобільних балонів (як СВГ 

так і бензином чи дизельним пальним), що дасть змогу власникам транспортних 

засобів можливість вибрати найбільш екологічно-чистий та дешевий вид пального. 

Ділянка будівництва знаходиться на існуючій та діючій АЗС та є освоєною. 

Існуючі й проектовані під’їзні дороги дозволяють забезпечити доставку матеріалів 

і конструкцій на будівельний майданчик. 

Водопостачання для побутових, технічних та будівельних потреб здійснюється 

від центральної міської мережі згідно договору (Додаток Б). 

Пожежогасіння на період будівництва здійснюється від існуючого пожежного 

гідранту. 

Енергопостачання – від існуючих мереж (Додаток Г). 

Потужність АЗС характеризується максимальною пропускною здатністю 

заправлених автомобілів на годину. 

Архітектурно-планувальне рішення генерального плану обумовлено 

розташуванням ділянки, сформованою забудовою та транспортною схемою, 

вимогами технологічних рішень, умовами безпеки руху, інженерного забезпечення, 

виконанням санітарних та протипожежних норм. 

На існуючому АЗК передбачено відпуск трьох марок не етильованого бензину 

(А-95 Maxx, А-95 та А-92 та двох марок дизельного палива (ДП та ДП Махх). На 

АЗК передбачено надання сервісних послуг водіям та пасажирам. Відпуск 

нафтопродуктів здійснюється оператором-продавцем АЗК, робоче місце якого 
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обладнано згідно з постановою Кабінету Міністрів України за №1442 від 20 грудня 

1997 року. 

Режим роботи існуючого АЗК такий: 

- час роботи - цілодобово; 

- кількість робочих днів на рік  - 365. 

Основні показники: 

- продуктивність по заправці рідким моторним паливом – 250 заправок за добу; 

- обсяг середньо-разової заправки – 40 л; 

- кількість технологічних заправних місць для заправки рідким моторним 

паливом – 6 шт.; 

- максимальна кількість машин, що заправляються рідким моторним паливом 

одночасно – 6 одиниць. 

Згідно з табл.10.9 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» АЗК 

відноситься до типу А (традиційне) категорія IІІ – велика. 

      Робочим проектом передбачено: 

      Стаціонарний заправник газу виготовляється в заводських умовах і 

поставляється на площадку в готовому модульному вигляді. Усі складові 

модуля (наземний резервуар V=9,9 м3, колонка, навіс, насос) змонтовані на 

єдиній сталевій рамі (мал.9). 

   Габаритний розмір модуля 7530х1805х2600(h) мм (мал.10). 

  Вага модуля при максимальному заповненні резервуару – 7450 кг. 
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Мал.10 Загальна схема АГЗП 

  Модуль встановлюється на монолітну залізобетонну плиту розміром 

7250х2000х250(h) мм. Монтажна рама автогазозаправного модуля кріпиться до 

монолітної залізобетонної плити за допомогою шести саморозпірних болтів 

М20х160. 

    Навантаження на фундамент від автогазозаправного модуля не буде 

перевищувати допустимого. Експлуатаційне розрахункове навантаження на 

плиту – 16 кПа (0,16 кгс/см2). 

    Для блискавкозахисту передбачено встановлення щогли блискавкозахисту 

висотою 18 м, що являє собою трубостійку змінного перерізу, від 152 мм до 32 

мм, з блискавкоприймачем діаметром 14 мм. Зварювання виконується 

електродами Е42, мінімальний катет зварних швів kf прийняти по таблиці 16.1 

ДБН В.2.6-198:2014. Стійка монтується у свердлений котлован із заповненням 

бетоном класу С12/15, F50, W2. Ґрунтом основи фундаментів слугує ІГЕ 3 tH - 

насипний шар – супісок піщанистий, пластичної консистенції, сірий, сіро-

коричневий, з домішкою будівельного сміття та ПММ до 5%, питоме 

зчеплення С – 9,0 кПа, кут внутрішнього тертя φ – 17°, модуль деформації Е - 9 

МПа. Антикорозійний захист металоконструкцій виконується двома шарами 
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емалі ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по ґрунтуванню ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

    Застосування ЗВГ як моторного палива для автотранспорту забезпечує 

переведення автопарку на більш економічний і екологічно чистий (у порівнянні 

з бензином і дизельним) вид моторного палива. 

    Автомобільне газозаправне обладнання призначене для заправки 

автомобілі в  зрідженим вуглеводневим газом (суміш ЗВГ пропану та бутану). 

Комплектація СЗГ 

   Устаткування для СЗГ типу “LPG-10” що виконаний згідно ТУ У 47.0- 

3844227-001:2016, який включає в себе: 

- резервуар для накопичування і видачі ЗВГ ємністю 9,9 м3; 

- насос для перекачування ЗВГ, марки SKC 4.08.5.1160.LPG, виробництва 

"Hydro-Vacuum", Польща (або аналогічний); 

- колонку заправну для ЗВГ, тип „SHELF 100-2 LPG”, виробництва України 

(або аналогічний); 

- штуцерами для подачі ЗВГ з автоцистерни в резервуар; 

- запірну, регулюючу і запобіжну арматуру; 

- прилади контролю та автоматики; 

- технологічні трубопроводи; 

- навіс над технологічним обладнанням з негорючих матеріалів.  

Обладнання, арматура, трубопроводи і прилади КВП і А СЗГ забезпечують: 

- наповнення резервуара зрідженим вуглеводневим газом; 

- подачу ЗВГ на колонку заправну; 

- контроль за тиском газу в резервуарі та у технологічних трубопроводах; 

- контроль за рівнем наповнення резервуара; 

- автоматичне відключення живлення насоса при досягненні min чи max 

рівнів ЗВГ у резервуарі; 

- відключення потоку газу у разі обриву наповнювальних шлангів.  

СЗГ складається з таких основних частин: 
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     1 вузла зберігання, до якого входять: 

    - резервуар прийому і накопичення зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), поз. 

1 – 1 шт.; 

- насос для зливу ЗВГ з автоцистерн і подачі продукту в ємність на заправну 

колонку, поз. 3 – 1 шт; 

- фільтр для очищення ЗВГ, поз. 4, встановленого на прийомі насоса – 1шт. 

2 заправної колонки, поз. 2, для заливу ЗВГ у паливні балони автотранспорту, – 

1 шт. 

3 вузол приєднання для подачі ЗВГ з автоцистерни в резервуар у складі 

приєднувальних пристроїв для шлангів автоцистерни, швидкісного і зворотного 

клапанів, трубопроводів парової, рідкої фази і технологічних продувок, а також 

запірної арматури; 

4 щитів керування, автоматизації та сигналізації загазованості. 

Технічна характеристика обладнання СЗГ 

Резервуар 

- геометричний об’єм ємності – 9,9 м3; 

- внутрішній діаметр ємності – 1600 мм; 

- робоче середовище - зріджений газ (пропан-бутанова суміш); 

- клас небезпеки 4 за ГОСТ 12.1007-76, пожежонебезпечна, 

вибухо-небезпечна; 

- резервуар пофарбований в білий колір для захисту від нагріву сонячними 

променями; 

- тиск, МПа: 

робочий – не більше ніж 1,6; розрахунковий – 1,8; 

- температура, о С: 

розрахункова стінки – +50;  

робочого середовища – до мінус 40; 

- термін служби, років – 20; 

- маса (порожня), кг – 2400; 

- габаритні розміри, мм – 5400x1615x1890.  
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Насос 

- лопатковий циркуляційний з боковими каналами, відкритими робочими 

колесами і відцентровим робочим колесом на першій ступені; 

- продуктивність насоса - від 30 до 75 л/хв; 

- розрахунковий тиск, МПа – 1,6; 

- двигун – у вибухозахищеному виконанні 1ExdIIBT4; 

- потужність приводу – 5,5 кВт; 

- напір, м – до 100 м. 

Колонка 

- максимальна продуктивність – 50 л/хв; 

- мінімальна продуктивність – 5 л/хв; 

- мінімальне дозування –5 л; 

- точність виміру – ±1,0%; 

- експлуатаційний тиск – 1,57 МПа; 

- температура робочого середовища – від мінус 20 °С до +45 °С. 

   Зріджений газ з резервуара, до якого приєднана колонка, підводиться до 

патрубку рідкої фази насосом і через електромагнітний клапан, фільтр і сепаратор 

надходить в чотирипоршневий вимірювач об'єму. Потім через диференційний 

клапан, покажчик наявності газової фази у видаваному паливі, розривну муфту і 

роздавальний рукав зі струбциною надходить в балон транспортного засобу. 

  Газова фаза після сепаратора надходить назад в резервуар. 

  Зріджений газ приводить у зворотньопоступальний рух поршні вимірювача 

обсягу.   

   Рух поршнів перетворюється кулісним механізмом в обертальний рух вала 

вимірювача обсягу. Кут повороту цього валу, пропорційний обсягу скрапленого газу, 

що пройшов через вимірювач обсягу, перетворюється перетворювачем імпульсів 

в послідовність електричних імпульсів. Імпульсні сигнали надходять в електронний 

блок, де перетворюється в кодові сигнали, які обробляються процесором за 

заданим алгоритмом. 
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Результати вимірювань об'єму зрідженого газу і результати обчислення вартості 

виводяться на цифрові відлікові пристрої при попередньо заданою ціною 1-го 

літра зрідженого газу, яка також відображається на дисплеї. 

Опис технологічної схеми СЗГ 

Прийом ЗВГ з автоцистерни передбачений технологічною схемою і схемою 

КВП і А: 

Парова фаза ЗВГ при зливі: 

Штуцер парової фази ЗВГ ємності прийому і накопичення ЗВГ → лінія 7 → вузол 

приєднання для подачі ЗВГ з автоцистерни→ шланг парової фази автоцистерни. 

Видача ЗВГ з ємності поз. 1 на колонку і далі на заправлення паливного балона 

автомобіля передбачена за наступною схемою: 

Рідка фаза ЗВГ: 

Штуцер видачі рідкої фази ЗВГ ємності прийому і накопичення ЗВГ→ лінія 3 → 

фільтр поз.4 → прийом насоса поз.3 → нагнітання насоса поз.4 → лінія 5→ 

приймальний штуцер рідкої фази заправної колонки поз.2 → роздавальний шланг 

заправної колонки → струбцина роздавального шланга колонки → заправний 

штуцер паливного балона автомобіля, що заправляється. 

Повернення парової фази з колонки до ємності прийому і накопичення ЗВГ:  

Парова фаза ЗВГ. 

Штуцер парової фази заправної колонки → лінія 6→штуцер парової фази ємності 

прийому і накопичення ЗВГ. Для продувки обладнання і технологічних 

трубопроводів, у складі СЗГ передбачена продувна свіча - лінія 8. 

Резервуар обладнаний пружинними запобіжними клапанами RS 3132 (фірми 

RegoEurope Німеччина або аналогічними) встановленими через піднімальний 

клапан CD-32 (фірми RegoEurope Німеччина або аналогічними). Результати 

розрахунків запобіжних клапанів приведені в Паспорті на СЗГ. 

Для видалення дренажу з ємності прийому і накопичення ЗВГ передбачена 

установка дренажного клапана 7550Р (фірми RegoEurope Німеччина або 

аналогічного). 
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Опис роботи СЗГ 

Зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) доставляється на СЗГ спеціальними 

автоцистернами (АЦЗГ). 

Злив ЗВГ із АЦЗГ в резервуар СЗГ здійснюється насосом АЦЗГ або насосом 

газового модуля. Для цього АЦЗГ встановлюється на відстані не менше 5 м від 

резервуарів. Зливання ЗВГ здійснюється по шлангу довжиною 10 м. Для 

скидання залишків ЗВГ із системи зливання служить спеціальна свічка висотою 

3 м, яка входить в трубопровідну обв’язку газового модуля. 

Перше заповнення 

Перед першим заповненням ємності, а також після технічного огляду чи 

ремонту необхідно попередньо продути інертним газом все обладнання і 

технологічні трубопроводи. Інертний газ подавати через штуцер «Уз-1» на 

лінії №1 рідкої фази ЗВГ. При цьому незадіяні штуцери ємності повинні бути 

заглушені, а арматура, крім дренажного вентиля на ємності, поз. 1, відкрита. 

Тиск інертного газу повинний бути не більш 1 - 2 кгс/см2. Оскільки 

інертний газ у балоні знаходитися під тиском 150 кгс/см2 передбачається 

редукування газу за допомогою редуктора аналогічного БКО-25МГ з 

регулюванням тиску на виході від 0 кгс/см2 до 150 кгс/см2, що з'єднується 

рукавом високого тиску через перехідник із штуцером «Уз-1». 

Продувка вважається закінченою, коли місткість кисню в газі для продувки 

складе за об’ємом не більш 1%. Проби газу необхідно відбирати короткочасно 

відкриваючи дренажний вентиль на ємності. 

Для продувки обладнання використовуються балони, що містять інертний 

газ, ємністю 40-60л під тиском 150 кгс/см2, що при нормальних умовах 

дорівнює 6 м3 газу з одного балона. 

З розрахунку трикратного заповнення об’єму обладнання, що орієнтовно 

дорівнює 12 м3, необхідно 3х12=36 м3 парів інертного газу. Тобто необхідно 6 

балонів стиснутого інертного газу. 

Враховуючи те, що пуск в експлуатацію та технічне обслуговування СЗГ 
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буде виконуватися спеціалізованою організацією, а також те, що технологічний 

процес роботи СЗГ не потребує наявності інертного газу, проектом не 

передбачається розміщення та зберігання балонів з інертним газом на її 

території. Балони з інертним газом, в разі потреби, будуть доставлятися на 

місце при проведенні технічного обслуговування, або ремонту обладнання. 

Після продувки всі вузли СЗГ повинні залишатися під надлишковим тиском 

інертного газу (1-2 кгс/см2) для виключення підсмоктувань повітря в систему. 

Перед заповненням ємності рідкою фазою ЗВГ необхідно заповнити 

обладнання і комунікації вузлів СЗГ паровою фазою ЗВГ. Для заповнення 

резервуару, гнучкий рукав парової фази автоцистерни необхідно з'єднати із 

відповідним вузлом приєднання на трубопроводі парової фази зливальної 

колонки. 

Інертний газ, що залишився в системі, необхідно продути (витиснути) через 

свічу. 

Положення запірного органа всієї арматури при виконанні зазначених 

операцій повинне відповідати вказівкам, приведеним в «Інструкціях з 

експлуатації», що повинні бути розроблені підприємством-виробником 

зазначеного обладнання. 

Заповнення ємності СЗГ, що перебуває в експлуатації 

Перед заповненням необхідно виконати весь комплекс допоміжних операцій, 

приведених в «Інструкціях з експлуатації УЗГП», а також відповідно до 

«Інструкції з експлуатації обладнання». 

Злив ЗВГ із АЦЗГ в резервуари СЗГ здійснюється насосом АЦЗГ або 

насосом   газового модуля. Для цього АЦЗГ встановлюється на відстані не 

менше 5 м від резервуарів. Зливання ЗВГ здійснюється по шлангу довжиною 10 

м. Для скидання залишків ЗВГ із системи зливання служить спеціальна свічка 

висотою 3 м, яка входить в трубопровідну обв’язку газового модуля. 

Для зливання ЗВГ із автоцистерни в резервуар необхідно: 

- установити автоцистерну на горизонтальну площадку та підкласти під 
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колеса противідкатні підкладки; 

-заглушити двигун; 

- заземлити автоцистерну. 

Після виконання підготовчих операцій необхідно зняти заглушки з 

відповідних вузлів приєднання на трубопроводах парової і рідкої фази ЗВГ 

зливної колонки і приєднати до них відповідні гнучкі рукави автоцистерни. 

Для зливу ЗВГ у ємність вузла зберігання з використанням комплектного 

насоса СЗГ після виконання комплексу підготовчих операцій необхідно: 

- відкрити бaйпасний клапан на нагнітанні насоса; 

- відкрити запірну арматуру на лінії зливу парової фази в ємність і підняти 

тиск у ній так, щоб різниця тисків у резервуарі автоцистерни й у ємності не 

перевищувала 1,5-2 кгс/см2, після чого закрити зазначену арматуру; 

-  відкрити запірну арматуру на лінії зливу рідкої фази з автоцистерни на 

насос, включити цей насос і контролювати заповнення ємності по вимірнику 

рівня; 

- після досягнення рівня 85% зупинити насос і закрити байпасний клапан 

на нагнітанні насоса і запірну арматуру на лінії зливу рідкої фази ЗВГ з 

автоцистерни на зазначений насос; 

- закрити арматуру на штуцерах парової і рідкої фази ЗВГ автоцистерни; 

- скинути тиск у з’єднувальних рукавах зливальної колонки й 

автоцистерни за допомогою арматури на лініях здувок, після чого закрити 

зазначену арматуру; 

- роз’єднати рукави з відповідними вузлами приєднання на лініях парової і 

рідкої фази ЗВГ зливної колонки та встановити на ці вузли заглушки; 

- виконати комплекс заключних операцій, передбачених у перерахованих 

вище Інструкціях; 

- перевірити положення запірного органа всієї задіяної арматури і 

зареєструвати в журналі встановленої форми кількість ЗВГ, заправленого в 

ємність вузла зберігання СЗГ. 
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Забороняється наповнення резервуару шляхом зниження в ньому тиску за 

рахунок скидання парової фази в атмосферу. 

При зливанні автоцистерни забороняється заправляти автомобілі. 

Заправлення автомобілів 

Заправка автомобілів проводиться з резервуарів ЗВГ за допомогою насоса 

через заправну колонку. Кількість відпускаємого газу контролюється колонкою 

СЗГ, яка обладнана системою управління, що здійснює контроль за роботою 

технологічного обладнання і безпечним веденням процесу приймання, 

зберігання та видачі ЗВГ. 

Рідинна фаза ЗВГ, із резервуару, через кульовий кран поступає в фільтр 

перед насосом і далі, по прямолінійній ділянці трубопровода в насос. 

Парова фаза ЗВГ, яка виділяється на ділянці між резервуаром і насосом, 

скидається в трубопровід парової фази, газового модуля підключення до 

резервуару через кульовий кран. Якщо при роботі насоса відбувається і 

зниження тиску на вході в насос то зворотного руху парової фази із резервуару 

в фільтр на вході насоса не відбувається через спрацювання затвора. 

На виході рідинної фази ЗВГ із насоса передбачено редукційний клапан, 

який підтримує заданий тиск за насосом та перепускає ЗВГ з надмірним тиском 

в резервуар через кульовий кран. 

Паралельно з цим, ЗВГ із насоса з заданим тиском, підтримуваним 

редукційним клапаном, подається до газозаправної колонки і там проходить 

через сепаратор. В ньому проводиться відділення парової фази, яка поступає в 

резервуар газового модуля. 

Рідинна фаза, через заправний рукав і пістолет поступає в паливний балон 

ЗВГ автомобіля. 

Забороняється наповнення газових балонів автомобілів шляхом зниження в 

них тиску за рахунок скидання парової фази в атмосферу. 

Управління процесом заправки автомобілів і контроль за ним здійснюється з 

операторної або візуально, біля колонки. 
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Компенсуючі заходи 

СЗГ обладнується системою раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення (в якості джерел первинної 

інформації для системи передбачається використати електроконтактний 

манометр, що поставляється комплектно з модулем, а також встановити 

газонаналізатор). 

Колодязі в радіусі 50 м від СЗГ повинні бути передбачені з двома 

кришками, простір між якими ущільнений матеріалом, що виключає 

проникнення газу в колодязь у випадку його витоку. Інструкціями технічного 

персоналу СЗГ встановлюються вимоги в частині щоденного огляду кришок 

колодязів на предмет стану герметизуючого покриття та поновлення 

герметизації після кожного їх відкриття. 

Електропостачання. 

Електропостачання здійснюється від існуючого силового щита, 

встановленого в операторський, до запроектованого ввіднорозподільного 

щита, від якого здійснюється розподіл електроенергії до електрообладнання 

проектованого газового модуля. Електроенергія використовується для насосної 

установки, паливороздавальної колонки. 

Водопостачання. 

Водні ресурси для виробничих потреб не споживаються. Забезпечення 

будівництва питною водою для персоналу в об’ємі 271, 5 м3 здійснюється 

шляхом щоденного підвезення питної води в бутлях по 20 л згідно укладених 

договорів з постачальником питної води. Тара з питною водою зберігається при 

температурі від 5°С до 20оС в місцях, захищених від попадання прямих 

сонячних променів. Технічна вода також доставляється спецавтотранспортом 

від існуючих водопровідних мереж ,згідно укладених договорів про 

постачання. 

Чисельність обслуговуючого персоналу у зв’язку з планованою діяльністю 

не змінюється, тому потреба в питній воді залишиться на існуючому рівні. 
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Витрати води на зовнішнє пожежогасіння резервуару СЗГ, як споруди що 

потребує найбільшу витрату води на пожежогасіння, складають 15 л/с, згідно 

табл.17 ДБН В.2.5-20-2001 для надземних резервуарів ємністю до 200 м3. 

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

На території АЗС є існуючі мережі господарсько-питного водопроводу, 

господарсько-побутової та дощової каналізації. 

Усі внутрішньомайданчикові мережі знаходяться в задовільному стані та в 

обсяги реконструкції не входять. 

Згідно з завданням на проектування проектом передбачено використання 

існуючих мереж та споруд водопостачання та каналізації. 

Зважаючи на введення в дію нових ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

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

мережі та споруди» та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація» проектом виконано перерахунок витрат води на потреби 

водопостачання АЗС та обсяги водовідведення (таблиця 6.6). 

Річне водопостачання складає 1400,0 м3/рік. 

При визначені витрат води на водопостачання та обсягів водовідведення 

кількість відвідувачів та обслуговуючого персоналу залишається без змін, 

оскільки проектом передбачається заміна існуючого газозаправного модуля на 

новий з такими ж технічними характеристиками. Полив газонів передбачається 

здійснювати в періоди мінімального споживання води. У випадку перевищення 

обсягів водопостачання об’єкту після реконструкції полив здійснювати 

привозною технічною водою за допомогою поливальних машин. 

Після реконструкції обсяги водоспоживання та водовідведення залишаються 

в існуючих межах. 

Система водопостачання 

Існуючим джерелом водопостачання на господарсько-побутові потреби АЗС 

є існуюче приєднання до централізованих мереж водопостачання по вул. 

Харківська в м. Павлоград. Вода, яка подається, за своєю якістю відповідає 
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вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 

Внутрішньо майданчикові мережі знаходяться в задовільному стані та в обсяги 

реконструкції не входять. 

Система каналізації 

Система господарчо-побутової каналізації АЗС існуюча, реконструкції не 

підлягає та проектом не розглядається. 

Відведення дощових та талих вод з території АЗС відбувається по 

внутрішньо майданчикових мережах до існуючих очисних споруд дощових 

вод. 

Існуючі локальні очисні споруди знаходяться у задовільному стані та в 

обсяги реконструкції не входять. 

Скиди забруднюючих речовин. 

Зберігання нафтопродуктів передбачено в підземних двостіних металевих 

резервуарах з гідроізоляцією посиленого типу та системою контролю витоку, 

що запобігає витоку нафтопродуктів в ґрунт і виключає забруднення 

підземних вод. Заплановане вертикальне планування зі створенням 

нормативних схилів для відведення дощових та талих вод з подальшим 

відведенням на очисні споруди поверхневого стоку. Виключення протічок з 

комунікацій за рахунок контролю за герметичністю арматури та з’єднань 

трубопроводів, як на стадії будівництва так  і                                на стадії експлуатації. 

