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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

 

Майданчик будівництва енергоджерела межує з територією шахти «Західно-

Донбаська». Шахта «Західно-Донбаська» територіально розташована за межами 

міста Тернівка на землях Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Реалізація планованої діяльності передбачається без додаткового відведення 

земель і не суперечитиме вимогам містобудівної документації. 

Територія, на якій буде розміщуватися планована діяльність, відноситься до 

категорії «землі промисловості», що не суперечить рішенням Генерального плану 

місцевості. Вказана територія знаходиться в державній власності. 

Для нового будівництва енергоджерела було взято згідно з договором 

суборенди № 3470-ПУ від 10.09.2020 р. частину земельної ділянки загальною 

площею 0,8587 га від земельної ділянки Павлоградського району 

Дніпропетровської області площею 25,8478 га з кадастровим номером 

1223581300:07:001:0347 (Додаток А). 

Взята до оренди ділянка межує з трьох сторін по периметру з діючими 

виробництвами шахти «Західно-Донбаська» і розташована на місці колишнього 

тепличного господарства шахти. 

Підприємство шахта «Западно-Донбаська», проммайданчик №1, 

ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», при провадженні основного виду господарської 

діяльності (розробка та видобування кам’яного вугілля підземним способом) із 

роботою відповідних допоміжних виробництв та служб здійснює виробничу 

діяльність на підставі наявного документу дозвільного характеру на всі існуючі на 

проммайданчику джерела забруднення атмосферного повітря, зокрема, Дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

№1213500000-2 від 03.04.2018 року, виданого Міністерством екології та природних 

ресурсів України. 

У відповідності з ДСП №173 «Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 19 червня 1996 р., підприємство шахта «Західно-Донбаська» 

відноситься до II класу небезпеки та має розмір нормативної санітарно-захисної 

зони (СЗЗ) 500 м. Затверджена санітарно-захисна зона шахти «Західно-Донбаська».  

Згідно з вимогами ДСП № 173, відстань від електростанцій до житлової 

забудови нормативно не регламентується. Тому для проектованого енергоджерела 

СЗЗ може бути мінімальною, розмір якої становить 50 м. Достатність цього розміру 

була підтверджена розрахунками приземних концентрацій забруднюючих речовин, 

які містяться в викидах даного підприємства з урахуванням фонового забруднення. 

У фізико-географічному відношенні територія розташована в межах 

південного заходу Східноєвропейської рівнини і розташована в степовій зоні, 

Орельсько-Самарської низовинної області. 

Територія енергоджерела межує: 

- на півночі - вільна від забудови територія (поля); 

- на півдні - місто Тернівка; 

- на сході - територія дачних ділянок; 



6 

 

- на заході - вільна від забудови територія (поля). 

Територія енергоджерела на базі когенераційних установок витягнута з 

південного сходу - на північний захід. 

За матеріалами результатів геологічних вишукувань, проведених 

ТОВ «Геотоп», м. Дніпро у 2020 р, і згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна 

кліматологія» проектоване енергоджерело розміщене в II-му архітектурно-

будівельному кліматичному районі і характеризується сприятливими умовами 

будівництва. 

Статичний рівень грунтових вод на період пошуків не розпізнаний. 

В геологічному відношенні майданчик придатний для промислового 

будівництва. 

 

Ситуаційна схема розташування проектованого енергоджерела надана на 

рисунку 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 − Ситуаційна схема розташування проектованого енергоджерела 

 

Найближча житлова забудова розташована на відстані не менше 670 м від 

джерел викидів (димових труб когенераційних установок). 

У районі розташування енергоджерела охоронних зон, курортів, санаторіїв і 

домів відпочинку не має.  

Земельна ділянка, на якій передбачено будівництво енергоджерела, не 

знаходиться на територіях природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного або історико-культурного призначення. 

Транскордонний вплив при провадженні планованої діяльності відсутній. 

Ситуаційний план розміщення енергоджерела наведено у Додатку Б. 
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1.2 Цілі планованої діяльності 

 

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво енергоджерела на 

базі когенераційних установок. 

Основною метою планованої діяльності є вироблення електричної енергії 

енергоджерелом. Вироблена електроенергія буде йти на забезпечення споживачів 

ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ». 

Будівництво енергоджерела виконується на території, що межує з шахтою 

«Західно-Донбаська», блок №1. В якості основного палива використовується 

побічний продукт вуглевидобутку - газоповітряна суміш з шахтним метаном, яка 

має нестабільний концентраційний склад за складовими