       Очисні споруди. 

На АЗС застосовують спеціальні установки ОЛВ (тонкостінні модулі, за 

іншою термінологією ламінатори) застосовують при будівництві нових та 

реконструкції існуючих АЗС, гаражів, нафтобаз, а також інших об'єктів, стоки 

яких вимагають очищення від нафтопродуктів, масел і зважених речовин. 

Установки ОЛВ можуть бути також використані для очищення стоків від 

автомийок. 

В установках ОЛВ використана 3-ступінчаста технологія очищення стічних 
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вод, заснована на механічному способі очищення поверхневого стоку. Перший 

ступінь очищення відбувається в колодязі-песколовке, в якому накопичуються 

стоки. Тут осідають зважені частинки і збираються спливли нафтопродукти. 

Пісколовка оснащена гідрозатворів, що виключає перелив зібраних 

нафтопродуктів в наступні ступені очищення. При невеликій глибині очисних 

споруд колодязь-пісковловлювач може бути оснащений занурювальним 

електронасосом для подачі стічних вод в другий щабель очищення. 

При проходженні стічними водами другого ступеня очищення відбувається 

подальше осадження зважених часток, а також відшарування і спливання 

нафтопродуктів. Для видалення нафтопродуктів, зібраних в 1-й і 2-й ступенях 

очищення, використовують поглинає речовина (сорбент). На виході з другого 

ступеня вміст нафтопродуктів в очищених стічних водах не перевищує 0,3 мг 

/ л, що відповідає нормам ГДК. З метою недопущення переливу зібраних 

нафтопродуктів другий ступінь очищення також оснащена гідрозатворів. 

Для третього ступеня очищення стоків використовують фільтр-касети, після 

проходження яких концентрація зважених речовин в очищеній воді становить 

10-12 мг / л, що відповідає нормативним показникам ГДК. Слід зазначити, що 

відповідно до вимог СНиП 2-93-74 гранично допустима концентрація 

забруднень в стічних водах від «Підприємств по обслуговуванню автомобілів» 

не повинна перевищувати: по зважених речовинах - 300 мг / л, по 

нафтопродуктах - 40 мг / л. Таким чином, встановлення ОЛВ очищають стічні 

води з ефективністю, що перевищує вимоги нормативних документів. 

Установки прості в експлуатації, не споживають електроенергії. Обслуговування 

установок полягає в заміні фільтруючих матеріалів і видаленні осаду один раз на 

рік. 

Очищені стічні води можуть бути відведені в водойми, водотоки, зливову 

каналізацію або грунт, а також використані для миття автотранспорту та території, 

або для поливу зелених насаджень. Для цих цілей необхідно встановлювати 

додаткову ємність для збору очищеної води. 

Продуктивність установки ОЛВ з очищення стоків в залежності від модифікації 
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становить від 1 до 20 л / с. Велика продуктивність установки може бути досягнута 

за рахунок збільшення кількості модулів. 

Для очищення стічних вод з невеликих територій (0.2-0.5 га) розроблені 

установки круглого перетину (ОЛВ-1, ОЛВ-2) з продуктивністю 1-2 л / с. 

Ступінь очищення зливових вод, що отримується при використанні 

установок ОЛВ, відповідає вимогам СанПіН 46 46-88, Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», а 

також нормативним актам державного Управління екологічної безпеки та 

Міністерства охорони здоров'я України. Установки ОЛВ рекомендовані до 

використання управлінням екологічної безпеки і МіськСЕС Києва. 

Трудові ресурси 

      Обслуговування модуля буде здійснюватися існуючим персоналом АЗС. 

Робочі місця оснащені необхідним обладнанням, інвентарем, приладами для 

прийому, зберігання та відпуску скрапленого газу, проведення ремонтних 

робіт, здійснення аналітичного контролю, виконання допоміжних робіт, а 

також протипожежним інвентарем. 

    Обслуговуючий персонал  всієї АЗС становить – 9 чоловік. 

 Біорізноманіття 

    Проектним рішенням не передбачається вплив на біорізноманіття, оскільки 

планована діяльність проводиться на антропогенно сформованій території. 

Транспортна мережа. 

Транспортна мережа розроблена з урахуванням топографічних, інженерно – 

геологічних, гідрологічних умов, планувальної структури об’єкту, умов 

організації рельєфу та існуючої автодорожньої мережі. 

Рух автотранспорту повинен регулюватися стандартними знаками 

дорожнього руху відповідного значення. 

Проїзди та майданчики мають асфальтобетонне покриття. Місця заправки 

транспорту та місце стоянки автоцистерни мають покриття з іскронедаючих 

бетонних плиток. 
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1.5 Оцінка за видами очікуваних впливів на довкілля 

у результаті виконання підготовчих і будівельних 

робіт 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

Відходи лакофарбових матеріалів 

(7710.3.1.19 Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для 

склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не 

можуть бути використані за призначенням) 

Відповідно до ДСТУ-Н Б Д.2.4-12:2012 “Ресурсні елементні кошторисні норми 

на ремонтно-будівельні роботи. Малярні роботи”, норматив втрат лакофарбових 

матеріалів складає 5% вид їх витрати. 

Нормативно-допустимий обсяг утворення відходів (т) лакофарбових матеріалів 

розраховується за формулою:  

 

де V лфм – витрата лакофарбових матеріалів, кг; 

γ лфм – норматив втрат лакофарбових матеріалів. 

У відповідності з проектом організації будівництва сумарна витрата 

лакофарбових матеріалів складає 24,0 кг. 

У відповідності з проектом організації будівництва сумарна витрата 

лакофарбових матеріалів складає 24,0 кг. 

Відходи тари від лакофарбових матеріалів 

7710.3.1.07 Тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки 

консервні тощо), за винятком відходів тари, що утворилися 

під час перевезень 

 

Нормативно-допустимий обсяг утворення тари з-під лакофарбових матеріалів (т) 

розраховується за формулою: 

 
 

де nтлфм – кількість одиниць тари з-під лакофарбових матеріалів, шт.; 
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mтлфм – середня вага одиниці тари з-під лакофарбових матеріалів, кг/шт. 

   Лакофарбові матеріали поставляються у металевих банках вагою (нетто) 2,8 кг. 

Середня вага порожньої металевої банки складає 0,3 кг/шт. 

Максимальна кількість металевих банок складає: 

nтлфм  =24,0/2,8 =9шт 
 

Нормативно-допустимий об’єм утворення тари з-під лакофарбових матеріалів 

складає: 

Hутв. тлфм = 9 × 0,3 × 10−3 = 0,003 т 

Брухт та відходи чорних металів 

(7710.3.1.08 Брухт чорних металів дрібний інший) 

При проведенні будівельних робіт на об’єкті буде використовуватися прокат 

чорних металів. 

Нормативно-допустимий обсяг утворення відходів (т) при металообробці чорних 

металів визначається за формулою: 

 
 

 

де Pпчм – максимальна витрата прокату чорних металів для металообробки, т/рік; 

γмо – норматив утворення відходів при обробці чорних металів, т/т. 

  Згідно з таблицею 2.5 «Сборника удельных показателей образования отходов 

производства и потребления» норматив питомого утворення відходів при 

металообробці складає: 

γмо = 0,01 т/т металопрокату 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення відходів при 

металообробці складає: 

Нутв. мо = 1,000 × 0,01 = 0,010 т 

Відходи зварювальних матеріалів 

(2820.2.1.20 Відходи отримані в процесах зварювання) 

 

Відповідно до довідника «Нормування витрати зварювальних матеріалів та 

електроенергії при ручному електродуговому зварюванні» довжина відходу 
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зварювального матеріалу становить 10% від його довжини, тобто норматив 

питомого утворення відходів зварювальних матеріалів становить: 

γ ве = 0,1 т /т зварювальних матеріалів 

У відповідності з проектом організації будівництва витрата зварювальних 

матеріалів при проведенні будівельних робіт складає 20,0 кг. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення відходів зварювальних 

матеріалів складає: 

Hутв.ве = 20,0 × 0,1 × 10−3 = 0,002 т 

 

 

Відходи абразивних матеріалів 

(2910.1.0.12 Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути 

використані за призначенням) 

 

При шліфувальних роботах відбувається стирання абразивних кругів і утворення 

відходів абразивних матеріалів. 

Нормативно-допустимий обсяг утворення відходів (т) абразивних матеріалів 

розраховується за формулою: 

 

 
 

де m – загальна вага абразивних кругів, необхідних для виконання виробничої 

програми, кг; 

λ вам – коефіцієнт, що враховує частину абразивних кругів, що не піддалася 

стиранню. 

Згідно з вимогами розділу 5.1 НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з 

інструментом та пристроями”, затвердженими наказом міністерства праці і 

соціальної політики України від 05.06.2001 № 252 при механічній обробці металів 

абразивні круги підлягають заміні при стиранні 60% від їх початкової ваги, тобто 

коефіцієнт, що враховує частину абразивних кругів, що не піддалася стиранню 

складає: 
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λвам = (1 − 0,6) = 0,4 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення відходів абразивних 

матеріалів складає: 

Hутв. вам = (10 × 0,41) × 0,4 × 10−3 = 0,002 т , 

де 10 – кількість абразивних кругів для виконання виробничої програми, шт.; 

0,41 – вага одного абразивного круга, кг. 

 

Ганчір’я промаслене 

(7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені) 

 

  При виконанні будівельних робіт буде використовуватись ганчір’я. По мірі 

використання відходи текстильних матеріалів забруднюються нафтопродуктами, 

що призводить до утворення відходу – промасленого ганчір’я. 

   Нормативно-допустимий обсяг утворення ганчір’я промасленого (т) 

визначається за формулою: 

 
 

де Qг – витрата текстильних матеріалів (ганчір’я) для виконання виробничої 

програми, т; 

kз – коефіцієнт, що враховує збільшення маси текстильних матеріалів за рахунок 

забруднення. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення промасленого ганчір’я 

складає: 

Hутв.гп = 0,020 × (1 + 0,2) = 0,024 т 

 

Відходи побутові 

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

з урн) 
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В процесі проведення будівельних робіт будуть утворюватися побутові 

відходи. 

Таблиця 1.5.1: Нормативно-допустимий об’єм утворення побутових відходів 

 

 

Джерело 

утворення 

відходу 

Розрахункова 

одиниця 

Норма накоп 

пичення на 1 

розрахункову 

одиницю, 

кг/добу 

 

 

Кть 

днів 

на 

рік 

Кількість 

відходу 

тонн 

Штат 

будівельників 
9 робітників 0,75 60 0,405 

 ВСЬОГО:  0,405 

 

 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення побутових відходів 

складає: 

Hутв.пв = 0,405 т 

Кількісні та якісні характеристики відходів, що утворюються при будівництві 

об’єкта планованої діяльності наведені в таблиці 1.5.2. 

Очікувані відходи будівництва не підлягають зберіганню на території 

будівельного майданчика. 

   Має місце тимчасове зберігання відходів у спеціально відведеному місці (тарі) 

до передачі спеціалізованим організаціям для подальшого поводження з ними. 

Перед початком виконання підготовчих і будівельних робіт укладаються 

договори зі спеціалізованою організацією на вивіз очікуваних будівельних і 

твердих побутових відходів. 

Будівельні відходи III класу небезпеки тимчасово зберігаються у металевих 

ємностях з кришкою на майданчику з твердим покриттям з обов’язковим 

дотриманням правил протипожежної безпеки. Відходи III класу небезпеки 

передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на 

поводження з небезпечними відходами, на підставі укладених договорів. 

Будівельні відходи IV класу небезпеки, залежно від їх складу, можуть бути 

об’єднані з побутовими відходами в місцях поховання останніх або використані як 



47 

 

ізолюючий матеріал, а також для різних планувальних робіт при освоєнні 

території. 

Таблиця 1.5.2.: Кількісні та якісні характеристики відходів, що утворюються 

при будівництві об’єкта планованої діяльності 

 
Код відходу, назва 

класифікаційного угрупування 

згідно з ДК 005-96 
 

Найме

нування 

відходу 
 

Клас 

небез-

пеки 

Кількість в т/год 

Способи та місця 

тимчасового зберігання 

відходів 
 

Поводження 

7710.3.1.19 Фарби, емалі, 
лаки, 

чорнила, речовини для 

склеювання 

зіпсовані або відпрацьовані, їх 

залишки, що не можуть бути 

використані за призначенням 

Відход

и 

лакофарбо
вих 

матеріалів 

III 

 

0,001  

 

Зберігання в металевих 
контейнерах на 

пристосованих для цього 

майданчиках 
 

Передача спеціалізованим 
підприємствам за 

укладеними угодами 

 

7710.3.1.07 Тара металева 

використана, у т. ч. дрібна (банки 

консервні тощо), за винятком 

відходів тари, що утворилися під 

час перевезень 

 

Відход
и тари 

від 

лакофарбо
вих 

матеріалів 

 

IV 

 

0,003 

 

Зберігання в металевих 
контейнерах на 

пристосованих для цього 

майданчиках 
 

Передача спеціалізованим 
підприємствам за 

укладеними угодами 

 

7710.3.1.08 Брухт чорних 

металів 

дрібний інший  

Брухт 
чорних 

металів 

дрібни
й інший 

IV 

 
0,010 

 

Зберігання в металевих 
контейнерах на 

пристосованих для цього 

майданчиках 
 

Передача спеціалізованим 

підприємствам за 
укладеними угодами 

 

2820.2.1.20 Відходи отримані 

в 

процесах зварювання 

 

Відход

и отримані 

в 

процесах 
зварюванн

я 

IV 

 

0,002 

 

Зберігання в металевих 

контейнерах на 

пристосованих для цього 

майданчиках 
 

Передача спеціалізованим 

підприємствам за 

укладеними угодами 
 

2910.1.0.12 Матеріали 

абразивні та 

вироби з них зіпсовані, 

забруднені 

або неідентифіковані, які не 

можуть бути використані за 

призначенням 

 

Відход
и 

абразивни

х 

матеріалів 

 

IV 

 

0,002 

 

Зберігання в металевих 

контейнерах на 
пристосованих для цього 

майданчиках 

 

Передача спеціалізованим 

підприємствам за 

укладеними угодами 
 

7730.3.1.06 Матеріали 

обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 

 

Ганчір

’я 

промаслен

е 

 

III 
 

0,024  
 

Зберігання в закритих 

металевих ємностях 

 

Передача спеціалізованим 

підприємствам за 
укладеними угодами 

 

7720.3.1.01 Відходи 
комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. сміття з 

урн 

 

Відход

и 

побутові 

 

IV 

 
0,405 

 

Зберігання в закритих 

металевих ємностях 

 

Передача спеціалізованим 

підприємствам за 
укладеними угодами 

 

 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення 

води 

  Існуючим джерелом водопостачання на господарськопобутові потреби при 

реконструкції АЗС є існуюче приєднання до централізованих мереж 

водопостачання.  
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Прогнозовані витрати води на 

будівництво – до 30 м3. 

Для питних потреб використовується привізна вода. 

Для потреб персоналу, який працює на об’єкті реконструкції планується 

використання санвузлів в будівлі існуючий АЗС. 

   Збір побутових стоків на території будівельного майданчика 

передбачається в санітарно-побутові установки контейнерного типу. В 

подальшому знешкодження побутових стічних вод виконується на очисних 

спорудах у відповідності з укладеними угодами, в зв’язку з чим забруднення води 

неочищеними або недостатньо очищеними стоками при проведенні будівельних 

робіт не прогнозується.  

     Скидання стічних вод у водні обʼєкти не передбачається. 

Проектні рішення з будівельних робіт не матимуть негативного впливу на 

водні ресурси. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення 

повітря 

 

Для будівельних робіт передбачається задіяти устаткування і механізми, що 

пройшли технічне обслуговування, яке в значній мірі знижує навантаження на 

навколишнє середовище в процесі їх експлуатації. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть відбуватися при 

зварювальних і фарбувальних роботах, механічній обробці металів, маневруванні 

будівельної техніки та автотранспорту, обладнаних двигунами внутрішнього 

згоряння, по території будівельного майданчика. 

Викиди при зварювальних роботах 

У відповідності з проектом організації будівництва витрата зварювальних 

матеріалів при проведенні будівельних робіт складає 20,0 кг. 

Питомі виділення забруднюючих речовин при ручній зварці металів 

електродами АНО-4 

Заліза оксид: 5,41 г/кг зварювальних матеріалів 
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Марганець та його сполуки: 0,59 г/кг зварювальних матеріалів 

Викид оксида заліза 

M = 5,41 × 10-6 × 20,0 = 0,0001 т 

Викид марганцю та його сполук 

M = 0,59 × 10-6 × 20,0 = 0,0001 т 

Викиди при шліфувальних роботах 

Питомі викиди забруднюючих речовин при шліфувальних роботах 

    Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом: 0,033 г/с 

Викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом 

M = 0,033 × 10−6 × 24 × 3600 = 0,003 т 

де 24 – час, протягом якого будуть здійснюватись шліфувальні роботи, год 

Викиди при фарбувальних роботах 

При будівництві об’єкта планованої діяльності передбачається використовувати 

лакофарбові матеріали, які мають в своєму складі леткі речовини. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин 

Маса речовин (кг), що виділилися при фарбуванні та сушінні лакофарбового 

покриття визначається, як сума правих частин формул: 

 

де mф – маса лакофарбового матеріалу, який використовується для покриття, кг; 

f р – частка летючої частини (розчинника) в лакофарбовому матеріалі, %. 

Максимальна витрата лакофарбових матеріалів 

Емаль ПФ-115: 14,0 кг 

Ґрунтовка ГФ-21: 10,0 кг 

Ксилол: 1,2 кг 

Уайт-спірит: 2,3 кг 

Частка ксилолу у лакофарбовому матеріалі 

 

Емаль ПФ-115: 22,5 % 
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Ґрунтовка ГФ-21: 45 % 

Викид ксилолу 

Ппар = (14,0 × 22,5 + 10,0 × 45,0) × 10-2
 + 1,2 = 8,8 кг = 0,009 т 

Частка уайт-спіриту у лакофарбовому матеріалі 

Емаль ПФ-115: 22,5 % 

Викид yайт-спіриту 

Ппар = 14,0 × 22,5 × 10-2
 + 2,3 = 5,4 кг = 0,005 т 

 

Викиди від машин і механізмів спеціалізованих підприємств 

Для ведення будівельних робіт передбачається задіяти машини і механізми 

спеціалізованих підприємств. 

Значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин автотранспортом під 

час міських перевезень наведені в таблиці 1.5.3. 

 
 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при 

маневруванні автотранспорту та будівельної техніки 

 

У відповідності з проектом організації будівництва витрата дизельного палива 

при маневруванні автотранспорту та будівельної техніки становить 1,0т. 

Викид оксиду вуглецю 
 

M = 40,4 × 1,0 × 10-3
 = 0,04 т 

 

Викид вуглеводнів граничних C12–C19 
 

M = 6,8 × 1,0 × 10-3
 = 0,0068 т 

 

Викид оксидів азоту (оксид і діоксид азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 

M = 30,0 × 1,0 × 10-3
 = 0,03 т 
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Викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (сажа) 
 

 M = 3,85 × 1,0 × 10-3
 = 0,00385 т 

 

Викид оксидів сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид 

сірки 
 

M = 5,0 × 1,0 × 10-3
 = 0,005 т 

 

Викид діоксиду вуглецю 

 

Валовий викид діоксиду вуглецю (т) визначається за формулою: 

 

 
де KCO2 – показник емісії (питомий викид) діоксиду вуглецю для установок 

спалювання, г/ГДж; 

Qi r – масова нижча теплота згорання палива, МДж/кг; 

В – маса використаного палива, т. 

Показник емісії (питомий викид) діоксиду вуглецю для установок спалювання 

визначається за формулою: 

 
 

де KC – показник емісії вуглецю палива, г/ГДж; 

εC – ступінь окислення вуглецю палива. 

   Показник емісії (питомий викид) вуглецю палива при спалюванні дизельного 

палива складає 20 200,0 г/ГДж. 

Ступінь окислення вуглецю палива (εC) для дизельного палива складає 0,99. 

Показник емісії (питомий викид) діоксиду вуглецю при спалюванні дизельного 

палива становить: 

KСO2= 3,67 × 20 200 × 0,99 = 73 392,7 г/ГДж 

Валовий викид діоксиду вуглецю (т) складає: 

Е СO2 = 10-6
 × 73 392,7 × 42,62 × 1 = 3,126 т 

Перелік та об’єми викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря при проведенні будівельних робіт 
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Код забру 

днюючої 

речовини 
 

Найменуван

ня 

забруднюючої 

речовини 
 

ГДК м.р., 

мг/м3 
 

ГДК с.д., 

мг/м3 
 

ОБРВ, 

мг/м3 
 

Клас 

небез 

пеки 
 

Викиди, 

т 
 

143  
Марганець та 

його сполуки  
0,01  0,001  —  2  1E-5 

301  

Оксиди азоту 

(оксид та діоксид 

азоту) у 

перерахунку на 
діоксид 

азоту 

0,2  —  —  3  0,0041 

330  

Оксіди сірки 

(діоксид та 

триоксид) у 

перерахунку на 

діоксид сірки 

0,5  0,05  —  3  0,005 

337  Оксид вуглецю  5,0  3,0  —  4  2,7 

2754  
Вуглеводні 

граничні С12–С19  
1,0  —  —  4  0,0068 

616  Ксилол  0,2  0,2  —  3  0,009 

2752  Уайт-спірит  —  —  1,0  —  0,005 

2902  

Речовини у 

вигляді 

суспендованих 
твердих 

частинок 

недиференційованих 

за складом 

—  —  0,5  —  0,00685 

 

Визначення доцільності проведення розрахунків розсіювання шкідливих речовин 

на ЕОМ. 

Згідно з п.5.21 ОНД-86, для прискорення та спрощення розрахунків приземних 

концентрацій шкідливих речовин розглядаємо лише ті викиди, для яких    

М/ПДК більше Ф; 

Ф=0,01Н при Н більше 10м, 

Ф= 0,1 при Н менше 10м. 

Де М - сумарне значення викиду від всіх джерел підприємства, яке відповідає 

найбільш несприятливим умовам викиду; 

     ПДК -  максимально разова гранично-допустима концентрація, мг/м3; 

       Н  -  середньозважена по підприємству висота джерел викидів, яка 

розраховується по формулі: 

 де Мі, Ні - викид та висота І-ого джерела викидів; 

М

МіНі
М
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Мі - повний викид по всім джерелам. 

Оскільки висота всіх джерел викидів менша 10м, приймаємо Ф=0,1 

Результати розрахунку приведені в таблиці: 

Код забру 

днюючої 

речовини 
 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 
 

ГДК м.р., 

мг/м3 
 

Визначення 

розрахунку 

доцільності на 

ЕОМ 

Результат 

 

143  
Марганець та його 

сполуки  
0,01  1E-5: 0,01=0,01< 0,1 

недоцільно 

301  

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид 

азоту) у перерахунку на 

діоксид 

азоту 

0,2  
0,0041: 0,2=0,0205< 

0,1 

недоцільно 

330  

Оксіди сірки (діоксид та 

триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 

0,5  0,005: 0,5=0,01< 0,1 

недоцільно 

337  Оксид вуглецю  5,0  2,7: 5,0=0,5>0,1 доцільно 

2754  
Вуглеводні граничні 

С12–С19  
1,0  

0,0068: 1,0=0,0068< 

0,1 

недоцільно 

616  Ксилол  0,2  0,009: 0,2=0,04< 0,1 недоцільно 

2752  Уайт-спірит   1,0 
0,005: 1,0=0,005< 

0,1 

недоцільно 

2902  

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих 

за складом 

 0,5 
0,00685: 0,5=0,01< 

0,1 

недоцільно 

 

Як показала перевірка, доцільно виконати розрахунок розсіювання викидів в 

атмосфері за спеціальною програмою ЕОЛ 2000h за речовинами: оксид вуглецю 

наведено нижче: 
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Результати розрахунку розсіювання викидів в атмосфері показали відсутність 

перевищення максимальних приземних концентрацій в долях ГДК на межі 

санітарно-захисної зони.   Автотранспорт, задіяний на будівельних роботах, 

більший час знаходиться поза межами будівельного майданчика. 

Очікуване забруднення атмосферного повітря в результаті виконання 

підготовчих і будівельних робіт є незначним в межах нормативних вимог і має 

тимчасовий характер. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового та 

вібраційного забруднення 

При проведенні будівельних робіт основними джерелами шуму є двигуни 

внутрішнього згоряння будівельних машин і механізмів. 

Планова діяльність передбачає використання будівельної техніки, що має 

санітарно-гігієнічні сертифікати щодо використання в заявленій сфері. Технічний 

стан будівельної техніки, включаючи шумову характеристику, періодично 

перевіряється на відповідність допустимим нормам при проведенні техоглядів і 

посвідчень. 

Характер шумового впливу – тимчасовий. 

Розрахунок шумового впливу проводився для умов неодночасної роботи 

будівельної техніка з найбільш високим рівнем шуму. 

Автотранспорт, задіяний на будівництві, основний час знаходиться поза межами 

будівельного майданчика. 

Будівельні роботи будуть проводитись в денний час. 

Вихідними даними для виконання акустичних розрахунків, згідно з вимогами 

ДБН В.1.1-31:2013, є шумові характеристики джерел шуму (рівні звукової 

потужності шуму, дБА), визначені за паспортними даними, каталогами або, при їх 

відсутності, за експериментальними даними аналогів (зміряні рівні шуму, дБА). 

Рівень шуму (дБА) від різних груп будівельної техніки складає: 

• кран на автомобільному ходу при роботі на монтажі устаткування – 76 дБА; 

• бульдозер потужністю 79 кВт – 80 дБА. 

   Для розрахунку приймаємо найбільш потужне джерело шуму – бульдозер. 
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Рівень звукового тиску L (дБА) в розрахунковій точці на межі найближчої 

житлової забудови визначається за спрощеною формулою (38) ДБН В.1.1-35:2013 

“Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях”. 

    

де LP – активний рівень звукової потужності джерела шуму, дБ; 

r – відстань від джерела шуму до розрахункової точки, м; 

Φ – фактор направленості джерела шуму (для джерела шуму з рівномірним 

випромінюванням звуку або за відсутності даних приймають Φ = 1); 

βa – затухання звуку в атмосфері, дБ/км. 

Ω – просторовий кут випромінюванням звуку (для джерел шуму розташованих 

на поверхні території Ω = 2·π). 

Найближча житлова забудова розташована на відстані 55 метрів. Таким чином 

приймаємо: 

r = 55 м 

Розрахункові еквівалентні рівні шуму: 

L = 80 - 15 × lg 55 + 10 × lg1− 5,0 × 55/1000× 10 × lg(2⋅π ) =34дБА 

Отже, акустичний дискомфорт у житловій забудові виключений за рахунок 

планованих заходів. Допустимий рівень шуму на території, яка безпосередньо 

прилягає до житлової забудови становить– L =34дБА у день з 7:00 до 23:00 год та 

вночі роботи не ведуться. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт приймаються заходи щодо 

зменшення шуму джерел, а саме: 

• забороняється стоянка автотранспорту з включеним двигуном; 

• забороняється робота будівельної техніки з несправним глушником; 

забороняється подача звукових сигналів без необхідності; 

• обов’язкова періодична перевірка технічного стану механізмів на відповідність 

допустимим нормам. 

Основним заходом щодо захисту робочого персоналу від шуму в період 

будівництва, за умови перевищення нормативного рівня шуму, є використання 



57 

 

шумопоглинаючих навушників, які забезпечують зниження рівня шуму мінімум на 

21,9 дБА. 

При дотриманні всіх шумозахисних заходів, передбачених організацією 

виконання підготовчих і будівельних робіт, шумовий вплив будівельної техніки на 

навколишнє середовище буде зведений до мінімуму. 

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів, рівні вібрації 

обладнання, що використовується при будівельно-монтажних роботах, не 

перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039- 

99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації за санітарно-гігієнічними 

нормативами визначається, як «відсутній». 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення 

геологічного сереловища  

Планована діяльність не призводить до розвитку небезпечних геологічних 

процесів і явищ. Вплив на геологічне середовище визначається як прийнятний. 

Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр 

Враховуючи всі проектні рішення, вплив на ґрунти в межах відведеної ділянки 

буде відсутнім. 

Вплив на ґрунти під час проведення будівельно-монтажних робіт носить 

тимчасовий характер, буде неістотним і полягатиме у виконанні земляних робіт та 

робіт пов’язаних із ймовірністю формування зсувних процесів. Даний вплив буде у 

межах нормативів.  

У разі виникнення проливів забруднений шар ґрунту необхідно зібрати в 

контейнер та утилізувати сумісно з аналогічними відходами (пісок промащений 

або шлам очисних споруд), які утворюються при експлуатації АЗС . 

Планована діяльність проводиться в межах території існуючої АЗС, додаткових 

земельних ресурсів не потребує. 

Покриття існуючих проїздів і територія, яка примикає до проектованого об’єкта, 

виконані з асфальтобетону, що виключає забруднення і замочування ґрунтів. 
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Навантаження на ґрунти території AЗС можуть здійснювати місця тимчасового 

розміщення (зберігання) очікуваних відходів.  

Відходи проектованого СЗГ збираються у тару, призначену для кожного класу 

відходів, доставляються для тимчасового зберігання на відведені майданчики, 

відповідно до класу небезпеки відходів, і залишаються на них до моменту їх 

передачі спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами. 

Після завершення будівельно-монтажних робіт прилегла територія 

відновлюється. 

Бактеріологічному забрудненню ґрунту і підземних вод запобігає устаткування 

локальних очисних споруд. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного світлового, електромагнітного, 

теплового та радіаційного забруднення 

   Будівельні матеріали та вироби, що використовуються при будівництві, повинні  

відповідати радіаційній якості, мати вхідний контроль з відповідними  

сертифікатами (висновками СЕС). Ефективна питома активність будівельних 

матеріалів Аеф не повинна перевищувати нормативну, тобто 370 Бк/кг. 

Джерелами електромагнітного випромінювання при будівельних роботах є 

електрозварюванні апарати. Напруга цих 

електроустановок нижче 330 кВ, тому інтенсивність електромагнітного 

випромінювання не впливає на стан здоров’я людей, які знаходяться на 

проммайданчику в межах поля випромінювання. 

 Планованою діяльністю не передбачається значне теплове навантаження  на 

навколишнє природне середовище. 

Оцінка впливу  на рослинний і тваринний світ 

Земельна ділянка, відведена під розміщення планованої діяльності, не 

відноситься до територій та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і 

естетичну цінність представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, 

на земельній ділянці немає. 

Будівництво/експлуатації об’єкту планованої діяльності проводитимуться в 

межах майданчику, який вже зазнав впливу господарської діяльності людини – на 
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даній ділянці розташована існуюча АЗС з необхідною інфраструктурою для 

нормального функціонування (будівлею операторської, парком підземних 

резервуарів для рідкого палива, ПРК і т.д.). На території наявне існуюче асфальтне 

покриття та доглянутий газон. 

Природні комплекси на території відсутні, у зв’язку з цим опосередкований 

вплив при будівельно-монтажних роботах та експлуатації обладнання 

автозаправної станції буде відсутній. 

Вплив будівництва/експлуатації об’єкту планованої діяльності на фауну ссавців 

та птахів суміжних територій може бути пов'язаний з ефектом присутності і шумом 

від роботи автомобілів і обладнання АЗС. Однак в даний час ця територія вже 

використовується людиною і наданий час межує з діючими автомобільними 

дорогами. Представники флори і фауни в районі проммайданчика добре 

пристосовані до проживання в умовах антропогенного впливу, тому будівництво та 

експлуатація нового об’єкта не матиме додаткового впливу на популяції птахів і 

тварин. 

Таким чином, вплив на рослинний  та тваринний світ при 

будівництві/експлуатації об’єкту планованої діяльності буде мінімальним. 

1.6 Оцінка за видами очікуваних впливів на довкілля 

у результаті провадження планованої діяльності 

 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

Розрахунок максимально допустимих об’ємів утворення промислових відходів 

здійснено відповідно до річних витрат сировини та матеріалів, питомих норм 

витрат сировини та матеріалів, об’ємів реалізованого товару та наданих послуг. 

При визначенні кількості утворення різних видів відходів були застосовані 

наступні основні методи: 

• метод розрахунку по матеріально-сировинному балансу, який використовує 

кількісні данні про матеріали, що поступають, відпуск продукції (в тому числі 

безповоротні втрати), утворення та обіг відходів (твердих, рідких, газоподібних); 

• розрахунково-аналітичний метод, який застосовується при наявності 

конструкторсько-технологічної документації (технологічних 'т, регламентів); 
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• метод розрахунку по фактичним об’ємам утворення відходів для допоміжних 

та ремонтних робіт (статистичний метод); 

• метод розрахунку за довідковими таблицями питомих нормативів утворення 

відходів у відповідних галузях промисловості. 

Слід зазначити, що встановлення стаціонарного заправника газу на території 

діючій АЗС не спричинить збільшення утворення відходів в порівнянні з тим 

обсягом відходів, який вже утворюється від роботи АЗС. 

При експлуатації АЗС та АГЗП будуть утворюватися наступні відходи: 

лампи люмінесцентні та відходи , що містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані – код 7710.3.1.26, I клас небезпеки; 

матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені. 7730.3.1.06 

III клас небезпеки; 

відходи комунальні (міські) змішані (тверді побутові відходи), у т.ч. 

сміття з урн – код 7720.3.1.01, IV клас небезпеки; 

одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений – код 

7730.3.1.07. IV клас небезпеки; 

взуття зношене – код 7710.3.1.14, IV клас небезпеки; 

залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти 

- код 6000.2.9.17 III клас небезпеки. 

суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана від вилучення 

масел з вод стічних - код 9030.2.9.03, III клас небезпеки; 

залишки, одержані у процесі вилучення піску - код 9030.2.9.02, III клас 

небезпеки. 

пісок зіпсований, забруднений або не ідентифікований, його залишки, які 

не можуть бути визначені за призначенням (пісок забруднений). Код 

2663.1.1.02-III клас. 

залишки від очищення фільтрів- сепараторів – код 7750.3.1, III клас 

небезпеки. 
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Лампи люмінесцентні та відходи , що містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані – код 7710.3.1.26, I клас небезпеки. 

Для освітлення приміщення операторської використовуються люмінесцентні 

лампи у кількості 28 шт. Кількість відпрацьованих люмінесцентних ламп 

розраховуємо по формулі: 

 

де: n – кількість встановлених люмінесцентних ламп, шт.; 

T – режим роботи підприємства, днів; 

τ – середнє добова тривалість роботи ламп, годин; 

Tн – гарантійний термін експлуатації, годин; 

k – коефіцієнт, що враховує зниження терміну експлуатації. 

Кількість відпрацьованих люмінесцентних ламп, що утворюються на 

підприємстві: 

Nвідпр лл =
28∗365∗12

12000∗0,7
= 15шт/рік 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи зберігаються у герметичній тарі. 

Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені. 7730.3.1.06 III клас 

небезпеки. 

Кількість промасленого обтирочного матеріалу визначаємо згідно формули: 

Gоб.матер. = 10-3 ∙ М ∙ N ∙ T · k 

де: М. – витрата обтирочного матеріалу на 1 людину у зміну, кг/зміну, М = 

0,05 кг/зміну; 

N – кількість працівників у зміну, чол.; 

T – кількість змін на рік, зміна/рік; 

k – коефіцієнт промаслення обтирочного матеріалу, k = 1,4. 

Gоб.матер. = 10-3∙ 0,05 ∙ 3 · 365 · 1,4 = 0,077 т/рік. 

Промаслені обтирочні матеріали та зношений одяг накопичують і тимчасово 

зберігають у закритих контейнерах, окремо від побутових відходів. 
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Відходи комунальні (міські) змішані (тверді побутові відходи), у т.ч. сміття з 

урн – код 7720.3.1.01, IV клас небезпеки. 

Кількість твердих побутових відходів, що утворюються на АЗС визначається по 

формулі: 

Gпобут.відх. = N ∙ m 

де: N – кількість працюючих на об'єкті, чол.; 

m – середня норма утворення відходів на одну розрахункову одиницю, т/рік. 

Штат підприємства – 9 працівників. Норма утворенні відходів на одне робоче 

місце – 0,075 т/рік. 

Розраховуємо кількість твердих побутових відходів: 

Gпобут.відх. = 9 ∙ 0,075 = 0,675 т/рік. 

Сміття збиратиметься у контейнер для сміття, який розташований на майданчику 

і вивозитиметься на найближче санкціоноване сміттєзвалище. Вивіз твердих 

побутових відходів буде здійснюватися спеціалізованою організацією згідно 

договору. 

Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений .(7730.3.1.07) 

Кількість утворення відходів зношеного спецодягу можна знайти по формулі: 

Мод = ∑ Р і * ni; де: 

Р і – вага і-того типу спецодягу, кг; 

ni – кількість і-того спецодягу, шт. 

Кількість утворення відходів зношеного спецодягунаведенр нижче: 

№ 

п/п 

Найменування 

спецодягу 

Загальна 

кількість 

спецодягу 

Вага, кг 

Нормативни
й 

термін служби, 

міс 

Планується 

уворення 

відходів 

спецодягу в 

поточному 

році, штук 

Планується 

утворення 

відходів 

спецодягу в 

кг 

1  Костюм  9  3,2  12  9  28,8 

2  Білизна натільна  9  0,6  12  9  5,4 

3  Куртки утеплені  9  1,5  24  4,5  6,75 

4  Штани утеплені  9  1  24  4,5  4,5 

5  Шапки  9  0,1  24  4,5  0,45 

6  
Костюми 

бавовняні  
9  1,5  12  9  13,5 

7 

Рукавиці захисні з 

нитриловим 

покриттям 

9  0,25  3 міс  36  9 

8  
Рукавиці бавовняні 

з ПВХ крапкою 
9  0,1  3 міс  36  3,6 

Всього за рік, т/рік  0,072 

Взуття зношене. 
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Кількість утворення відходів зношеного взуття можна знайти по формулі: 

Мод = ∑ Р і * ni;  

де: 

Р і – вага і-того типу спецвзуття, кг; 

ni – кількість і-того спецвзуття, шт. 

Кількість утворення відходів зношеного взуття наведено нижче: 

№ 

п/п 

Найменуван
ня 

спецодягу 

Загальна 

кількість 

спецодягу 

Вага, кг 

Нормативни

й 

термін служби, 

міс 

Планується 

уворення 

відходів 

спецодягу в 

поточному 

році, штук 

Планується 

утворення 

відходів 

спецодягу в 

кг 

1  Чоботи  9  2,5  12  9  22,5 

2  Черевики  9  2  12  9  18 

Всього, т/р 0,0405 

Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти 

6000.2.9.17.  Кількість утворення шламу нафтопродуктів розраховуємо по 

формулі: 

Gшлак = 10-3∙ Vнафтопр.∙ k 

де: Vнафтопр – річний об'єм нафтопродуктів, які зберігаються у резервуарі, 

т/рік; 

k – питомий норматив утворення нафто шламу на 1 т нафтопродукту, кг/т, для 

резервуарів з бензином k = 0,04 кг/м3, для резервуарів з дизельним пальним k= 0,04 

кг/м3. 

Gшлак(бенз) = 10-3. ∙ 228. ∙ 0,04 = 0,009 т/рік; 

Gшлак(ДП) = 10-3 ∙ 610 ∙ 0,9 = 0,366 т/рік. 

ΣGшлак = 0,009 + 0,366 = 0,375 т/рік. 

Шлам після зачистки резервуарів збирається у спеціально призначений для цього 

контейнер з кришкою. 

Суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана від вилучення масел з 

вод стічних (код - 9030.2.9.03). Залишки, одержані у процесі вилучення піску (код - 

9030.2.9.02). 

Залишки , одержані у процесі вилучення піску та суміш речовин мастильних та 

масел нафтових , одержана від вилучення масел із сточних вод. 
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Кількість дощових вод, що підлягають очищенню (л/сек) визначається згідно 

ДСТУ –Н Б В. 2.5-71:2013 «Споруди для очищення поверхневих стічних вод . 

Q сек=qr·ŋ·F 

де: 

qr – інтенсивність дощового стоку з 1 га при розрахунковій тривалості дощу 20 

хв; qr = 4,5 л/сек 

ŋ – коефіціент, що враховує нерівномірность дощу; ŋ = 1,0; 

F – площа стоку, F = 0,3 га 

Q сек= 1,35 л/сек 

Річна кількість зливових вод з території АЗС (м3/рік), визначається за формулою: 

W g= W·F 

де: 

W – річна кількість зливових стоків з 1 га (м3), розраховується за формулою: 

W = 10· h·g·ψ 

де: 

h g – кількість опадів за рік 

Ψ – середній коефіцієнт стоку, що залежить від поверхні та її площі, Ψ=0,8. 

W= 10 ·493·0,8=3944 м3 

W g= 3944·0,3 = 1 183.2 (м3/рік) 

Загальна кількість затриманих речовин визначається за формулою: 

Мn= (C1-C2) ·Wg·10-3 

де: 

C1, C2 – вміст забруднюючих речовин у стічних водах до та після очистки, кг/м3. 

Якісна характеристика дощових стоків згідно ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди 

транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомоболів»: 

до очищення: 

- завислі речовини – 500 мг/л (або 0,5 кг/м3) 

- нафтопродукти – 40 мг/л (0,04 кг/м3) 

після очищення: 

- завислі речовини – 10,0 мг/л (або 0,01 кг/м3) 



65 

 

- нафтопродукти – 0,3 мг/л (0,0003 кг/м3) 

Отже, обсяг залишків, одержаних у процесі вилучення піску становитиме: 

Мn=(0,05-0,01) ·1183.2·10·10-3= 0.4733т/рік 

Обсяг утворення суміші речовин мастильних та масел нафтових, одержана від 

вилучення масел із вод стічних становитиме: 

Мn= (0,004-0,0003) ·1183.2·10-3=0.0044 т/рік. 

Залишки від очищення фільтрів-сепараторів – код 7750.3.1, III клас небезпеки. 

При очищенні фільтрів-сепараторів зливається залишок уловленого конденсату 

(вода з домішками вуглеводнів). Кількість конденсату становить 5 л на 1 цистерну, 

що зливається. Протягом року зливається 258 цистерн.  

М=112⋅5⋅10-3= 1,12 т/рік 

Кількісні та якісні характеристики відходів, що утворюються при експлуатації 

АЗС наведені в таблиці 1.6.1. 

№ 

з/п  

Джерело 

відходу  

Джер

ело 

відходу  

Кільк

ість т/рік 

Код групи та 

виду відходу 

згідно ДК 005- 

95 

Клас 

небезп 

еки 

Місце накопичення 

відходу 

1 

Лампи 

люмінісцентні 

та 

відходи , що 

містять ртуть, 

інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані 

Освіт

лення 

робочої 

території 

15 шт  7710.3.1.26  I 

Тимчасове зберігання в 

металевому ящику в 

спеціально 

відведеному місці. 

Відправляється 

на утилізацію в 

спеціалізованому 

підприємству, що 

займається 

утилізацією промислових 

відходів, 

згідно угоди 

2 

Матеріали 

обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані 

чи 

забруднені. 

Ремо

нтні 

роботи  

0,077  7730.3.1.06  III 

Тимчасово: в міцні 

герметичні 

мішки що складаються в 

металеві 

герметичні ємності.  

3 

Відходи 

комунальні 

(міські) 

змішані, у 

т.ч. сміття з 

урн. 

Житт

єдіяльніс

ть 

персонал

у 

0,975  7720.3.1.01  IV 

Тимчасово – в 

герметимному 

контейнері з кришкою на 

спеціально облаштованому 

майданчику. 

Розміщення на полігоні 

твердих 

побутових відходів згідно 

угоди 
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4 

Зношений 

спецодяг без 

присутності 

небезпечних 

речовин 

Експл

уатація 

спецодяг

у 

персонал

ом 

0,072  7730.3.1.07  IV 

Тимчасово - в 

контейнері з 

забезпеченням вимог 

противопожежної безпеки. 

Розміщення на полігоні 

твердих 

побутових відходів згідно 

угоди 

5  
Взуття 

зношене 

Експл

уатація 

спецодяг

у 

персонал

ом 

0,0405  7730.3.107  IV 

Тимчасово - в 

контейнері з 

забезпеченням вимог 

противопожежної безпеки. 

Розміщення на полігоні 

твердих 

побутових відходів згідно 

угоди 

6 

Залишки 

очищення 

резервуарів для 

зберігання, що 

містять 

нафтопродукти 

Очищ

ення 

резервуар

ів для 

зберіганн

я 

нафтопро

дуктів 

0,375  6000.2.9.17  ІІІ  

Вивіз на спеціалізоване 

підприємство згідно 

договору 

7 

Суміш 

речовин 

мастильних та 

масел 

нафтових, 

одержана від 

вилучення 

масел з 

вод стічних 

Очист

ка 

стічних 

вод  

0.0044  9030.2.9.03  ІІІ  

Вивіз на спеціалізоване 

підприємство згідно 

договору 

8 

Залишки, 

одержані 

у процесі 

вилучення 

піску  

Очист

ка 

стічних 

вод 

0.4733  9030.2.9.02  ІІІ  

підприємство згідно 

договору Вивіз на 

спеціалізова 

9 

Залишки від 

очищення 

фільтрів 

сепараторів 

Очище

ння ЗВГ  
1,290  7750.3.1  III  

Вивіз на спеціалізоване 

підприємство згідно договору 

 

На основі вищенаведеного негативний вплив при здійсненні операцій в сфері 

поводження з відходами відсутній. Всі відходи, за фактом утворення та формуванні 

транспортної партії, передаватимуться спеціалізованим організаціям (Додаток В) , 

які мають відповідні ліцензії для їх транспортування та утилізації.  

Перевезення відходів здійснюється відповідно до діючих норм і вимог безпеки 

при поводженні з відходами, в залежності від класів їх небезпеки. 

Всі служби підприємства, задіяні в поводженні з відходами повинні 

дотримуватися вимог, зазначених в ст.17 Закону України «Про відходи». 

Згідно статті 1 Закону України «Про відходи», відходи - будь-які речовини, 

матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а 



67 

 

також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі 

властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи 

виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися 

шляхом утилізації чи видалення. 

Спосіб тимчасового зберігання відходів визначається класом небезпеки речовин-

компонентів відходів: 

- Відходи 1 класу небезпеки зберігаються в герметичній тарі; 

- Відходи 2 класу небезпеки зберігаються в закритій тарі; 

- Відходи 3 класу небезпеки зберігаються в паперових, тканинних, 

поліетиленових мішках, пакетах; 

- Відходи 4 класу небезпеки зберігаються у спеціалізованих контейнерах. 

Вивіз сміття буде здійснюватися за договором з профільним закладом, який 

згідно «Методики роздільного збору побутових відходів» забезпечує збір і 

роздільне зберігання твердих побутових відходів відповідно до державних норм, 

стандартів і правил. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення 

води 

Приміщення операторської обладнані господарсько-питним водопроводом. На 

питні потреби використовується бутильована вода, питної якості, яка відповідає 

вимогам ДСаНПІН 2.2.4-171-10 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної до споживання людиною". 

Усі внутрішньомайданчикові мережі знаходяться в задовільному стані та в 

обсяги реконструкції не входять. 

Згідно з завданням на проектування проектом передбачено використання 

існуючих мереж та споруд водопостачання та каналізації. 

Зважаючи на введення в дію нових ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

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

споруди» та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» проектом 
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виконано перерахунок витрат води на потреби водопостачання АЗС та обсяги 

водовідведення . Річне водопостачання складає 1400,0 м3/рік. 

При визначені витрат води на водопостачання та обсягів водовідведення 

кількість відвідувачів та обслуговуючого персоналу залишається без змін, оскільки 

проектом передбачається заміна існуючого газозаправного модуля на новий з 

такими ж технічними характеристиками. Полив газонів передбачається 

здійснювати в періоди мінімального споживання води. У випадку перевищення 

обсягів водопостачання об’єкту після реконструкції полив здійснювати привозною 

технічною водою за допомогою поливальних машин. 

Після реконструкції обсяги водоспоживання та водовідведення залишаються в 

існуючих межах. 

Система водопостачання 

Існуючим джерелом водопостачання на господарсько-побутові потреби АЗС є 

існуюче приєднання до централізованих мереж водопостачання. Вода, яка 

подається, за своєю якістю відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні 

санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною». 

Внутрішньомайданчикові мережі знаходяться в задовільному стані та в обсяги 

реконструкції не входять. 

Система каналізації 

Система господарчо-побутової каналізації АЗС існуюча, реконструкції не 

підлягає та проектом не розглядається. 

Відведення дощових та талих вод з території АЗС відбувається по 

внутрішньомайданчикових мережах до існуючих очисних споруд дощових вод. 

Існуючі локальні очисні споруди знаходяться у задовільному стані та в обсяги 

реконструкції не входять (Додаток Ґ).  

Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення 

повітря 
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Очікуване забруднення повітря буде відбуватися від джерел забруднюючих 

речовин, що нанесені карті дивиться мал.11 нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.11Генеральний план підприємства АЗС з джерелами викиду забруднюючих 

речовин 

 

На об'єкті проектування джерелами забруднення атмосферного повітря 

являються: 

Джерела № 1-4. Дихальні клапани ємкостей для зберігання дизельного пального, 

бензинів А-92, А-95, відповідно: 

Q1-4 = 0,0001 м3/с; d1-5 = 0,05 м; h1-5 = 3,0 м. 

Джерела №5-8. Гирла паливних баків 

Q5-8 = 0,294 м3/с; d6-13 = 0,025 м; h6-13 = 1,5 м. 
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Джерело №9Труба, бензиновий генератор Eisemann P900Е. 

 Джерела №1-9 мають відповідний Дозвіл №1212400000-58 на викиди 

забруднююючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

наведено нижче: 
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ПРОЕКТОВАНІ ДЖЕРЕЛА ВИКИДІВ: 

 

 

 

Мал.12. Генеральний план М1:500 з джерелами викиду 
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1.6.2. Характеристика джерел викидів 

 

Розрахунок викидів шкідливих речовин 

від обладнання ЗВГ (Дж. №№ 1-3) 

 

Розрахунки викидів газу в атмосферу під час заправки транспортних засобів, 

зливу, зберігання виконані згідно з вимогами "Збірника показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами", том 

І, Донецьк-2004. 

Розрахунок втрат газу під час зливу 

Розрахунок втрат газу (кг) під час зливу з резервуарів, залізничних і  

автомобільних цистерн здійснюється за формулою: 

  

де Вц
р – втрати ЗВГ у рідкій фазі під час зливу з резервуарів або цистерн, кг; 

Вц
n – втрати ЗВГ у паровій фазі під час зливу з резервуарів або цистерн, кг; 

Вц
nn – втрати ЗВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об'єм 

резервуару 
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або цистерни під час зливу ЗВГ, кг. 

 

 
 де N – кількість зливно-наливних ліній під час зливу з резервуару або 

цистерни; 

ρр – густина рідкої фази ЗВГ, кг/м3; 

Vрр – об'єм зливно-наливного рукава, м3. 

Масова частка компонентів прийнята на рівні 60% пропану та 40% бутану. 

При тиску в резервуарі 0,8 МПа та температурі 15 0С густина рідкої фази дорівнює 

згідно таблиць А1 та А2: пропану – 509 кг/м3, бутану – 585 кг/м3. 

 
 

 ρр = 100/(60/509 + 40/585) =537 кг/м3 

 

  
 

де d2
рр – внутрішній діаметр зливно-наливного рукава, мм; 

     lрр–довжиназливно-наливного рукава, м. 

 

де ρn – густина парової фази ЗВГ, кг/м3; 

Vрn – об’єм рукава парової фази, м3. 

При тиску в резервуарі 0,8 МПа та температурі 15 0С густина парової фази  

дорівнює згідно таблиць А3 та А4: пропану – 15,28 кг/м3, бутану – 20,56 кг/м3. 

 
 ρn= 100/(60/15,28 + 40/20,56) =17 кг/м3 

 

 
 

де d2
рр – внутрішній діаметр зливно-наливного рукава, мм; 

     lрр–довжиназливно-наливного рукава, м. 

 

де ρn – густина парової фази ЗВГ, кг/м3; 

Vрn – об’єм рукава парової фази, м3. 
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Викиди ЗВГ в атмосферне повітря у вигляді парової фази, що заповнює об’єм 

резервуару(Вц
nn) не відбуваються за рахунок повернення парової фази в 

автоцистерну при застосуванні газової обв’язки. 

 Вихідні дані та результати розрахунків наведені в таблиці. 

dрр  10  l рр  0,2  
V

рр  

0,0000

2  
N  1  ρр  537  Вцр  

0,01

07 

dрп  25  l рп  3,5  
V

рn  

0,0017

0  
N  1  ρn  17  Вцn  

0,02

89 

    V

ц  
9,9   ρn  17  Вц  0 

          Вц  
0,03

96 

 

Злив проводиться 1 раз на 1-2 дні (258 разів/рік), операція зливу триває 30 хв. 

Валові викиди становлять: Вц = 0,0396 · 258· 10-3= 0,010 т/рік 

Валові викиди пропану: 0,010 · 0,60 = 0,006 т/рік 

Валові викиди бутану: 0,010 · 0,40 = 0,004 т/рік 

Валові викиди метилмеркаптану: 0,010 · 0,000002 = 0,00000002 т/рік 

Максимально-разові викиди становлять: Вц = 0,0396 · 103/30 · 60 = 0,022 г/с 

Максимально-разові викиди пропану: 0,022 · 0,60 = 0,013 г/с 

Максимально-разові викиди бутану: 0,022 · 0,40 = 0,009 г/с 

Максимально-разові викиди метилмеркаптану: 0,022 · 0,000002 = 0,00000004 г/с 

Розрахунок втрат газу під час заповнення балонів автомобілів 

  
де 13 · 10-6 – втрати ЗВГ під час заповнення одного газобалонного автомобіля, м3; 

ρр – густина рідкої фази ЗВГ, кг/м3. 

Вгб =13 · 10-6 · 537 = 0,007 кг 

  За даними технологічної частини проекту процес наповнення балонів 

газобалонних автомобілів продовжується 9,6 хвилин, за добу проводиться 

заправлення 150 автомобілів. 

Валові викиди становлять: Вгб = 0,007 · 150 · 365 · 10-3= 0,383 т/рік 

Валові викиди пропану: 0,383· 0,60 = 0,230 т/рік 

Валові викиди бутану: 0,383· 0,40 = 0,153 т/рік 

Валові викиди метилмеркаптану: 0,383· 0,000002 = 0,0000008 т/рік 

Максимально-разові викиди становлять: Вц = 0,007 · 103/9,6 · 60 = 0,012 г/с 
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Максимально-разові викиди пропану: 0,012 · 0,60 = 0,007 г/с 

Максимально-разові викиди бутану: 0,012 · 0,40 = 0,005 г/с 

Максимально-разові викиди метилмеркаптану: 0,012 · 0,000002 = 0,00000002 г/с 

Розрахунок втрат газу під час зберігання (природні втрати) 

Розрахунок втрат газу в кілограмах за добу здійснюється за формулою: 

 
де Нзб – норма природних втрат під час зберігання ЗВГ, кг/т за добу (табл.VІІІ-2), 

Нзб=0,207; 

Vзб – об’єм рідкої фази ЗВГ у ємкості, в якій він зберігається,Vзб= 8,4м3; 

ρр – густина рідкої фази ЗВГ, ρр = 537 кг/м3. 

Взб= 0,001 · 0,207 ·8,4· 537 = 0,934 кг/добу 

Валові викиди становлять: Взб = 0,934· 365 · 10-3= 0,341 т/рік 

Валові викиди пропану: 0,341· 0,60 = 0,205 т/рік 

Валові викиди бутану: 0,341· 0,40 = 0,136 т/рік 

Валові викиди метилмеркаптану: 0,341· 0,000002 = 0,0000007 т/рік 

Максимально-разові викиди становлять: Взб = 0,934· 103/24 · 3600 = 0,011г/с 

Максимально-разові викиди пропану: 0,011· 0,60 = 0,007 г/с 

Максимально-разові викиди бутану: 0,011· 0,40 = 0,004 г/с 

Максимально-разові викиди метилмеркаптану: 0,011· 0,000002 = 0,00000002 г/с 

Сумарні викиди шкідливих речовин 

№ 

з/п 
Найменування речовини 

Код 

речовини 

ГДК, (ОБРВ), 

мг/мз (макc. 

разові) 

Викиди 

 

г/с  т/рік 

1  
Бутан 

 
402  200 0,02 0,293 

2  

Одорант СПМ 

(суміш природних 

меркаптанів) 

 

1716  0,00005 0,0000001  0,00000152 

3  
Пропан 

 
10304  65 0,034  0,441 

 

Згідно з ОНД-86 розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі доцільні тільки для тих речовин, для яких виконується 

умова: 
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Якщо всі джерела на підприємстві є низькими або наземними, тобто висота 

викиду не перевищує 10 м (викиди можуть бути, як організовані так і 

неорганізовані), то H приймається висотою рівною 5 м . 

Таким чином Φ = 0,1. 

Таблиця 1.6.3.: Визначення доцільності проведення розрахунків розсіювання 

№

 

з/п 

Найменуванн

я речовини 

Код 

речовини 

ГДК, 

(ОБРВ), 

мг/мз 

(макc. 

разові) 

ГДК 

(ОБРВ) 
 

М/ГДК 

 
Ф 

 

Доцільність 

 

1

  

Бутан 

 
402  200 0,02 0,0001150  0,1  Недоцільно 

2

  

Одорант СПМ 

(суміш природних 

меркаптанів) 

 

1716  0,00005 
0,000000

1  
0,0020000  0,1  Недоцільно 

3

  

Пропан 

 
10304  65 0,034  0,0005231  0,1  Недоцільно 

 

Результати розрахунку доцільності показують, що проектований об’єкт практично 

не впливає на стан атмосферного повітря, величини концентрацій знаходяться на 

рівні фонового забруднення. 

Рівень впливу об’єкту на стан атмосферного повітря визначається як допустимий. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового та 

вібраційного забруднення 

При експлуатації АЗС можливими джерелами шуму є двигуни легкового та 

вантажного автотранспорту, двигун резервного бензинового-генератора, насосне 

обладнання при заповненні резервуарів та ПРК. 

Шумові характеристики обладнання 

та будівельних процесів 
 Найменування 

обладнання, процесу, операції 

Рівень звукової потужності джерела, дБА 

Бензиновий-генератор 75 

Двигун легкового автомобілю 55 

Двигун вантажного автомобілю 67 
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Насос заповнення резервуару АГЗП 65 

Паливороздавальна колонка (ПРК) 55 

 

Зниження шуму на шляху від джерела до розрахункової точки за рахунок 

поглинання і відбивання звукових хвиль визначаємо за формулою: 

L р.т = Lекв.іст. – Lср. , дБА, де: 

Lекв.іст. – еквівалентний рівень звукового тиску; Lср. – зниження шуму при 

поширенні в середовищі. 

Визначаємо еквівалентний рівень звукового тиску як суму вкладів (Li). Середнє 

значення рівня звукового тиску: 

La 
р екв.сум.=10lqΣ100,1·Li , дБА 

La 
р экв.сум.=10lq(100,1·75 ·5+100,1·55 ·5+100,1·67 · 2+100,1·65 5+100,1·55  .3) = 60дБА 

Зниження рівнів звукової потужності шуму по шляху його поширення: 

 Lср. = Lр.+Lугл.+Lвозд., де:  

Lр – зниження шуму за рахунок відстані;  

Lугл. – зниження рівня шуму за рахунок обмеження кута випромінювання звуку;  

Lвозд – зниження шуму при поглинанні повітрям. 

 а) за рахунок відстані до кордону проммайданчика підприємства: 

Lр =20 ⋅lgR , де R=55 м 

Lр=3,04 дБА 

б) за рахунок просторового кута випромінювання звуку:  

L2 = 10 ⋅ lgα , где α =2π  

L2=7,98дБа ~8дБа 

в) зниження шуму при поглинанні повітрям: 

 Lвозд =0,005· R, дБА 

 Lвозд = 0,005·55=0,56 дБА 

г) за рахунок покриття території: 

Lпокр.= 6 lg 
𝐾𝑛2

1+0.01𝐾𝑛2
 

Kn=
0.14∗𝑅∗10−0.3 Нист

Н
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де: R – відстань до розрахункової точки;  

Ніст – висота джерела шуму; 

 Н – висота розрахункової точки над поверхнею землі. 

Kn=
0.14∗55∗10−0.3∗4.0

2.0
= 0,385дБА 

Lпокр.= 6 lg
0,3852

1+0,01∗0,3852
= 0,65 дБА 

д) зниження рівня звуку зеленими насадженнями: 

Lзел. = 0 дБА. 

Зниження рівнів звукової потужності шуму по шляху його поширення:  

Lср= 3,04+8+0,65 +0= 12дБА 

Тоді розрахункове значення додаткового акустичного впливу на кордоні 

селітебної території буде дорівнювати: 

Lр=60-12=48дБА 

Нормовані рівні звукового тиску Lнорм (з 7год до 23 год) = 55,0дБА, а Lнорм (з 

23год до 7 год) = 45,0 дБА. На підставі розрахунку можна зробити висновок, що 

шумове навантаження на житлову зону під час експлуатації буде прийнятним. Отже, 

в період експлуатації очікується короткостроковий,  незначний та допустимий 

вплив. 

Вібрація 

Рух транспортних засобів супроводжується процесом вібрації, яка діє через 

механічну систему на людину та через дорожнє покриття на споруди, що 

розміщуються в зоні цієї дії. 

Враховуючи витримані санітарні розриви та санітарно-захисну зону об’єкта, 

вібраційне навантаження на населений пункт не перевищуватиме допустимих 

значень згідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації». 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення 

ґрунту , надр та геологічного середовища 
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Роботи проводяться на існуючому АЗК, який розміщений на орендованій ТОВ 

«ГЛУСКО РІТЕЙЛ» земельній ділянці кадастровий номер 1212400000:02:052:0012, 

що розташована за адресою: вул. Дніпровська, 132а, м. Павлоград, Дніпропетровська 

обл.. 

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації будівель 

і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для 

обслуговування автозаправної станції. 

Ґрунти на території планованої діяльності не відносяться до особливо цінних 

земель згідно ст. 150 Земельного кодексу України та не входять до «Переліку 

особливо цінних груп ґрунтів», затвердженого Наказом Держкомзему України від 

06.10.2003 за № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 

року за № 979/8300. 

Рельєф ділянки вишукувань техногенний, сформований в результаті планування 

території. 

Південна частина ділянки, де розміщується автомобільне газозаправне 

обладнання, вільна від забудови. 

Вплив на ґрунти очікується лише на період проведення будівельних робіт по 

встановленню обладнання та має тимчасовий незначний характер. 

Вплив на ґрунти визначається як прийнятний. 

  Планована діяльність не призводить до розвитку небезпечних геологічних 

процесів і явищ. Вплив на геологічне середовище визначається як прийнятний. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного світлового, 

теплового та радіаційного забруднення 

Іонізуючі випромінювання 

Іонізуючі випромінювання, які можуть чинити негативний вплив на навколишнє 

середовище, на території об'єкта відсутні. Можливість радіаційного забруднення 

виключено, оскільки будівельні матеріали, та елементи АГЗП, що будуть 

використовуватись, відповідатимуть діючим санітарним та будівельним нормам. 

Електромагнітні поля 
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Відповідно до ДБН Б В.2.5-82.2016 «Електробезпека в будинках і спорудах. 

Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом» нормованим є 

вплив електричних полів струмів промислової частоти напругою більше 400 кВ. 

Оскільки проектована діяльність не пов’язана зі споживанням електроенергії 

напругою більше 400 кВ, шкідливий вплив на персонал і навколишнє середовище 

знаходиться в допустимих межах. 

Оцінка теплового забруднення 

Планованою діяльністю не передбачається значне теплове навантаження на 

навколишнє природне середовище.  

 Оцінка впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду 

Територія плануємої діяльності не відноситься до території та об'єктів природно-

заповідного фонду, їх охоронних зон, земель природно-заповідного фонду України, 

територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та 

об'єктів комплексної охорони (Додаток Д, Е).  

Вивчення карт, що знаходяться у вільному доступі (http://pzf.land.kiev.ua), 

показало, що в безпосередній близькості немає об’єктів ПЗФ, карта ПЗФ додається 

нижче: 

 

 

 
 

АЗС 
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Планована діяльність не матиме негативного впливу на території та об'єкти 

природно-заповідного фонду. 

Оцінка впливу на рослинний і тваринний світ 
 

Земельна ділянка, відведена під розміщення планованої діяльності, не відноситься 

до  територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних земель, а також 

територій та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність. 

Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці 

немає. 

Будівництво / експлуатація об’єкту планованої діяльності проводитимуться в 

межах майданчику, який вже зазнав впливу господарської діяльності людини – на 

даній ділянці розташована існуюча АЗС ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» з необхідною 

інфраструктурою для нормального функціонування (будівлею операторської, парком 

підземних резервуарів для рідкого палива, ПРК і т.д.). На території наявне існуюче 

асфальтне покриття та доглянутий газон. Природні комплекси на території відсутні, 

у зв’язку з цим опосередкований вплив при будівельно-монтажних роботах та 

експлуатації обладнання автозаправної станції може спостерігатися лише на 

прилеглих комплексах. 

Вплив будівництва / експлуатації об’єкту планованої діяльності на фауну ссавців 

та птахів суміжних територій може бути пов'язаний з ефектом присутності і шумом 

від роботи автомобілів і обладнання АЗС. Однак в даний час ця територія вже 

використовується людиною і на даний час межує з діючими автомобільними 

дорогами. Представники флори і фауни в районі проммайданчика добре 

пристосовані до проживання в умовах антропогенного впливу, тому будівництво та 

експлуатація об'єкта не матиме додаткового впливу на популяції птахів і тварин. 

Таким чином, вплив на рослинний та тваринний світ при будівництві / 

експлуатації об’єкту планованої діяльності буде мінімальним.  

Оцінка впливу на території та об'єкти екологічної мережі 
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     Екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення 

умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного 

потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць 

оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного 

фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-

заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для 

охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та 

міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні. 

     Схему формування екологічної мережі Дніпропетровської області затверджено 

рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017  

№ 176-8/VIІ «Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі 

Дніпропетровської області». 

Схема формування екологічної мережі Дніпропетровської області наведена нижче: 
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    Територія планованої діяльності у відповідності до вимог «Порядку включення 

територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1196 

не включена до переліків територій та об’єктів екологічної мережі Дніпропетровської 

області. 

Оцінка впливу об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщину. 

      На території планованої діяльності об'єкти культурної спадщини чи їх частин, 

об'єкти або предмети археологічної спадщини, знахідок археологічного або 

історичного характеру, об'єкти архітектурної спадщини та їх охоронні зони не 

обліковуються (Додаток Д). 

У разі виявлення на території під час реалізації планованої діяльності об'єктів 

культурної спадщини чи їх частин, об'єктів або предметів археологічної спадщини, 

знахідок археологічного або історичного характеру, об'єктів архітектурної 

спадщини: 

- у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» буде укладено з відповідним органом охорони культурної спадщини 

охоронний договір; 

- у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини» необхідно буде інформовано орган охорони культурної 

спадщини, а також організовано відповідне сприяння у проведенні будь-яких робіт з 

виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено, у відповідності 

до вимог статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець 

робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити 

про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого 

проводяться земляні роботи. 

Оцінка впливу на об'єкти Смарагдової мережі. 

Смарагдова мережа України (англ. Emerald network) - українська частина 

Смарагдової мережі Європи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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Метою створення Смарагдової мережі Європи є збереження природної фауни, 

флори та оселищ. Вона була ініційована та координується Бернською конвенцією 

(1979). Смарагдова мережа має переважно ті самі основи формування, що й 

НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, розвиваючи 

загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних оселищ. Наразі 

Європейський Союз сприяє, в тому числі фінансово, розвитку механізмів охорони 

природних оселищ та визначенню спеціальних природоохоронних територій (ASCI) 

Смарагдової мережі.  

      Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями НАТУРА 2000 

становлять ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (PanEuropean Ecological 

Network (PEEN)), яка також підтримується Бернською конвенцією. Держави – члени 

Європейського Союзу виконують вимоги Бернської конвенції шляхом розвитку 

мережі НАТУРА 2000, а території особливої охорони НАТУРА 2000 відповідають 

територіям особливого природоохоронного значення Смарагдової мережі. 

       Територія планованої діяльності не відноситься до території та об'єктів 

Смарагдової мережі України, (карта-схема з показом планованої діяльності та 

об'єктів Смарагдової мережі України додається). 

    Крім того, в процесі планованої діяльності будуть додержані відповідні 

принципи щодо охорони архітектурної, археологічної та культурної спадщини 

визначені ратифікованою Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, 

Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, 

Європейською конвенцією про охорону археологічної спадщини. 

Карта-схема об'єктів Смарагдової мережі України зображена нижче: 
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     Оцінка впливу планованої діяльності на соціальне середовище 

З соціально-економічної точки зору впровадження планованої діяльності буде 

мати позитивний характер, обумовлений покращенням сервісних умов і зручності 

обслуговування автовласників на АЗС, а також збільшенням надходжень податків у 

місцевий і державний бюджет. 

Оцінка впливу планованої діяльності на техногенне середовище 

    Зона впливу планованої діяльності обмежена межами існуючої ділянки та 

санітарно-захисної зони. 

     На інші обєкти техногенного середовища викиди забруднюючих речовин 

будуть впливати в межах встановлених нормативів. Викиди забруднюючих речовин 

в розрахункових концентраціях не агресивні щодо будівельних конструкцій  з 

бетону, залізобетону, сталі та інших будівельних матеріалів.. 

    Проектні рішення не будуть порушувати сформовану систему комунікацій, 

пішохідних і транспортних зв'язків та зелених насаджень. 

АЗС Glusco 
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     Впровадження планованої діяльності не призведе до негативних впливів на 

об'єкти, які утворюють техногенне середовище. 

       

2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ (НАПРИКЛАД, ГЕОГРАФІЧ 

НОГО ТА / АБО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ) ПЛАНОВАНОЇ ДІ 

ЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО 

ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючого 

автозаправочного комплексу з автомобільним газозаправним обладнанням за 

адресою: вул. Дніпровська, 132а, м. Павлоград, Дніпропетровська область з 

влаштуванням стаціонарного заправника газу. Режим роботи на АЗС прийнятий 

кількість робочих днів у році – 365. 

Технічна альтернатива №1 проектом  передбачена встановлення нової 

паливороздавальної колонки, підземного резервуару із ЗВГ V=9,9 м3(пропан – 

бутан). 

Підземні резервуари мають наступні переваги в порівняння з наземним 

розміщенням: 

- корпус має антикорозійний захист посиленого типу; 

- при землетрусах підземні резервуари менше страждають від зсуву грунту, 

ніж надземні споруди; 

- при однаковій ємності резервуарів менші допустимі відстані до громадської 

та житлової забудови. 

Однак, такі резервуари мають ряд недоліків корозія від ґрунтових вод, 

додаткове навантаження від тиску ґрунту, неможливість зовнішнього огляду, 

витрати на будівництво резервуарів підземного типу в разі певних екологічних 

умов можуть бути досить високими.   

Технічна альтернатива №2 передбачає встановлення наземного резервуару 

об’ємом 9,9 м3 для скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан) з приймальною 

колонкою СВГ та однією ПРК (паливо-роздавальна колонка СВГ).  
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Наземні резервуари мають низку переваг в порівнянні з підземним розміщенням: 

- менша трудомісткість монтажу , обумовлена відсутністю земляних робіт, що 

спрощує процес, скорочує термін монтажу, а також зменшує загальні витрати на 

спорудження резервуара; 

- наземне розміщення є більш зручним для проведення технічного 

обслуговування; 

- при необхідності, обладнання наземного розташування легко демонтується. 

  Основним недоліком наземної установки резервуара для зберігання СВГ слід 

зазначити високу ступінь залежності швидкості випаровування СВГ від температури 

навколишнього середовища, іншими словами, в мороз відсутня гарантія 

безперебійної подачі газу. Доведеться  використовувати випарник, а це тягне за 

собою необхідність підключення пристрою до електричної мережі, і як наслідок, 

додаткові витрати на оплату електроенергії. 

 Таким чином, кожен із типів обладнання має свої переваги і недоліки. Слід 

зазначити, що за умови дотримання будівельних норм і правил, відповідної правил 

безпеки в газовому господарстві , експлуатації посудин відповідно до технічних 

умов, що узгоджені із зацікавленими організаціями і.т.д, експлуатація і наземного, і 

підземного типу резервуарів буде безпечною і ефективною без будь-яких серйозних 

наслідків для безпеки і екології. 

 Місце провадження планованої діяльності: 

   Територіальна альтернатива 1. 

Діюча АЗС розташована на орендованій ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» земельній 

ділянці кадастровий номер 1212400000:02:052:0012, що розташована за адресою: 

вул. Дніпровська, 132а, м. Павлоград, Дніпропетровська область. Загальна площа 

земельної ділянки АЗК складає 0,2600 га. Майданчик, на якому проектується 

розміщення АГЗП, розташований на території існуючої АЗС. Територія повністю 

обладнана інфраструктурою для облаштування АГЗП. В’їзд-виїзд існуючі. 

Територія заасфальтована. 

Територіальна альтернатива2. 
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Не розглядалася, АЗС діюча на обраній земельній ділянці, що відповідає її 

цільовому призначенню та вимогам протипожежних, санітарних та екологічних 

норм. 

 3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА 

ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД 

БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОС 

ТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ 

 

Фізико-географічна характеристика 

Місто Павлоград Дніпропетровської області – центр Західно-Донбаського 

вугільного басейну, місто обласного підпорядкування, центр однойменного району. 

Відстань від обласного центру складає 76 км. 

Місто розташоване на заплавних терасах річки Самари та її притоків. З півдня на 

північ територію міста перетинає річка Вовча, а річка Самара є її природним 

кордоном з північного сходу. Через територію міста також протікають річки Гніздка 

та Кочерга. 

Загальна площа міста – 5,93 тис.га. Кількість населення – 124,6 тис.осіб. Згідно з 

фізико-географічним районуванням території України (ДБН Б.2.2- 12:2018) 

територія проектованого обʼєкту відноситься до IV – Степової зони, 4.1. – 

Північностепової підзони. 

Кліматична характеристика району розміщення об’єкта. 

    Кліматична характеристик а району розташування планового об’єкту наведена 

згідно листа Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології № 05-

30/175 від 07 жовтня 2020 р. (Додаток Ж). 

Середня максимальна температура найбільш спекотливого місяця, липень: + 27,5       

о С тепла. 

    Середня температура найбільш холодного місяця, січень: - -8,9 о С морозу. 

Коефіцієнт, залежний від стратифікації атмосфери - 200 . Коефіцієнт рельєфу 

місцевості –1 . 
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       Сніг випадає наприкінці листопада – на початку грудня.

 Трапляються короткочасні відлиги з дощем та мокрим снігом. 

Таблиця: Повторювальність напрямку вітрів 

Пн ПнС Сх ПдС Пд ПдЗх З ПнЗ Штиль 

8,4 11,4 17,0 16,8 9,0 9,5 16,3 11,6 17,9 

Таблиця: Середньорічна кількість опадів,мм 
Місяці За 

рік I II III IV V V
I 

VI
I 

VII
I 

IX X X
I 

XII 

4
3 

29 29 34 46 61 53 42 27 3
9 

4
8 

52 493 

Таблиця: Середня відносна вологість повітря ,% 

Місяці За рік 

I II II
I 

I
V 

V V
I 

VII VII
I 

I
X 

X X
I 

XI
I 

8
4 

8
2 

8
0 

6
8 

6
3 

6
5 

65 63 6
8 

7
6 

8
5 

87 74 

 

Таблиця: Число днів з туманами за рік. 
Місяці За рік 

I II III I
V 

V VI VI
I 

VIII I
X 

X X
I 

XI
I 

7 6 4 2 0,
6 

0,4 0,4 0,9 1 3 5 7 37 

 

Дані фонового забруднення атмосфери на території зони впливу планової 

діяльності. Повітряне середовище, в залежності від географічного місця 

розташування, характеризується його природним станом та ступенем хімічного 

забруднення. 

Основними показниками, що характеризують стан повітряного середовища, є 

фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Фонові 

концентрації дозволяють судити про ступінь впливів викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних і нестаціонарних джерел на приземні шари 

атмосферного повітря в житлових масивах. 

Існуючий санітарно – екологічний стан повітряного середовища в районі 
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розміщення АЗС характеризується фоновими концентраціями забруднюючих 

речовин. 

Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі в зоні впливу планової діяльності наведені у листі Департаменту екології 

та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 №3-7821/0/261-20 

(Додаток Є). Фонове забруднення атмосферного повітря в районі розташування 

наведені в таблиці. 

 

Найменування речовини 

Концентрації мг/м3 

Напрямки вітру 

Пн Пн
С 

С Пд
С 

Пд ПдЗ З Пн
З 

Азоту діоксид 0,0
08 

0,00
8 

0,00
8 

0,00
8 

0,00
8 

0,00
8 

0,00
8 

0,0
08 

Речовини у вигляді 

суспендованих частинок 

недиференційовані за складом 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

Сажа 0,0
6 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0
6 

Вуглецю оксид 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ангідрид 0,0
5 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0
5 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинних РПК 26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

Бутан 80 80 80 80 80 80 80 80 

Пропан 26,
0 

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,
0 

Бензин нафтовий 

малосірчистий у перерахунку на 

вуглець 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Відповідно до листа, існуюче фонове забруднення атмосферного повітря в  зоні 

впливу планової діяльності не перевищує встановлених нормативів ГДК. 

Відомості щодо санітарно-захисної зони  

Відповідно до п.5.32 Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів (ДСП №173-96), затверджених наказом Міністерства охорони 
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здоров’я України №173 від 19.06.1996, відстань від автозаправочних станцій з 

підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих 

дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-

профілактичних закладів, до стін житлових та інших  громадських будівель і споруд, 

дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за 

розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗК, але не 

менше 50 м. В межах нормативної санітарно-захисної зони житлова забудова, 

лікувальні та навчальні заклади, зони відпочинку, спортивні споруди, парки, 

відсутні. В районі розташування підприємства і на прилеглій території, заповідники, 

музеї, пам’ятки архітектури, відсутні. Найближче до житлової забудови проектоване 

джерело викидів знаходиться на відстані 850 м у південно-західному напрямку, 

тобто нормативна санітарно-захисна зона витримується. 

Геологічна будова 

В геологічній будові території приймають участь осадові відкладення 

четвертинного періоду . 

Денна поверхня ділянки вкрита насипним шаром (ІГЕ-І) . Опис виділених геолого-

літологічних шарів надано зверху вниз . 

Техногенні та сучасні відкладення 

Шар1 . (ІГЕ-І) Насипний шар складений з суміші бурого суглинку та 

будівельних відходів зверху перекритий асфальтом , ущільнений у природному 

стані та автомобілями від твердої консистенції .Відкритий свердловиною та у 

шурфі .Відкрита потужність насипного шару 1,4 м.. 

Відкладення четвертинного віку 

Шар 2. (ІГЕ-ІІ) Суглинок жовто-бурого кольору лесоподібний , макропорий 

, твердої консистенції , еолово-делювіального походження , просідний, 

потужністю від 1,0 м. Відкритий свердловиною . 

Шар 3. (ІГЕ-ІІІ) Суглинок лесоподібний , світло-жовтий , палєво-жовтий , 

макропорий , твердої консистенції , еолово-делювіального походження , 
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просідний , відкритий свердловиною , відкрита потужність 1,8 м . 

Шар 4 . (ІГЕ-ІV) Суглинок бурого кольору лесоподібний , макропорий, 

напівтвердої консистенції , просідний, еолово-делювіального походження , у 

нижній частині від глибини 5,7 м рідко макропорий , твердої консистенції 

непросідний , відкритий свердловиною , відкрита потужність від 3,8 м . 

       Водні об’єкти. 

Ґрунтові води на ділянці вишукувань до глибини 8,0 м від поверхні землі не 

відкриті . За даними попередніх вишукувань ґрунтові води знаходяться на 

глибині 18-20,0 м від поверхні . 

Гідрогеологічні умови району і ділянки АЗС обумовлені їх розташуванням в 

південній частині Українського щита, в геологічній будові якого приймають 

участь кристалічні породи докембрію і осадова товща мезо-кайнозою. 

Кристалічні породи докембрію на протязі тривалого геологічного часу 

підпадали під численні цикли тектонічних порушень та процеси вивітрювання, 

які обумовили утворення складної системи тріщин і складні умови циркуляції 

підземних вод від областей живлення до областей розвантаження. 

Осадова товща мезо-кайнозою характеризується обмеженим розповсюдженням 

водоносних горизонтів завдяки широко розвиненій сучасній ерозійній мережі. 

Невитриманість по площі водотривких порід сприяє активному взаємозв’язку 

між водоносними горизонтами. Особливо чітко цей зв’язок простежується в 

долинах річок і крупних балках між тріщинними, алювіальними і поверхневими 

водами, про що свідчить значне підняття рівня тріщинних вод в періоди весняної 

повені та інтенсивних атмосферних опадів в осінню пору. Згідно проведених 

досліджень на території району виділені водоносні горизонти: 

- водоносний горизонт в сучасних алювіальних відкладах заплав річок і днищ 

балок (аН); 

- водоносний горизонт в середньо- і верхньочетвертинних

 еолово- делювіальних і елювіальних відкладах (vd, e PII-III); 

- водоносний горизонт в міоценових відкладах неогену (N1); 
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- Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію і 

продуктів їх вивітрювання (AR-PR). 

Нижче подається характеристика цих водоносних горизонтів. 

Якісна характеристика підземних вод 

Характеристика якості підземних вод приводиться окремо для кожного із 

водоносних горизонтів, розповсюджених на території району. 

Водоносний горизонт в сучасних алювіальних відкладах заплав річок і днищ 

балок (аН) 

За хімічним складом алювіальні води, в основному, гідрокарбонатні, інколи 

гідрокарбонатно-сульфатні і гідрокарбонатно-хлоридні з мінералізацією 0,3--0,9 

г/дм3. В окремих випадках мінералізація досягає 1,0 г/дм3. Вміст основних 

компонентів наступний (мг/дм3): кальцій –21 – 266; магній – 16 – 72; натрій 

калій 

– 14 – 245; хлориди – 37,08 – 121,3; сульфати – 32,2 – 135,0; гідрокарбонати – 

128,1 – 488,0. Загальна жорсткість складає 4,8 – 10,6 моль/дм3, рН – 7,0 – 7,5. 

Водоносний горизонт в середньо- і верхньочетвертинних еолово- 

делювіальних і елювіальних відкладах (vd, еРII-III) 

За хімічним складом води цього горизонту переважно гідрокарбонатні 

кальцієво-магнієві і магнієво-кальцієві з мінералізацією до 1 г/дм3. 

У окремих випадках спостерігається значно підвищена мінералізація води та 

вміст сульфатів і хлоридів.За хімічним складом вода в одному колодязі 

хлоридно- гідрокарбонатна натрієва з сухим залишком 1714 мг/дм3, а в другому- 

гідрокарбонатна магнієво-натрієва з мінералізацією 3486 мг/дм3. Вміст основних 

компонентів в водах цих колодязів наступний (мг/дм3): кальцій – 84,0 – 192,0; 

магній – 86,2 – 255,0; натрій   + калій – 53,3 – 414,0; хлориди – 331,0 – 

341,0; 

сульфати – 239,0 – 337,0; гідрокарбонати – 640,0 – 701,5. Вміст нітратів складає 

173,0 – 1550,0; загальна жорсткість – 10,8 – 30,6, рН–7,4 – 7,8. 

Водоносний горизонт в міоценових відкладах неогену (N1) 
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Води міоценових відкладів неогену на території району за хімічним складом 

гідрокарбонатні, рідше гідрокарбонатно-сульфатні і сульфатно-гідрокарбонатні з 

переважаючими катіонами кальцію і магнію. Загальна мінералізація вод 

змінюється в межах від 0,3 – 0,5 до 1,0 г/дм3, загальна жорсткість становить 7,0 – 

10,0 моль/дм3, інколи досягає 15,0 – 21,2 моль/дм3. 

Води міоценових відкладів непридатні для водопостачання гірничо- 

видобувного підприємства. 

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію (AR-PR) 

Тріщинні води на території району за хімічним складом, в основному, 

гідрокарбонатні, рідше гідрокарбонатно-сульфатні, сульфатні, або хлоридні. 

Переважаючими катіонами являються кальцій і магній, інколи натрій і калій. 

Величина сухого залишку складає 0,3 – 0,8 г/дм3, загальна жорсткість – 4,0 – 7,5 

моль/дм3, рН – 6,6 – 8,5. 

Якість води із свердловини № 1г характеризується наступними показниками: 

сухий залишок склав 528 мг/дм3, вміст основних компонентів ( в мг/дм3): кальцій 

– 96,0; магній – 70,0; калій <1.0; натрій – 103,0; хлориди – 155,0; сульфати – 

279,0; гідрокарбонати – 299,0. Загальна жорсткість склала 10,6; рН – 7,4. Води 

сульфатно-гідрокарбонатно-хлоридні магнієво-кальцієво-натрієві. В тріщинних 

водах присутні мікрокомпоненти (в мкг/дм3): мідь – 1,1; свинець – 8,0; марганець 

– 78,0; миш’як <10,0; нікель – 22,5; (в мг/дм3): фтор – 0,27; барій <1.0; 

хром <0.01; стронцій – 0,98; уран – 4,4×10-6 г/дм3; радій – 5×10-12 ku/дм3. 

Флора та фауна. 

Видів тварин, які занесені до Червоної Книги України, Переліку рідкісних та 

зникаючих видів тварин Дніпропетровської області та Червоного списку 

Міжнародного союзу охорони природи на території планової діяльності (АЗС) не 

виявлено. 

Джерела підвищеного шуму внаслідок ведення технологічного процесу 

можуть спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на середовище 
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перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. 

Згідно із зоогеографічним районуванням України, розташоване в межах 

зоогеографічного району степу. 

 

 

 

Зоогеографічне районування України 
 

 

 

 

Зоогеографічний район степу 

 
 

В таблиці проведений детальний аналіз, щодо відповідності стацій до 

території планованої діяльності, щодо відсутності чи наявності у межах території 

АЗС цінних представників рослинного та тваринного світу, що занесені до 

списків Червоної книги України та міжнародних організацій охорони природи. 

Для опису тваринного світу в районі розташування АЗС використана 

інформація з джерел наукових публікацій в журналах та монографіях [ 

Барановський В.А. та інші, Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас – 

монографія. – К.: Варта, 2006 .-220 с. ISBN 966-585-166-7]. 

Фауна Дніпропетровщини в цілому є типовою для степової зони України – 

представлена степовими і деякими лісовими тваринами (69 видів ссавців, 246 

видів птахів, 12 видів і підвидів плазунів, 10 земноводних, 59 риб). 

Хоча й не часто, але можна зустріти в Степовому Придніпров’ї вовка, річкову 

видру й борсука, лісову й кам’яну куницю, тхора, горностая. Більш численними 



98 

 

є лисиця і єнотовидний собака, ласка. Зусиллями природо охоронців та 

мисливських товариств акліматизовані або відновлені популяції кабана, козулі, 

оленя плямистого, свині дикої. Так само штучно повернуто дніпровським 

плавням і річкового бобра. 

Серед птахів краю типовими є лунь степовий, лунь болотний, кібчик, яструб 

та інші хижі, дрофа, журавель, жайворонок, перепел, куріпка сіра, грак, ворона 

сіра, ластівка, горобець, шпак. Окрасою плавнів і заплавних лісів є дивовижні 

колонії сірих, білих й рудих чапель. Неможливо уявити придніпровські села, 

особливо у долинах таких річок, як Оріль, Самара, Домоткань, без лелечих 

гнізд. 

Найбільше ж птахів у видовому і кількісному відношенні скупчується біля 

степових озер, таких як Булахівський, Солоний, Дебальцевський лимани тощо. 

Біля них гніздяться різноманітні кулики, качки, крячки, іноді можна зустріти 

лебедів і навіть журавлів. Більш рідкісними є справжні орли – могильник, орел- 

карлик, орел-сіруватень та крупні соколи – балобани. 

Своїм насиченим життя живуть і водойми регіону. В річках, озерах і 

водосховищах загалом можна зустріти до 60 видів риб. Серед них як аборигени – 

щука, сом, карась, линьок, лящ, судак, так і завезені людиною види – білий амур, 

види товстолобика, короп та ін. з плазунів в області водяться гадюка степна, 

полоз жовтопузий, вуж, ящірки, жаба зелена й ін. 

Рослинність району де запланована планова діяльність поєднує у собі 

рослинний світ Степу. 

Навколо території дослідження (АЗС) представлені в основному трав’янисті 

види: пирій повзучий (Agropyron repens ), тонконіг звичайний (Poa trivialis ), 

лучний (Poa pratensis), конюшина повзуча (Trifolium repens), подорожник ( 

Plantágo ) , хвощ польовий (Equisetum arvense L ), лобода біла (Chenopodium 

album), осока (Carex), берізка польова ( Convolvulus arvtnsis), миколайчики 

польові ( Eryngium compestre), будяк акантовидний (Carduus acanthoides ). 

Для отримання детальної інформації щодо стану флори та видового 



99 

 

різноманіття тваринного світу в районі планованої діяльності було направлено 

запит до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА 

(лист № 3-6562/0/261-20 від 20.10.2020 р. (Додаток ). 

Уся дикоросла (природна) флора Степового Придніпров’я розподіляється на 

декілька екологічних груп – степові, лісові, піскові та солелюбні, каменелюбні, 

болотяні, лучні, прибережно-водні тощо. Зональна природна рослинність 

області 

– різнотравно-типчаково-ковилова, на крайньому південному заході – 

типчаково- ковилова (ковила, типчак, тонконіг вузьколистий, пирій повзучий, 

горицвіт весняний, суниця зелена, шавлія поникла, вероніка весняна, конюшина 

альпійська й гірська, люцерна та ін.) збереглася тільки по схилах балок, на деяких 

ділянках вододілів, ґрунти яких малопридатні для орання. 

На яружно-балкових та схилових місцевостях правобережжя зростають 

сухолюбні та каменелюбні степові рослини, байрачні ліси із дуба, клена 

гостролистого й татарського, в’яза, ясеня, дикої груші, яблуні, ліщини; 

чагарники, що включають терен, бересклет, бузину, шипшину, степову вишню та 

ін. 

Ліси у Дніпропетровській області займають лише 3,5% і представлені двома 

типами – заплавні й байрачні. Заплавні ліси – у заплавах Дніпра, Орелі, Самари, 

Вовчої; тут розташовані й найбільш південні бори в Україні; найбільші масиви – 

Самарський бір, Дібровський ліс, Новомосковський бір, Червоний бір. Основні 

породи: дуб, в’яз, липа, ясен, берест, ільм,   клен,   вільха,   сосна. Байрачні 

ліси зростають по схилах ярів і балок. Основні деревні породи тут – берест, дуб, 

груша, ясен, сосна, липа тощо. До лісів також відносяться полезахисні 

лісосмуги й насадження вздовж шляхів сполучення. Вони складаються з дуба, 

клена, білої й жовтої акацій, польового клена, липи тощо. 

Справжнім скарбом Дніпропетровщини є рідкісні та мало поширені види 

рослин. Чимало зустрічається рослин-ендеміків, чий ареал обмежений або 

причорноморськими степами, або піщаними річковими терасами понад 
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Дніпром та Сіверським Донцем. Їхні видові  назви найчастіше красномовно 

зазначають 

«адресу їхнього проживання» - ковила дніпровська, жовтозілля дніпровське, 

астрагал понтичний, волошка дніпровська та ін. По заповідних лісових та лучно- 

болотних урочищах Присамар’я, Приорілля, Дніпровської долини знаходять 

притулок справжні рослинні дива Степового Придніпров’я – тут і екзотичні для 

степової зони північні види папоротей та плавунів, і дикі орхідеї, і навіть 

рослинки-хижаки – альдрованда та пухирчатка. 

Взагалі у зеленому царстві флори Дніпропетровщини налічується понад 1 

700 видів вищих (судинних) рослин, що складає 34% від флори України; 260 

видів рослин (15% всієї флори області) мають статус рідкісних та зникаючих і 

занесені до Червоного списку Дніпропетровської області. Найбільш поширеними 

по території видами є представники степової флори та невибагливі до умов 

зростання види: візитною карткою, основними видами, що майже цілорічно 

формують обличчя степу, є види злаків – типчак борозенчастий, тонконіг 

вузьколистий, бородач, кипець гребенястий. 

Рідкісними стали тепер види ковили – ознака незайманого цілинного степу. 

При натурних обстеженнях території планованої діяльності не виявлено 

рослинних видів, що внесені в охоронні списки та рослинні угруповання, та 

занесені до Зеленої книги Україн. 

На території АЗС не помічені шляхи міграції птахів та тварин, популяції і 

ділянки зростання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення 

видів рослин, занесених у Червону книгу України. 

При натурних обстеженнях території планованої діяльності не виявлено 

рослинних видів, що внесені в охоронні списки та рослинні угруповання, та 

занесені до Зеленої книги Україн. 

На території АЗС не помічені шляхи міграції птахів та тварин, популяції і 

ділянки зростання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення 

видів рослин, занесених у Червону книгу України. 
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Об’єкти природно-заповідного фонду та об’єкти культурної спадщини. 

Для отримання детальної інформації щодо наявності ПЗФ та водно – болотних 

угідь ПЗФ України в районі розташування АЗС було направлено запит до 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації. Відповідно до листа № 3-6563/0/261-20 від 20.10.2020 

року згідно з даними обліку територій та об’єктів ПЗФ станом на 2020 р. 

території та об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення та водно – болотні 

угіддя в районі розташування АЗС відсутні (Додаток Д, Е). 

Для отримання детальної інформації щодо наявності в районі розташування 

АЗС об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення за 

видом «археологія», «архітектура», «містобудування» були надіслані запити до 

Дніпровського обласного центру з охорони історико – культурних цінностей 

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської ОДА. Згідно 

листа №1651/2 від 16.10.2020 р. об’єктів культурної спадщини національного та 

місцевого значення за видом «археологія», «архітектура», «містобудування» на 

території АЗС не виявлено. 

У разі виявлення на території під час реалізації планованої діяльності об'єктів 

культурної спадщини чи їх частин, об'єктів або предметів археологічної 

спадщини, знахідок археологічного або історичного характеру, об'єктів 

архітектурної спадщини: 

 у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» буде укладено з відповідним органом охорони культурної 

спадщини охоронний договір; 

 у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини» необхідно буде інформовано орган охорони культурної 

спадщини, а також організовано відповідне сприяння у проведенні будь-яких 

робіт з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

  Якщо під час проведення будь-яких    земляних             робіт  буде  

виявлено, у відповідності до вимог статті 36 Закону України  «Про  охорону 
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культурної спадщини», виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше  

ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони 

культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних досліджень відповідної території. 

Крім того, в процесі планованої діяльності ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» будуть 

додержані відповідні принципи щодо охорони архітектурної, археологічної та 

культурної спадщини визначені ратифікованою Конвенцією про охорону 

архітектурної спадщини Європи, Конвенцією про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини, Європейською конвенцією про охорону 

археологічної спадщини. 

Оцінка впливу провадження планованої діяльності на території та об’єкти 

екологічної мережі. 

Екомережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою 

поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення 

природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного 

та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і 

рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які 

мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і 

відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають 

особливій охороні. До складових структурних елементів

 екологічної мережі Закон відносить: 

 території та об'єкти природно-заповідного фонду; 

 землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; 

 землі лісового фонду; 

 полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження; 
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 землі оздоровчого призначення; 

 землі рекреаційного призначення; 

 території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і 

рослинного світу, занесених до Червоної книги України тощо. 

Антропогенне навантаження – показник величини постійного узагальненого 

впливу людської діяльності на біогеоценозні, ландшафтні, зональні, гірські, 

океанічні, інші екосистеми та на біосферу загалом, які зумовлюють певні 

(маловідчутні, відчутні чи деструкційні ) зміни в їхній структурно- 

функціональній організації. Починаючи із минулого сторіччя, природа 

Донецької області під дією антропогенних факторів зазнала значних змін. 

Велика концентрація населення в більшості промислових районів області, 

розміщення промислових комплексів та їх об’єднання в єдину структуру 

призвели до побудови численних шляхів сполучень, прокладання трубопроводів, 

ліній електропередач; що суттєво змінило ландшафти й місця існування дикої 

флори і фауни. Основними джерелами забруднення довкілля на Донецькій 

області продовжують залишатися промислові атмосферні викиди. Забруднення 

довкілля призводить до включення забруднюючих речовин до біохімічних 

ланцюгів рослин і тварин та їх хронічної інтоксикації. Основними заходами 

щодо зниження загроз біорізноманіттю є зменшення суцільного вирубування 

лісів, рекреаційного навантаження, випасання худоби та витоптування нею 

рослин, заготівлі біоресурсів із медичною й харчовою метою, екологічно 

вмотивоване ведення сільського і промислового виробництва, протидія 

браконьєрству й забрудненню навколишнього середовища. Отже, як свідчить 

практика, найбільш ефективними способам збереження видів природної фауни, 

флори і локальних популяцій є організація у місцях їхнього зростання 

заповідників, заказників та інших категорій об’єктів природно-заповідного 

фонду, широка просвітницька робота, введення системи заохочень. У Законі 

України «Про екологічну мережу України» сформульовано основні принципи 

формування, збереження та використання екомережі. Формування переліків 
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територій і об’єктів екомережі, розроблення Зведеної, регіональних та місцевих 

схем і відповідних програм формування екомережі, враховуючи регламентацію 

відповідних процедур Законом України 

«Про екологічну мережу України», є складною, але вирішуваною проблемою, 

яка потребує багато часу. Питання державного обліку територій і об’єктів 

екомережі та їх моніторингу потребують додаткового опрацювання, у тому числі 

на рівні нормативно-проектної   роботи.   Іншим   питанням,   що   залишається   

фактично неврегульованим, є реєстрація обмежень, які необхідні для 

забезпечення режиму використання територій, що є складовими екомережі. З 

точки зору використання Закону України «Про екологічну мережу України» для 

регулювання зазначених відносин можна говорити про певну декларативність 

його положень, що пов’язана з відсутністю будь-яких додаткових вимог до 

власників землі та землекористувачів і обмежень на використання земельних 

ділянок – складових екомережі. На територіях – складових національної 

екологічної мережі - має бути забезпечене проведення спеціальних заходів, 

спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних 

ландшафтів, рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України; 

збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України; 

регіонально рідкісних видів, поліпшення середовища їх існування, створення 

належних умов для розмноження у природних умовах та для розселення. 

Негативних впливів на території екологічної мережі не передбачається, з 

врахуванням територіальної віддаленості таких територій від об’єкту 

провадження діяльності. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Викиди шкідливих речовин в атмосферу у 2019 році по області становили 

576,9 тис. т, що на 37,4 тис. т (6 %) менше, ніж у 2018 році. У складі викинутих 

забруднюючих речовин оксиди вуглецю становлять 303,403 тис. т; діоксиди та 

інші сполуки сірки – 48,375 тис. т; речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок – 62,104 тис. т; метан – 128,167 тис. т; сполуки азоту – 32,217 тис. т; 
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метали та їх сполуки – 0,692 тис. т, тощо. Крім того, за звітний період в 

атмосферу надійшло 23,5 млн. т діоксиду вуглецю – основного парникового газу, 

який впливає на зміну клімату. У 2019 році підприємства добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів викинули в атмосферу 161,184 тис. т (27,9 

%) шкідливих речовин від загального обсягу викидів по області. Частина викидів 

від підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря у загальному обсязі викидів становить 8,2 %, від переробної 

промисловості – 61,7 

%, від транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 

0,45 %, підприємств, які спеціалізуються на водопостачанні, каналізації, 

поводженні з відходами – 1,07 %. Основними забруднювачами довкілля у 2019 

році залишаються підприємства металургійної, добувної промисловості та 

виробники електроенергії. Найбільш екологічно небезпечними видами 

економічної діяльності є видобування металевих руд, виробництво 

електроенергії, чавуну, сталі та феросплавів. 

Забруднення атмосферного повітря — один з основних типів антропогенного 

забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок 

і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих 

організмів. Основними забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферу 

при спалюванні палива, є тверді частинки (зола, сажа), оксиди сірки (SO2 і SO3), 

оксиди азоту (NO і NO2) При неповному згорянні палива в газоподібних викидах 

можуть накопичуватися оксиди вуглецю (СО), вуглеводні типу СН4, С2Н4, 

поліциклічні ароматичні вуглеводні, бенз(а)пірен (С20Н12), а також п'ятиокис 

ванадію (V2O5). Останні дві сполуки належать до класу надзвичайно 

небезпечних. Діоксид (SO2) і триоксид (SO3) сірки є головними компонентами 

забруднення природного середовища при спалюванні палива. Промисловий пил 

утворюється при видобутку та транспортуванні сипучих матеріалів. 

Водні ресурси. 

Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну р. Дніпро. 
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Головною рікою гідрографічної мережі Дніпропетровщини є р. Дніпро. Стік 

річки зарегульований каскадом Дніпровських водосховищ, і в межах області 

присутні три з них: південна частина Кам’янського та північна частина 

Дніпровського, а також є вихід до Каховського водосховища. Загальна довжина 

р. Дніпро в межах області складає 261 км. В межах Кам’янського водосховища – 

66 км, в межах Дніпровського водосховища – 94 км, в межах Каховського 

водосховища – 101 км. 

Найбільшими притоками р. Дніпро, що беруть свій початок за межами області, 

є: Оріль, Самара, Вовча та Інгулець. Найбільш значними притоками р. Дніпро, 

басейни яких повністю розташовані у межах області (на правобережжі), є 

Саксагань, Мокра Сура і Базавлук. Загалом гідрографічна мережа басейну р. 

Дніпро в межах області за матеріалами інвентаризації представлена: 291 річкою, 

довжиною більше 10 км, 100 водосховищами, 3292 ставками та 1129 озерами, з 

яких лише 219 озер площею три і більше гектарів. Густота річкової мережі на 

території області неоднакова. Найбільш густа мережа на Придніпровській 

височині, Орільсько-Самарській і Самарсько- Вовчанській вододільних 

рівнинах, що зумовлено амплітудою коливання висот. Середня густота річкової 

мережі 

становить – 0,27 км/км2, забезпеченість водними ресурсами – 460 тис. м3 на 1 км2 

площі, проте ресурси місцевого стоку складають лише 20 тис. м3 на 1 км2. 

В 2019 у поверхневі водні об’єкти Дніпропетровської області було 

скинуто у складі зворотних вод – 317,1 тис. т забруднюючих речовин. В 

порівнянні з 2018 спостерігалось зниження сумарного обсягу скинутих 

забруднюючих речовин на 43,2 тис. т. Насамперед, це пов’язано за зниженням 

обсягу скиду зворотних вод взагалі по області. Визначено зниження за вмістом: 

БСК, нафтопродуктів, сухого залишку, сульфатів, хлоридів, фенолів, нітратів, 

заліза, міді, цинку, нікелю, хрому 6+, алюмінію, свинцю, кадмію, карбаміду, 

фтору, хрому загального. 

Структура утворення та накопичення відходів. 
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На підприємствах області протягом 2019 р. утворилося 251 981,3 тис. тонн 

відходів. Із загального обсягу утворених відходів 32,0 тис. тонн становили 

відходи І-ІІІ класів небезпеки. Близько 36 % (90 465,1 тис. тонн) утилізовано, 

решта – спалено, у тому числі з метою одержання енергії, передано іншим 

підприємствам з метою утилізації або видалення та направлено в сховища 

організованого складування (поховання). Найбільшу частку утворення відходів у 

2019 році становлять пусті породи від днопоглиблювальних робіт, відходи 

чорних металів, інші мінеральні відходи, змішані та недиференційовані 

матеріали, а також відходи згоряння. народжуваності, народження недоношених 

або ослаблених дітей, до їхньої розумової та фізичної відсталості тощо. Від 

забруднення атмосфери в першу чергу страждають органи дихання людини. 

Ароматичні вуглеводні, особливо 3,4 

– бенз(а)пірен, що містяться в недопалених фракціях диму, вирізняються 

канцерогенною дією. 

Загальна екоситуація. 

Сучасний стан навколишнього природного середовища у Дніпропетровській 

області у м. Павлоград можна охарактеризувати як відносно стабільний. Основні 

екологічні проблеми області: 

 забруднення       атмосферного повітря    внаслідок         викидів 

шкідливих речовин; 

 забруднення водних ресурсів; 

 забруднення ґрунтів і земельних ресурсів; 

 зростання захворювання населення; 

 погіршення стану природного середовища; 

 неконтрольоване знищення і пошкодження тварин, рослин, лісів. 

      Проаналізувавши наведені дані можна прийти до висновку, що стан 

навколишнього середовища не матиме суттєвих змін без провадження планової 

діяльності. 

 



108 

 

Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення 

планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників забруднення 

основних факторів навколишнього середовища протягом останніх років. 

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію забруднення 

компонентів навколишнього середовища, можна зробити висновок, що без 

провадження планованої діяльності показники забрудненості довкілля швидше за 

все залишаться на рівні даних, наведених у даному розділі Звіту. 

Суттєвих змін стану атмосферного повітря без здійснення планованої діяльності 

не відбуватиметься. Погіршення радіаційного фону за базовим сценарієм не 

прогнозується. Гідрохімічний стан поверхневих вод значних змін не зазнає. 

Виходячи із вищенаведеної інформації при провадженні планованої діяльності 

суттєві зміни стану компонентів довкілля без провадження планованої діяльності не 

прогнозуються. 

4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІ 

АНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ, 

ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗЕМЛІ, ҐРУНТІВ, ВОДИ, ПОВІТРЯ, 

КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ВИ 

КИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ), МАТЕРІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮ 

ЧИ АРХІТЕКТУРНУ, АРХЕОЛОГІЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ, 

ЛАНДШАФТ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄ 

МОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ ФАКТОРАМИ 

 

При реалізації планованої діяльності можливі ймовірні впливи планованої 

діяльності на наступні фактори довкілля: 

Здоров’я населення Вплив на здоров’я населення 

оцінюється як допустимий. Очікувані 

максимальні концентрації забруднюючих 

речовин від джерел викидів планованої 

діяльності, з урахуванням існуючого 

рівня забруднення атмосфери, на межі 
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санітарно-захисної зони об’єкта по усіх 

інгредієнтах не перевищують рівня 1 

ГДК, що підтверджується розрахунками 

викидів забруднюючих речовин в 

атмосферного повітря 

Стан фауни, флори, 

біорізноманіття 

Ділянка проектованого будівництва 

передбачається в межах антропогенно 

трансформованої території, на якій 

відсутні природні комплекси, об’єкти 

природно-заповідного фонду, ареали 

проживання рідкісних тварин, місця 

зростання рідкісних рослин тощо. 

Будівництво і експлуатація об'єкту 

планованої діяльності при дотриманні 

вимог з охорони довкілля матиме 

мінімальний шкідливий вплив на 

рослинний та тваринний світ та їх 

біорізноманіття. 

Земля (у тому числі вилучення 

земельних ділянок) 

Негативний вплив відсутній. 

Запланована діяльність 

відбуватиметься на ділянці, що 

розташована на території існуючої 

АЗС за адресою: вул. Дніпровська, 

132а, м. Павлоград, Дніпропетровська 

область. Загальна площа земельної 

ділянки АЗК складає 0,2600 га. 

Кадастровий номер: 

1212400000:02:052:0012.  

 

Ґрунти Можливий незначний вплив при 

проведенні монтажнобудівельних робіт, 

при цьому погіршення показників 

фізикомеханічних властивостей ґрунтів 

не відбуватиметься; після 

вводу в експлуатацію об’єкта - прямий 

інтенсивний вплив відсутній. 
Вода Негативний вплив відсутній. Існуючі 

умови та передбачені заходи дозволять 

уникнути негативного впливу на водні 

ресурси. 
Повітря Згідно розрахункових значень 

забруднюючих речовин на межі 

санітарнозахисної зони перевищення 

граничнодопустимих концентрацій 

відсутні, тому вплив на стан 



110 

 

атмосферного повітря знаходиться в 

межах встановлених природоохоронних 

та санітарних нормативів. 
Кліматичні фактори (у тому числі 

зміна клімату та викиди парникових 

газів) 

Негативний вплив незначний, 

звичайний для міської місцевості. Викиди 

парникових газів від автотранспорту у 

межах допустимих концентрацій 
Матеріальні об’єкти, включаючи 

архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину 

Об’єкти архітектурної, археологічної, 

культурної спадщини на ділянці відсутні, 

тому негативний вплив не прогнозується. 

В разі виявлення знахідки археологічного 

або історичного характеру проектом 

передбачається повне припинення 

робіт у відповідності до вимог Закону 

України «Про охорону 

культурної спадщини». 
Ландшафт Планована діяльність не призведе до 

змін ландшафту. 

Соціальноекономічні умови З соціально-економічної точки зору 

впровадження планованої діяльності буде 

мати позитивний характер, обумовлений 

покращенням сервісних умов і зручності 

обслуговування автовласників на АЗС, а 

також збільшенням надходжень податків 

у місцевий і державний бюджет. 

Взаємозв’язок між 

цими факторами 

1. «Повітря, вода – стан здоров’я 

населення» 

2. «Повітря-ґрунти та водні об’єкти» 

3. «Повітря-кліматичні фактори» 

4. «Ґрунти-ландшафт» 

Взаємодія між факторами знаходиться 

на допустимому рівні та знаходиться в 

межах встановлених 

санітарноепідеміологічних та екологічних 

нормативів. 

 

Анологічний вплив при реалізації і технічної альтернативи 2. 

5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ 

ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА 

НАЯВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І 

СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, 
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ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 

(ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ-ЯКИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, 

ПОБІЧНИЙ, КУМУЛЯТИВНИЙ, ТРАНСКОРДОННИЙ, 

КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА 

ДОВГОСТРОКОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ) 

 Зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт та 

провадженням планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з 

демонтажу після завершення такої діяльності 

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт основний вплив на 

навколишнє середовище буде виражений викидами забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря та утворенням відходів. 

Викиди забруднюючих речовин виключно від автотранспорту, що є 

звичайним для робіт з монтажу обладнання АГЗП. 

Під час підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

понаднормативний вплив на навколишнє середовище буде відсутнє, проектом 

будуть передбачені заходи, які допоможуть максимально зменшити цей вплив. 

Майданчик для тимчасового складування матеріалів підлягає плануванню та 

забезпечується засобами пожежогасіння. 

Під час проведення підготовчих робіт вплив буде тимчасовий, обумовлений 

необхідністю здійснення монтажних робіт. Населення впливу не зазнає. 

Транскордонний вплив буде відсутнім. 

Загалом, вплив під час проведення підготовчих та монтажних робіт можна 

охарактеризувати, як тимчасовий та незначний і прийнятний для навколишнього 

середовища. Основні джерела викидів забруднюючих речовин і джерел шуму 

при будівництві, а саме: будівельна техніка та механізми не чинитимуть 

істотного негативного впливу на атмосферне повітря та не впливатимуть на 

населення прилеглих територій за рахунок застосування сучасних технологій 
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будівництва, проведення робіт тільки в денний час, а також дальності ведення 

даних робіт. 

Акустичний дискомфорт у житловій забудові виключений за рахунок 

планованих заходів. Допустимий рівень шуму на території, яка безпосередньо 

прилягає до житлової забудови  під час будівництва– L =34 дБА, а під час 

експлуатації  L =48 дБА. 

За рахунок передбачених організаційних та технологічних заходів вплив 

процесів будівництва на навколишнє середовище на території планованого 

об’єкту зводиться до мінімального та відповідатиме вимогам санітарних норм. 

Зумовленого використанням у процесі провадження планованої 

діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та 

біорізноманіття 

Землі: ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» планує здійснювати плановану діяльність на 

території існуючої АЗС за адресою: : вул. Дніпровська, 132а, м. Павлоград, 

Дніпропетровська область (мал.1) за кадастровим номером: 

1212400000:02:052:0012 та цільовим призначення земельної ділянки 12.11- для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (мал.2,3). Земельна 

ділянка знаходиться в оренді згідно договору оренди за номером запису про інше 

речове право 32711134 від 05.08.2019р.(мал.4,5). 

Ґрунти: Вплив на ґрунти відбуватимуться під час проведення підготовчих та 

монтажно-будівельних робіт та при дотриманні вимог природоохоронного 

законодавства визначені як допустимий. Реалізація проекту не вимагає 

зменшення або збільшення площ, зайнятих родючим шаром ґрунту. 

Вода: Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів 

і тери торій у зоні впливу планованої діяльності відсутні. Водопостачання 

об’єкту забезпечується  від існуючого водопроводу ; водовідведення – 

виконується по спланованим поверхням з відведенням води в існуючу дощову 

каналізацію. 
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        Біорізноманіття: Земельна ділянка, відведена під АЗС, не відноситься до 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних земель, а також 

територій та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну 

цінність. Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, а також 

представляють собою цінність для збереження біорізноманіття, на земельній 

ділянці немає. 

Зумовленого викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, 

вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, 

випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням 

операцій у сфері поводження з відходами 

В період будівництва об’єкту планованої діяльності 

Будівельні роботи на майданчику носять короткочасний характер. 

Основними джерелами впливу на атмосферне повітря при проведенні будівельно 

монтажних робіт будуть викиди забруднюючих речовин при роботі двигунів 

внутрішнього згорання будівельної техніки та автотранспорту, що 

використовуватимуться. 

   Загальний перелік викидів забруднюючих речовин, які виділяються в 

атмосферне повітря при будівництві об’єкту планованої діяльності наведено 

вище по тексту у розділі 1.5 даного звіту. 

Всі джерела викидів забруднюючих речовин відносяться до пересувних з 

непостійністю та циклічністю викидів. Оскільки будівельні роботи на 

майданчику носять короткочасний характер, а джерело викидів відноситься до 

пересувних, розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі не проводиться. 

Під час проведення підготовчих, будівельних робіт та провадження планової 

діяльності скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, на рельєф місцевості, 

ґрунт та надра не відбуватиметься. 

На період будівництва планується облаштування господарчого майданчику 

для тимчасового зберігання матеріалів для будівництва. Механізми на 
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будівельну дільницю доставляються автотранспортом. Майданчик для 

тимчасового складування матеріалів підлягає плануванню та забезпечується 

засобами пожежогасiнння. 

Залишки будівельних матерiалiв вивозяться за межі території після закінчення 

будівництва. Завдяки прийнятим інженерно-технічним рішенням розливи 

паливо-мастильних матеріалів виключені. 

Шумове та вібраційне забруднення створюване технологічним обладнанням під 

час будівництва має тимчасовий, короткостроковий характер. Робота 

технологічного обладнання відбуватиметься виключно у робочий час у 

відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». 

Комплексом проектних заходів передбачено заходи, які дозволять забезпечити 

нормативні значення допустимих рівнів звукового тиску в октавних смугах частот 

та еквівалентних рівнів звуку на постійних робочих місцях та на території 

житлової зони встановлених в ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми 

виробничої загальної та локальної вібрації» і ДБН В.1.1-31:2013 «Захист 

територій, будинків і споруд від шуму»: 

- використовувати обладнання виключно за його призначенням; 

- дотримуватись правил експлуатації механізмів, своєчасно проводити 

регламентні роботи та профілактичні ремонти. 

Світлове забруднення не буде здійснюватися, оскільки виконання робіт 

передбачено виключно у світлий період доби, без залучення додаткового 

штучного освітлення. 

Теплове забруднення буде відсутнє, оскільки технологічні рішення та засоби не 

передбачають використання будь-яких механізмів та методів проведення робіт, 

що можуть здійснювати такий вплив. 

Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки будівельні 

матеріали, що будуть використовуватись, відповідатимуть діючим санітарним та 

будівельним нормам. 
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Під час проведення будівельних робіт будуть утворюватися комунальні та 

будівельні відходи. Вище по тексту, у розділі 1.5.даного звіту, наведений обсяг 

утворення відходів, які утворюються під час будівництва. 

Відходи тимчасово складуватимуться у спеціальній тарі на господарчому 

майданчику та передаватимуться спеціалізованим підприємствам. 

Загалом, вплив на довкілля, зумовлений викидами та скидами забруднюючих 

речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним 

забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням 

операцій у сфері поводження, який відбувається під час підготовчих та 

будівельних робіт можна охарактеризувати, як тимчасовий та незначний і 

прийнятний для довкілля. 

В період експлуатації об’єкту планованої діяльності 

За даними розрахунків наведених в розділі 1.6 цього звіту для запроектованого 

об’єкту не доцільно проведення розрахунків приземних концентрацій. 

Згідно з розрахунками валовий викид в атмосферне повітря безпосередньо від 

проектованого стаціонарного заправника газу наведено нижче в таблиці: 

№

 

з/п 

Найменуванн

я речовини 

Код 

речовини 

ГДК, 

(ОБРВ), 

мг/мз 

(макc. 

разові) 

ГДК 

(ОБРВ) 
 

М/ГДК 

 
Ф 

 

Доцільність 

 

1

  

Бутан 

 
402  200 0,02 0,0001150  0,1  Недоцільно 

2

  

Одорант СПМ 

(суміш природних 

меркаптанів) 

 

1716  
0,0000

5 

0,000000

1  
0,0020000  0,1  Недоцільно 

3

  

Пропан 

 
10304  65 0,034  0,0005231  0,1  Недоцільно 

Концентрація всіх забруднюючих речовин становлять менше ніж 0,1 ГДК, що 

свідчить про їх мінімальний вплив на стан забруднення атмосферного повітря. 

Отже встановлення газового модулю на обраній ділянці не призведе до 

суттєвого  погіршання якості атмосферного повітря території. 

Захист від шуму і вібрації здійснюється сукупністю об’ємно-планувальних, 

технологічних і конструктивних рішень з використанням заходів захисту від 

шуму із дотриманням вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму». Згідно результатів акустичних розрахунків і з урахуванням 
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передбачених заходів захисту від шуму та зниження рівнів звуку відстанню, 

очікувані рівні звуку, на відстані 50 м від джерел утворення не перевищать 

нормативних показників згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму». 

Крім того, для зменшення ймовірного впливу об’єкту вздовж території АЗС 

влаштована однорядна двоярусна (дерева, кущі, газон) смуга озеленення 

ізолюючого типу, що сприяє зменшенню рівнів впливу об’єкту на довкілля. 

Проектними рішеннями передбачається скидання стічних вод до існуючих 

інженерних мереж. Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує самопливне 

відведення дощових і талих вод з усієї території в існуючу дощову каналізаційну 

систему. Скидів у водні об’єкти не передбачено. 

Таким чином, вплив об’єкта планованої діяльності на довкілля обмежуються 

викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, рівні яких не перевищать 

ГДК сумарно з фоновими показниками забруднення атмосферного повітрі та 

утворенням відходів. 

Проектними рішеннями передбачено встановлення ємностей для збору відходів 

на спеціально відведеному господарському майданчику, які по графіку 

вивозитимуться спеціальними службами відповідно до укладених договорів. 

Вище по тексту, у розділі 1.5 та 1.6  даного звіту, наведений обсяг утворення 

відходів, які утворюються під час експлуатації та будівництва. У сфері 

поводження з відходами, які утворяться при будівництві / експлуатації об’єкту 

планованої діяльності, підприємство зобов’язано керуватися Законом України 

«Про відходи». 

Своєчасне вивезення побутових відходів унеможливлює розповсюдження 

гризунів, шкідливих комах, які можуть стати небезпечним джерелом інфекцій. 

Спалювання відходів на проммайданчику категорично заборонено. 

Всі промислові відходи, для яких розроблені методи вторинної переробки та 

раціонального використання їх у господарстві, необхідно використовувати як 

вторинна сировина безпосередньо на підприємстві або передавати 
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спеціалізованим організаціям, що займаються збиранням, заготівлею окремих 

видів відходів як вторинної сировини. 

Небезпечні види відходів необхідно передавати організаціям, що мають 

ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері поводження з 

небезпечними відходами (відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності»), видану Міністерством екології та 

природних ресурсів України (далі – Мінприроди). 

Перелік ліцензіатів визначений на офіційному сайті Мінприроди 

(https://menr.gov.ua/).  

Вплив на довкілля, зумовлений операціями у сфері поводження з відходами, за 

рахунок відповідності діючим нормативам, при виконанні діючих норм і правил 

поводження з промисловими відходами, не призведе до негативних екологічних 

наслідків. 

Світлове забруднення буде відсутнє. Роботи будуть виконуватись у світлий 

період доби, без залучення додаткового штучного освітлення. 

Теплове забруднення буде відсутнє Технологічні рішення та засоби не 

передбачають використання будь-яких механізмів та методів проведення робіт що 

можуть здійснювати такий вплив. 

Радіаційне забруднення виключено. 

Зумовленого ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини 

та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності для здоров’я населення 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку 

неканцерогенних і канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 

індексу небезпеки НІ. Враховуючи, що розрахункові викиди на АЗС (СЗГ) 

шкідливих речовин настільки не постійні та не значні, що далеко не досягають 

https://menr.gov.ua/
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критерію доцільності розрахунку розсіювання (див. таблицю 1.6.3), індекс 

небезпеки НІ може бути прийнятий близьким до нуля. 

Оцінка канцерогенного ризику впливу планованої діяльності 

для здоров’я населення 

Шкідливі речовини, що викидаються в атмосферне повітря СЗГ, не входять 

до переліку речовин, які мають значення фактору канцерогенного потенціалу 

(згідно з МР “Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря”, затвердженого Наказом МОЗ України від 13.04.2007 

№ 184).  

Тому ризик ICRi розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів для 

здоров’я населення, пов’язаний із забрудненням атмосферного повітря 

шкідливими речовинами, що мають канцерогенну дію, відсутній, як і відсутній 

канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, що 

забруднюють атмосферу. 

Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи 

людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, з 

урахуванням особливостей природно-техногенної системи. 

Соціальний ризик дорівнює: 

𝑅𝑠 = 𝐶𝑅𝑎 ∗ 𝑉𝑢 ∗
𝑁

𝑇
∗ (1 − 𝑁𝑝) 

 

𝐶𝑅𝑎- канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

які забруднюють атмосферу, який визначається згідно додатку Ж або приймається  

𝐶𝑅𝑎 =1 ∗ 10−6, безрозмірний . 

Враховуючи, що показник CRa в формулі дорівнює нулю оціночне значення 

соціального ризику Rs теж прагнутиме до нуля. 

Отже за відсутністю ризиків впливу канцерогенних ефектів для здоров’я 

населення, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря викидами об’єкту, 

соціальний ризик планованої діяльності також відсутній. 
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Оцінка можливості виникнення та розвитку надзвичайних 

ситуацій 

Надзвичайні ситуації можуть скластися при виході з ладу технологічного 

обладнання, при виникненні пожежі. 

Причини виникнення надзвичайних ситуацій можуть бути умовно об’єднані в 

такі групи: 

• технічні (відмова, неполадки обладнання, конструктивні недоліки, тощо); 

• організаційні (помилки персоналу, порушення виробничої дисципліни, 

недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу, порушення правил 

охорони праці і пожежної безпеки); 

• дія зовнішніх чинників (терористичний акт, пожежа або вибух, землетрус 

тощо). 

Технічні причини виникнення надзвичайних ситуацій 

До основних технічних причин виникнення надзвичайних ситуацій відноситься 

відмова технологічного обладнання, яка зумовлена: 

• припиненням подачі електроенергії; 

• корозією та ерозією обладнання; 

• фізичним зносом; 

• механічним пошкодженням обладнання, запірно-регулюючої арматури. 

Припинення подачі електроенергії може привести до порушення нормального 

режиму роботи обладнання, пов’язаного з наповненням або звільненням 

ємностей, виходу технічних параметрів за критичні значення. В результаті 

можуть бути сформовані передумови до виникнення аварій. 

Корозія та ерозія обладнання може стати причиною часткової розгерметизації 

технологічного устаткування. При несвоєчасній локалізації, корозійне руйнування 

може послужити джерелом ланцюгового розвитку надзвичайної ситуації 

(протоки, пожежі розливу). 

Фізичний знос, механічні ушкодження або температурна деформація 

обладнання може призвести як до часткового, так і до повного його руйнування. 
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Організаційні причини виникнення надзвичайних ситуацій 

Найпоширенішими помилками при веденні технологічного процесу є 

недотримання вимог інструкцій з охорони праці, недостатній контроль стану 

обладнання і технологічних трубопроводів, робота на несправному обладнанні або 

при відключених КВПіА і систем протиаварійного захисту, проведення ремонтних 

робіт на працюючому обладнанні тощо. 

Виконання ремонтних робіт у неповному обсязі або неякісно може привести до 

виникнення аварійних ситуацій при подальшій експлуатації обладнання. 

Причинами помилок персоналу може бути відсутність досвіду експлуатації, 

неуважність, низька пильність, хворобливий стан. 

У разі неправильних дій персоналу існує небезпека руйнування обладнання і 

виникнення аварій. 

Дія зовнішніх чинників 

Дія природних чинників може бути причиною аварій. У результаті дії стихійних 

лих (урагани, шквали, повені, землетруси, переміщення ґрунту, дощові паводки) на 

території АЗС можуть бути зруйновані та виведені з експлуатації будівлі, споруди 

тощо. 

Аномально низькі температури призводять до температурних деформацій і, за 

наявності корозії металу, можуть привести до руйнування обладнання. Висока 

температура повітря (40 °С і вище), грозові розряди підвищують вірогідність 

пожеж. 

До факторів «дія зовнішніх чинників» відносяться також диверсії та 

терористичні акти. 

Усі вище перелічені чинники можуть привести до руйнування устаткування, 

витоків нафтопродуктів і стати причиною виникнення аварійних ситуацій на АЗС. 

Але при належному рівні контролю і своєчасному проведенні ремонтних робіт, а 

також при виконанні передбачених проектом заходів, аварійних ситуацій можна 

запобігти. 

Вірогідність виникнення аварій внаслідок дії зовнішніх чинників дуже мала. 
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Біля території АЗС проходить дорога, яка забезпечує під’їзд пожежних машин до 

будівель і споруд. Територія АЗС має тверде покриття. 

Для попередження можливості виникнення надзвичайних ситуацій, а також для 

запобігання та пом’якшення впливу на довкілля через надзвичайні ситуації на 

території АЗС при провадженні планованої діяльності будуть передбачені наступні 

основні технічні, технологічні та організаційні заходи: 

• використання сучасного інженерно-технічного обладнання, що забезпечує 

життєдіяльність і безпечну експлуатацію проектованого об’єкта; 

• металеві частини обладнання мають пристрої заземлення; 

• в обладнанні передбачені заходи щодо захисту від статичної електрики; 

• обладнання АЗС системою блискавкозахисту; 

• герметизація технологічного обладнання; 

• проведення періодичного контролю обладнання; 

• використання автоматичних протипожежних систем, що попереджають про 

аварійні ситуації; 

• наявність переносних засобів пожежогасіння; 

• системи, що працюють під тиском, відмінним від атмосферного, оснащені 

контрольно-вимірювальними приладами і запобіжними пристроями, які захищають 

обладнання від роботи в аварійних режимах. 

Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації 

на довкілля. 

Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі 

розташування АЗС відсутні. 

Зумовленого кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планова 

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

планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 

пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, 
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на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися викорис 

тання природних ресурсів 

Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому 

майбутньому, видів людської діяльності, які можуть призвести до значних 

негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-

економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів діяльності, 

крім самої планованої діяльності. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями 

факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово 

накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть 

викликати значні наслідки. 

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив 

або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її 

можливість їх асиміляції або трансформації. 

Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними 

результатів безпосереднього спостереження за станом довкілля (стаціонарні 

пости, систематичні лабораторно-інструментальні вимірювання), так і на підставі 

даних, отриманих за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при 

формуванні оціночних даних впливу на довкілля, слід враховувати розміри та 

характер досліджуваної території та наявність на ній всіх джерел забруднення 

навколишнього середовища – потенційних вкладників у загальний (фоновий) стан 

забруднення. Саме фонове забруднення і буде характеризувати кумулятивний 

вплив всіх наявних на конкретній території об’єктів. 

Відповідно до п. 1.4 «Порядку визначення величин фонових концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі», затвердженого Наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001 р. для 

кожного джерела викидів забруднюючих речовин (чи групи джерел підприємства 

або іншого об’єкта) величина фонової концентрації характеризує сумарну 
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концентрацію цієї самої речовини, яка створюється всіма іншими джерелами 

забруднення підприємств та об’єктів населеного пункту (що мають викиди в 

атмосферу), за винятком тих, що розглядаються. 

В адміністративному відношенні розміщення газового модулю передбачається 

на території існуючої АЗС за адресою: вул. Дніпровська, 132а, м. Павлоград, 

Дніпропетровська область (мал.1) за кадастровим номером: 

1212400000:02:052:0012 та цільовим призначення земельної ділянки 12.11- для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (мал.2,3). Земельна 

ділянка знаходиться в оренді згідно договору оренди за номером запису про інше 

речове право 32711134 від 05.08.2019р.(мал.4,5). 

Санітарно-захисна зона від об’єкту планованої діяльності встановлюється 

розміром 50 м. 

В межі санітарно-захисної зони не потрапляють інші об’єкти, тому 

кумулятивний вплив розглядався з урахуванням розрахунку викидів 

забруднюючих речовин відповідних розділах Звіту. 

Проведений розрахунок забруднюючих атмосферне повітря речовин, що будуть 

утворюватися під час експлуатації АЗС ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», показали 

відсутність перевищень граничнодопустимих концентрацій. 

Це дозволяє стверджувати, що вплив, який буде створений проектованим 

об’єктом, не буде перевищувати нормативи, що дозволені на межі з житловою 

забудовою. Отже, функціонування підприємства не створить значного 

негативного кумулятивного ефекту. 

Зумовленого впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі ха 

рактер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до 

зміни клімату 

Зміна клімату є, можливо, найбільш важливою та складною проблемою в сфері 

охорони навколишнього середовища, яка спіткала людство за останнє століття. 

Підписання Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату представниками 150 країн 

свідчить про те, що зміна клімату є нагальною загрозою екології Землі та 

економічному розвитку людства. 
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Головна мета Конвенції полягає в «стабілізації концентрацій парникових газів в 

атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного 

впливу на кліматичну систему». 

Україна підписала Конвенцію в червні 1992 року, ратифікувала її в жовтні 1996 

року, а в серпні 1997 року стала Стороною Конвенції. Відповідно до статті 4.2b 

цього документу Україна прийняла 1990 рік як базовий для оцінки антропогенних 

емісій вуглекислого газу та інших парникових газів, які не контролюються 

Монреальським протоколом. 

Вуглекислий газ (CO2), метан (CH4), закис азоту (N2O) та озон (O3) є 

парниковими газами прямої дії, оскільки вони безпосередньо викликають 

парниковий ефект. Хоча ці гази постійно виробляються в атмосфері природним 

чином, збільшення їх концентрації останнім часом є значною мірою наслідком 

людської діяльності. Таке зростання концентрації парникових газів вплинуло на 

атмосферний баланс Землі та в майбутньому може суттєво змінити клімат 

планети. 

Під час здійснення підготовчих та будівельних робіт, реалізації планової 

діяльності викиди парникових відбуватимуться тільки від автотранспорту, який 

їздитиме по території АЗС. 

Мережа автозаправних комплексів робить свій внесок у формуванні фонового 

забруднення, у збільшення вмісту домішок на значній відстані від джерел 

забруднення й до глоба льних змін у складі атмосфери, що може привести до 

багатьох небажаних наслідків, в тому числі до зміни клімату. 

Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від 

метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють 

накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, 

концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача полягає в тому, щоб у ці 

періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення. Для вирішення цієї 

задачі необхідне завчасне прогнозування таких умов і своєчасне скорочення 

викидів забруднюючих речовин. 
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Попередження про підвищення рівня забруднення повітря в зв’язку з 

очікуваними несприятливими метеорологічними умовами (НМУ) складають у 

прогностичних підрозділах Гідромету. Попередження складають з врахуванням 

можливої наявності трьох рівнів забруднення атмосфери, яким відповідають три 

режими роботи об’єкту в умовах НМУ (несприятливих метеорологічних умовах). 

Категорія небезпеки визначається відповідно до можливого або виявленого 

накопичення шкідливих речовин, концентрація яких може досягти або досягла 

рівнів, які перевищують максимально-разові гранично допустимі концентрації 

шкідливих речовин. 

В числі умов, які визначають накопичування або розсіювання забруднювальних 

речовин, особливе значення мають відомості про приземні та про припідняті 

інверсії. Інверсією температури називають підвищення температури повітря із 

збільшенням висоти замість звичайного її пониження. 

Температурні інверсії зустрічаються як в приземному шарі атмосфери, 

починаючи від поверхні землі, так і у вільній атмосфері, особливо в нижньому 

двокілометровому її шарі. 

Інверсії температури створюють шари, які затримують розсіювання. 

Найбільша повторювальність припіднятих інверсій спостерігається в денні та 

ранкові години (у кожному другому випадку), менша їх повторювальність – у 

вечірні та нічні години, хоча і в цей час вона доволі значна – 35% - 40% від усіх 

випусків радіозондів. В нічний час найбільша повторювальність цих інверсій 

спостерігається у серпні-вересні. Найчастіше цей тип інверсій спостерігається в 

холодний період року. 

Зумовленого технологію і речовинами, що використовуються 

Будівельні матеріали та обладнання, що будуть використовуватись на об’єкті 

планованої діяльності під час проведення монтажно-будівельних робіт та 

експлуатації, будуть відповідати діючим санітарним та будівельним нормам. 

Сировина та обладнання на будівельну дільницю планується доставлятися 

спецавтотранспортом. 
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Залишки будівельних матеріалів вивозитимуться за межі території по 

закінченню монтажно-будівельних робіт. Завдяки прийнятим інженерно-

технічним рішенням розливи паливо-мастильних матеріалів виключені. 

Загалом, вплив на довкілля обумовлений технологією і матеріалами, що 

використовуватимуться можна охарактеризувати як допустимий. 

Проведена оцінка можливих видів і рівнів впливу на навколишнє середовище 

показує, що прийнятні заходи і рішення по застосуванню технологічних процесів і 

обладнання від повідають раціональному використанню природних ресурсів і 

дозволяє зробити висновок, що планована діяльність відповідає діючому 

природоохоронному законодавству України. 

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТІ 5 

ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКО 

ГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО 

СТАН ДОВКІЛЛЯ 

Для прогнозування можливого впливу підприємства було використано наступні 

методи: 

1. Розрахункові математичні методи: 

1.1 Розрахунок викидів забруднюючих речовин згідно затверджених методик, а 

саме: 

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

различными производствами – Л., Гидрометеоиздат, 1986 р. 

- Збірник показників емісії (питомих викидів) повітря різними виробництвами - 

УкрНТЕК, Донецьк, 2004 р. 

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

источников - ОАО «УкрНТЕК», Донецк, 1999 г 

- Розрахунок обсягів та позначення класів очікуваних відходів. 

1.2 Оцінка очікуваного рівня шуму: 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і 

на територіях», затверджений Наказами Мінрегіону України № 306 від 10.07.2013 

р. та № 453 від 18.09.2013 р. (чинний з 01.01.2014 р.). 
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- ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від 

шуму сельбищних територій», затверджений Наказами Мінрегіону України № 306 

від 10.07.2013 р. (чинний з 01.01.2014 р.). 

 1.3 Оцінка ризиків для здоров’я людей: 

- МР 2.1.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря», затверджених Наказом МОЗ України від 13.04.2007 р. № 

184. 

- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд», затвердженої Наказом Мінрегіонбуду від 20.11.2009р. №524, що увійшла 

в дію 01.07.2010р. 

7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІ 

ГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ 

ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

(ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Однією з причин, які можуть спричинити значний вплив на довкілля, крім 

пожежі або вибуху, є розлив нафтопродуктів в наслідок розгерметизації ємностей 

або поливопроводів. 

Для недопущення розгерметизації обладнання та недопущення аварійних 

викидів СНП та ЗВГ на території АЗС проектом повинні бути передбачені технічні 

рішення та організаційні заходи. 

Технічні рішення 

• всі резервуари обладнані механічним пристроєм контролю рівня палива типу 

“метрошток” та електронними датчиками рівня палива, інформація від яких 

поступає на табло в операторській; 

• всі підземні паливопроводи укладені з нахилом в бік резервуарів і змонтовані в 

залізобетонних жолобах заповнених піском; 

• сталеві резервуари мають зовнішнє посилене антикорозійне покриття; 

• оператор припиняє відпуск палива клієнтам на період зливу пального із АТЦ в 

резервуари і поновлює його не раніше 10 хв після закінчення зливу; 

• АТЦ перед зливанням пального заземлюється через зовнішній контур 
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заземлення АЗС; 

• ПРК обладнані системою блокування, яка автоматично припиняє видачу 

палива у бак автомобіля при його максимальному заповненні; 

• захист від статичної електрики та занесення високого потенціалу по підземним 

комунікаціям забезпечений з’єднанням обладнання, оболонок кабелів до 

заземлювального пристрою АЗС; 

• СЗГ обладнаний запірною, регулюючою і запобіжною арматурою, приладами 

контролю і автоматики; 

• обладнання СЗГ забезпечує контроль тиску газу в резервуарі і в трубопроводах, 

контроль за рівнем наповнення резервуару, автоматичне відключення насосу при 

досягненні мінімуму або максимуму рівня ЗВГ в резервуарі та автоматичне 

відключення газу при обриві наповнювальних патрубків; 

• заправна колонка СЗГ оснащена швидкісним клапаном, який забезпечує 

запобігання виходу ЗВГ в атмосферу у разі порушення герметичності 

наповнювальних заправних пристроїв; 

• швидкісними клапанами укомплектована зливна колонка і технологічні 

трубопроводи АТЦЗГ, що зменшує ймовірність викиду ЗВГ в атмосферу. 

Організаційні заходи 

• інструктаж персоналу, щодо дотримання встановлених норм і правил при 

експлуатації технологічного обладнання і здійсненні технологічних операцій, 

запобігання виробничому травматизму і аварій, дотримання встановлених 

санітарно-епідеміологічних норм і правил та порядку дій у разі загрози та 

виникнення аварійних ситуацій і аварій; 

• забезпечення персоналу АЗС спецодягом, засобами індивідуального захисту, 

медичними препаратами, первинними засобами пожежогасіння; 

• дотримання встановлених правил при експлуатації обладнання, проведення 

своєчасних профілактичних оглядів і ремонтів обладнання, недопущення 

експлуатації обладнання з ознаками несправності; 

• недопущення одночасного знаходження на АЗС АТЦ з ЗВГ та АТЦ з СНП. 
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• встановлення на території АЗС спеціальних знаків безпеки згідно з вимогами 

ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки” в місцях за 

узгодженням з органами держпожнагляду: 

• знак 14 – “Обережно! Легкозаймисті речовини”; 

• знак 16 – “Вибухонебезпечно. Вибухові матеріали”; 

• знак 18 – “Заборонено курити”; 

• знак 19 – “Заборонено відкрите полум’я. Заборонено курити”. 

Заходи зменшення впливів на навколишнє середовище при будівництві об’єкта, 

що проектується З огляду на те, що об’єкт будівництва знаходиться в населеному 

пункті, передбачаються наступні заходи: 

• попередження забруднення ґрунту паливно-мастильними матеріалами, 

фарбами та розчинниками; 

• запобігання загазованості повітря; 

• заборона роботи механізмів вхолосту для попередження надмірного шумового 

навантаження; 

• полив водою будівельного майданчика у літній час для зменшення 

пилоутворення; 

• застосування закритих лотків і бункерів-наповнювачів під час прибирання 

виробничих та побутових відходів; 

• організований збір побутових відходів та їх вивезення на полігон ТПВ 

відповідно до вимог ДСанПіН 145-2011 “Державні санітарні норми та правила. 

Утримання територій населених місць”. 

При дотриманні проектних рішень, вплив на природні об’єкти, на середовище 

життєдіяльності населення, навколишні будівлі та споруди, при реконструкції 

об’єкта проектування будуть незначними. 

 

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯ 

ЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ 

ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ 

ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДО 

ВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 
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Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах 

пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я 

людей і довкілля та безумовного надання переваги раціональній і превентивній 

безпеці. 

Оцінка аварійних ситуацій і їх наслідки для навколишнього природного 

середовища включає аналіз сценаріїв розвитку аварійних ситуацій, ймовірності їх 

виникнення і проводиться на підставі ретельного аналізу діяльності об'єкта 

відповідно до нормативних документів, а також з урахуванням аварій і аварійних 

ситуацій, які мали місце на аналогічних об'єктах. 

Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем 

поширення, розміром людських втрат і матеріальних збитків. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 

надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі види надзвичайних 

ситуацій: техногенного характеру; природного характеру; соціального характеру; 

воєнного характеру. 

Основні небезпечні процеси на АЗС 

Основним видом робіт, пов’язаними з небезпечними речовинами, є заправка 

пересувних автотранспортних засобів. Перелік основних небезпечних процесів для 

АЗС – приймання (зливання палива в резервуари через зливні муфти з 

автомобільної цистерни), зберігання палива в резервуарах і заправка паливом 

легкового та вантажного автомобільного транспорту. 

Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування (порушення 

герметичності) автоцистерни з викидом бензину. У випадку утворення 

вибухопожежонебезпечної концентрації суміші парів бензину з повітрям і 

присутності «ініціатора», суміш вибухає. Розміри зони ураження вибуховою 

хвилею залежать від маси вибухонебезпечної суміші парів бензину, яка, в свою 

чергу, залежить від маси виливу. Вибух всередині автоцистерни по величині 

уражуючих факторів є менш небезпечним, ніж вибух над виливом великої 
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кількості бензину, але можливі наслідки такої аварії можуть носити 

катастрофічний характер. 

Фактори впливу на обладнання з рідким паливом, які можуть призвести до 

аварії, можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні фактори: 

- переповнення резервуара (недбалість обслуговуючого персоналу, несправність 

датчиків); 

- вибух суміші парів бензину з повітрям; 

- корозія металу обладнання і трубопроводів. 

Основні небезпечні процеси під час відпуску СВГ 

Небезпека об’єкта обумовлена наявністю на ньому небезпечних речовин – 

скраплених вуглеводневих газів (суміш пропану і бутану), які служать 

технологічним середовищем обладнання АЗС. 

Обидві речовини відносяться до горючих (займистих) газів 1-ї категорії 

небезпечних речовин згідно з додатком 2 «Нормативів порогових мас небезпечних 

речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» НПАОП 0.00-3.08-02. 

Приймаючи до уваги експлуатаційні показники посудин, що працюють під 

тиском, трубопроводів, обладнання, а також фізико-хімічні властивості та 

особливості скраплених вуглеводневих газів, при виконанні технологічних 

операцій на АГЗП мають місце такі небезпечні режими роботи: 

- підвищення тиску газу понад 16 кгс/см2; 

- наповнення посудин для зберігання СВГ понад 90 % об'єму; 

- підвищення температури понад +45°С; 

- наявність газу в повітрі робочої зони понад 20 % від нижньої межі вибуховості 

(2,1 %об. у повітрі). 

Потенційні види небезпеки під час відпуску СВГ є: 

- на насосі – порушення щільності фланцевих з'єднань і запірної арматури, а 

також витоки газу при руйнуванні газопроводу (розрив стику, свищ); 

- порушення щільності фланцевих з'єднань, ущільнень, гумових манжетів, 

приєднувальних пристроїв; руйнація газопроводів, вентилів тощо; 
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- зливання газу в місткості зберігання – обрив гнучкого шланга, порушення 

герметичності, витік газу з АЦСГ, підвищення тиску у резервуарі, довготривале 

спрацювання запобіжного скидного клапана. 

Небезпека виникнення аварії та аварійної ситуації може виникнути при 

демонтажі резервуарів для підготовки та проведення ремонтних та технологічних 

робіт, а також при проведенні ремонтних робіт у резервуарах. 

Експлуатація несправного устаткування, заземлення, засобів захисту від проявів 

блискавки, недотримання графіків ППР, ТО, відсутність відповідної кваліфікації 

обслуговуючого персоналу, недотримання на території АГЗП «Правил пожежної 

безпеки...» також може призвести до виникнення аварійної ситуації. 

Перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку 

імовірних аварій: 

- перенаповнення резервуарів, експлуатація негерметичного обладнання; 

- відмова обладнання (корозія, зношування деталей, прокладок, деформація, 

закінчення терміну служби); 

- порушення термінів ППР, ТО та їх низька якість; 

- порушення режимів ведення процесу (тиск, температура, швидкість зливання, 

рівень наповнення); 

- помилки дії персоналу (низька якість підготовки, відсутність досвіду); 

- зовнішні фактори (транспортні аварії, тощо). 

Залежно від характеру розгерметизації та інших умов аварії можуть розвиватися 

у виді вибуху парів і газів, пожежі виливу, «вогняної кулі». 

Причини пожеж і вибухів: 

- відкритий вогонь: запалений сірник, лампа, проведення ремонтних робіт із 

джерелом відкритого вогню; 

- іскра: виконання робіт сталевим інструментом, експлуатація несправного 

електрообладнання та будь-яка іскра незалежно від її походження; 
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- розряди статичної електрики: порушення системи захисту від статичної 

електрики, грозові розряди, блискавка (при несправності конструкції грозозахисту) 

можуть викликати пожежі і вибухи; 

- природні катаклізми. 

Заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на 

довкілля 

Механічне ушкодження, корозійний і втомний знос цистерни  

Відповідно до норм і правил автоцистерна періодично піддається технічному 

огляду і неруйнівному контролю властивостей металу (діагностиці) із записом в 

паспорті цистерни (посудини) 

Підвищення тиску в автоцистерні 

Кожна автоцистерна обладнана дихальним клапаном, що забезпечує 

зрівнювання тиску всередині цистерни з атмосфери. 

Різке підвищення тиску в автоцистерні можливе у випадку вибуху чи пожежі 

всередині цистерни. Кожна автоцистерна обладнана пристроями заземлення для 

зняття статичної електрики і запобігання розряду, який може стати ініціатором 

вибуху чи пожежі. 

Вибух і пожежа в автоцистерні 

Заземлення автоцистерни запобігає електростатичному розряду, який може стати 

ініціатором вибуху чи пожежі. 

Руйнування при зіткненні і перекиданні цистерни 

Водій зобов’язаний дотримуватися правил безпеки при переміщенні і фіксуванні 

автоцистерни. 

Усі працівники АЗС та спеціалізованих магазинів повинні виконувати умови 

утримання території АЗС і приміщень магазинів у належному санітарному стані, 

дотримуватися правил пожежної та екологічної безпеки, правил користування 

засобами вимірювальної техніки, вимог нормативно-правових актів до охорони 

праці, продажу нафтопродуктів, супутніх товарів, а також торговельного 

обслуговування споживачів. 
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Для захисту обладнання від статичної електрики всі металеві конструкції АЗС 

приєднані до контуру захисного заземлення. 

Для заземлення використовується нульовий провід і сталеві труби 

електропроводки. Злив палива здійснюється через окремо обладнаний зливний 

колодязь, обладнаний необхідними запобіжними пристроями. На кожній секції 

резервуара встановлені дихальний, приймальний і відсічний клапани.. Резервуари 

повністю засипані сухим піском і зверху захищені від зовнішнього впливу 

спеціальним перекриттям. 

Розроблено правила безпечної експлуатації обладнання АЗС та проведення 

вогневих робіт. 

9. Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх 

технічних засобів або знань), виявлених у процесі 

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені наступні 

труднощі: 

• відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для 

комплексного прогнозування впливу на довкілля, особливо в контексті 

довгострокових перспектив; 

• відсутність мережі моніторингу довкілля, крім моніторингу концентрації пилу 

для опису базового стану. 

10. Зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого центрального 

органу після оприлюднення повідомлення про планову діяльність  

Відповідно до п.2 ст 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

Повідомлення про планову діяльність ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля стосовно реконструкції АЗК було оприлюднено на 

офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля природних ресурсів України 

у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля . Реєстраційний номер справи у 

Єдиному реєстрі ОВД – 20201016666, дата офіційного опублікування – 6 жовтня 

2020 р. (Додаток З). 
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Відповідно до п.3 ст.4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

Повідомлення про планову діяльність ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», опубліковано в 

друкованих засобах масової інформації, а саме у газетах « Вісті Придніпров’я» 01 

жовтня 2020 р. та «Зоря» від 30 вересня 2020 р., а також розміщення у місцях, 

доступних для громадськості, з метою забезпечення доведення інформації до 

відома мешканців та інших зацікавлених осіб на території, яка може зазнати впливу 

планової діяльності (Додаток И). 

У відповідності до п.7 ст.5 протягом 20 робочих днів з дня офіційного 

оприлюднення повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, громадськість мала можливість надати зауваження та пропозиції до 

планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації, що підлягає включення 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

З дня офіційного оприлюднення зазначеного Повідомлення про планову 

діяльність до Департаменту екології, природних ресурсів та паливно – 

енергетичного комплексу Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

зауваження і пропозиції від громадськості щодо планової діяльності надходили, 

відповідно до листів №162/0/490-20 від 27.10.2020. (Додаток І). 

При підготовці Звіту всі питання, які зазначені у зверненнях громадян, були 

проаналізовані, враховані та підготовлені відповідні обґрунтовані відповіді, які 

зведені у таблицю з інформацією про врахування/відхилення зазначених 

зауважень. 

Зауваження громадськості Результат розгляду зауважень і 

пропозицій (повне врахування, часткове 

врахування або 

обґрунтування відхилення) 

В звіті визначити конкретну відстань до 

найбільшої забудови від АГЗП з нанесенням її 

на картографічний матеріал. 

Питання розкрите в Розділі 1 пункт 1 Звіту з 

оцінки впливу на довкілля « Опис місця 

провадження планової діяльності». 



136 

 

Вказати організації яким планується 

передавати відходи від реконструкції 
Питання розкрите в Розділі 1 пункт 

1.5.1 «Опис основних характеристик планової

 діяльності (зокрема 

виробничих процесів), наприклад, виду і 

кількості матеріалів та природних ресурсів 

(води, земель, ґрунтів, біорізноманіття),       які        

планується 

використовувати» 

Розробити заходи з охорони 

поверхневих та підземних вод під час 

будівництва та експлуатації АГЗП. 

Питання розкрите в Розділі 1 пункт 1.4 

Опис основних характеристик планової 

діяльності (зокрема виробничих процесів), 

наприклад, виду і кількості матеріалів та 

природних ресурсів (води, земель,   ґрунтів,   

біорізноманіття),   які 

планується використовувати 

Вказати які саме очисні споруди планується 

збудувати для очистки поверхневого стоку з 

території АГЗП з якісними характеристиками 

очищених стоків. 

Питання розкрите в Розділі 1 пункт 1.4 Опис 

основних характеристик планової діяльності 

(зокрема виробничих процесів), наприклад, виду 

і кількості матеріалів та природних ресурсів 

(води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які 

планується використовувати. 

 

 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ 

(ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні 

планованої діяльності. 

Моніторинг стану атмосферного повітря Моніторинг стану атмосферного 

повітря проводиться з метою оцінки впливу викидів забруднюючих речовин від 

джерел планованої діяльності на стан приземного шару атмосферного повітря в 

районі розташування об’єкта. 

Контроль якості повітря здійснюється один раз на рік на межі санітарно-захисної 

зони об’єкта (зі сторони, де розташована найближча житлова забудова). 

Контроль забруднення атмосферного повітря включає в себе: 
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- відбір проб атмосферного повітря на вміст забруднювачів які контролюються; 

- лабораторні вимірювання; 

- оцінка результатів лабораторних вимірювань. 

Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин які 

контролюються, здійснюються з залученням лабораторій з підтвердженою 

компетентністю на виконання вимірів, згідно з вимогами законодавства України. 

Моніторинг фізичного забруднення 

Моніторинг фізичного забруднення від планованої діяльності включає 

проведення натурних замірів акустичного впливу на межі найближчої до об’єкта 

житлової забудови. 

Заміри акустичного впливу здійснюються з залученням спеціалізованих 

організацій, які мають відповідні чинні свідоцтва про акредитацію. 

Результати замірів записуються в робочий журнал і в протокол досліджень. 

Контроль у сфері поводження з відходами 

Контроль місць утворення, тимчасового зберігання і видалення відходів під час 

провадження планованої діяльності необхідно здійснювати у відповідності до 

вимог Закону України «Про відходи», з метою визначення та прогнозування впливу 

відходів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення можливих 

негативних наслідків, та їх відвернення і подолання. 

Моніторинг забруднення водного середовища 

Щоквартально проводити моніторинг якості стічних дощових вод, що 

відводяться від АЗС. 

Контроль забруднення водного середовища включає в себе: 

- відбір проб води на вміст забруднюючих речовин, які контролюються; 

- лабораторні дослідження; 

- оцінка результатів лабораторних досліджень. 

Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин, які 

контролюються, здійснюються з залученням лабораторій, які мають відповідні 

чинні свідоцтва про акредитацію. 
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Результати спостережень записуються в робочий журнал і в акт відбору проб. 

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАЗНАЧЕ 

НОЇ У ПУНКТАХ 1-11, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 
 

Планованою діяльністю передбачається реконструкція АЗС. 

В адміністративному відношенні АЗС, що підлягає реконструкції знаходиться за 

адресою: вул. Дніпровська, 132а, м. Павлоград, Дніпропетровська область. 

ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» розташоване за адресою: 

Україна, м. Київ, вул. Солом’янська ,буд. 11, тел:+38050- 357-83-20; e-mail: 

Valerij.Shavarinskij@glusco.swiss 

Площа ділянки складає 0,2600 га (договір оренди див. додаток)кадастровий 

номер: 1212400000:02:052:0012. 

Проектом передбачаються роботи по реконструкції існуючого автозаправочного 

комплексу (АЗК) ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» за адресою: вул. Дніпровська, 132а, м. 

Павлоград, Дніпропетровська обл. і приведення його до рівня сучасних вимог 

споживачів (послуги по заправленню автомобілів зрідженим вуглеводневим газом 

(ЗВГ)). 

Ціль планованої діяльності – надання послуг по заправці автотранспортних 

засобів якісним пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення 

надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та 

санітарно-гігієнічних нормативів. Відповідно до законодавства рішенням про 

провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних 

робіт. Ділянка впорядкована, має огорожу, освітлення, проїзди з твердим 

покриттям, організований рельєф для відведення дощових вод, виконаний 

благоустрій території. Пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, 

культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в районі 

планованої діяльності відсутні. Згідно з вимогами «Державних санітарних правил 

планування та забудови населених місць ДСП № 173–96» (п. 5.32) відстань від 

автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива 

до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл- 

mailto:Valerij.Shavarinskij@glusco.swiss
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інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших 

громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку 

населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря 

шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. Найближча житлова забудова 

знаходиться відстані більше 55 м. Нормативна санітарно-захисна зона розміром 

50,0 м витримується. Джерелами потенційного впливу на навколишнє середовище 

є: робота технологічного устаткування автозаправного комплексу: резервуари для 

зберігання бензинів, дизпалива, паливороздавальні колонки, автотранспорт на 

території. 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо планованої діяльності 

   клімат і мікроклімат – локальне підвищення температури повітря та природних 

водних об’єктів не очікується. Локальне підвищення вологості повітря не 

прогнозується; 

повітряне середовище – в період будівництва та експлуатації буде 

спостерігатися забруднення атмосфери від монтажних робіт і від роботи двигунів 

внутрішнього згоряння механізмів.  

геологічне середовище 

Реконструкція й експлуатація АЗК не торкається елементів геологічного, 

структурнотектонічного ландшафту і не викличе негативних явищ геотехногенного 

походження в геологічному середовищі. Експлуатація об'єкта не зробить 

негативного впливу на ґрунт, так як тверді побутові відходи збираються в закритих 

контейнерах на спеціально бетонованому майданчику. Поводження з відходами 

здійснюється згідно вимог нормативних документів. Заправку машин передбачено 

проводити в спеціально відведених і обладнаних місцях. Також передбачена 

локалізація можливих аварійних розливів при здійснені операцій по зливу рідкого 

палива з подальшим відведенням в аварійний резервуар. 

водне середовище 

На підземні води об’єкт не впливає. Експлуатація об'єкту не зробить негативного 
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впливу на водне середовище, тому що відсутні скидання забруднюючих речовин на 

рельєф і у водойми. 

Негативний вплив від реалізації проектованої діяльності на промислові, 

житловоцивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, 

соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші 

елементи не передбачається. 

Об’єкти культурної спадщини та землі історико-культурного призначення на 

території ділянки відсутні. Вплив на пам’ятники архітектури, історії і культури 

відсутній. Експлуатація об'єкта не надає негативного впливу на цивільні і 

промислові об'єкти - на техногенне середовище. 

рослинний і тваринний світ 

При експлуатації об’єкту не відбудеться змін рослинного і тваринного світу, 

радіоактивний фон не збільшується. Вплив на рослинний світ носить 

компенсаційний характер. Ділянка під АЗК впорядковується та передбачається 

мощення асфальтобетоном та бетонною плиткою. Вільні ділянки 

озеленюються травою. 

відходи виробництва - утворенні відходи будуть своєчасно передані 

спеціальним органам на утилізацію, згідно укладених договорів. 

 Транскордонний вплив не передбачається. 

     Замовник зобов’язується здійснювати проектні рішення відповідно до норм та 

правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної та санітарно-

гігієнічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації. 

Враховуючи вищенаведене, представляється можливим вважати, що провадження 

планованої діяльності не призведе до погіршення існуючого екологічного стану у 

районі планованої діяльності. 
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13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО ВИКОРИ 

СТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЗВІТІ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

1. Кодекс України «Про надра». 

2. Водний кодекс України. 

3. Земельний кодекс України. 

4. Податковий кодекс України. 

5. Лісовий кодекс України. 

6. Кодекс Цивільного захисту України. 

7. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». 

8. Закон України «Про рослинний світ». 

9. Закон України «Про тваринний світ». 

10. Закон України «Про охорону культурної спадщини». 

11.  Закон України «Про землеустрій». 

12. Закон України «Про Червону книгу України». 

13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

14. Закон України «Про відходи». 

15.  Закон України «Про інформацію». 

16.  Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 

17.  Закон України «Про охорону земель». 

18.  Закон України «Про охорону археологічної спадщини». 

19.  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

20.  Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації». 

21.  Закон України «Про страхування». 

22. Положення про Зелену книгу України затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286. 
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23. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року  

№ 1279 «Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню». 

24. «Порядок включення територій та об’єктів до переліків територій та 

об’єктів екологічної мережі» затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 р. № 1196 . 

25.  Перелік особливо цінних груп грунтів затвердженого наказом 

Держкомзему України 06.10.2003 № 245 зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 28 жовтня 2003 року за № 979/8300.  

26. Постанова Кабінету міністрів України №615 від 30 травня 2011 року 

«Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування 

надрами». 

27.  Постанова Кабінету міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 118 «Про 

затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми». 

28.  Постанова Кабінетів Міністрів України від 08.05.1996 року №486 «Про 

затвердження порядку визначення розмірів меж водоохоронних зон та режиму 

ведення господарської діяльності в них». 

29.  Положення про Зелену книгу України затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286. 

30. Постанова Кабінету міністрів України №1026 від 13 грудня 2017 року «Про 

затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». 

31. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на 

довкілля, затверджений постановою Кабміну від 13 грудня 2017 р. № 989. 

32. Постанова Кабінету міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 118 «Про 

затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми». 



143 

 

33. «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 

затверджені наказом Мінохоронздоров’я України від 19.06.96  

№ 173. 

34. Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я 

населення від забруднення атмосферного повітря», затверджені Наказом МОЗ 

України від 13 квітня 2007 № 184, Київ, 2007. 

35. «Граничнодопустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць», затв. в.о. головного державного 

санітарного лікаря 03 березня 2015 р. 

36. «Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць» (Постанова Державного санітарного лікаря 

України від 15 квітня 2013 р. № 9). 

37. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України № 309, 27 червня 2006. 

38. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

39. Містобудування. Планування в забудова міських і сільських поселень. ДБН 

360-92. – К.: Мінбудархітектури України, 1993; 

40. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

41. ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні 

вимоги безпеки». 

42. ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности» 

43. РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях", затверджені Державним комітетом СРСР по 

гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 

44. ОНД-86 "Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий", Л., Гидрометеоиздат, 1987; 

45. Класифікатор відходів (КВ) ДК 005-96. 
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46. Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах 

от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк: ОАО 

«УкрнТЭК», 1999. – 154 с.;  

47. «Збірник показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами», УкрНТЕК, Донецьк, 2004 р. 

48.  «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 

відкритим способом», НПАОП 0.00-1.24-10. 

49. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для 

споживання людиною». 

50. Вредные вещества в промышленности. Том 1, 2/Под общей редакцией засл. 

деят. науки проф. И.В. Лазарева. – М. – Л.: Химия. 1965; 

51. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Дніпропетровській області у 2016 році. 

52. Екологічний паспорт Дніпропетровської області – м. Дніпро, 2019рік. 
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Додаток К 

_____________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 20201016666  

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність 

      Планованою діяльністю передбачається реконструкція автозаправочного комплексу з 

автомобільним газозаправним обладнанням за адресою: вул. Дніпровська, 132а, м. Павлоград, 

Дніпропетровська область з влаштуванням стаціонарного заправника газу. Режим роботи на 

АЗС прийнятий кількість робочих днів у році – 365. 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої 

діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання  

   Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», ідентифікаційний код 

24812228 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-

підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

Юридична адреса: індекс 03110, м. Київ, вул. Солом’янська,11. Контактний номер телефону: 

044-496-89-60   
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів дніпропетровської ОДА, 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та 

контактна особа) 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

     Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 

– Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України. Інші документи дозвільного характеру, 

передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення 

(затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження 

планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ 

«Про оцінку впливу на довкілля»). 
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(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 

більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 

у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 

та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 

видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 

необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 

формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 

до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 

розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 

скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 

проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

                                                                                                                       . 

Громадські слухання (перші) відбудуться  
__________________________________________________________________________________________ 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 

щодо планованої діяльності 

    Департамент екології та природних ресурсів дніпропетровської ОДА, 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну 

особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів дніпропетровської ОДА, 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24.                                                                                            

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та 

контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 239 аркушах разом з додатками 

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
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час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

    Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з __900 _до 1800  за адресою:  

 

 Департамент екології та природних ресурсів дніпропетровської ОДА, 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24  Дата з 29.03.21 р 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», 08835, , Україна, м. 

Київ, вул. Солом’янська ,буд. 11,. 

+38050-357-83-20; e-mail: Valerij.Shavarinskij@glusco.swiss Дата з 29.03.21 р 

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 

громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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Додаток Л  
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Додаток М 
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Додаток Н 

 

 


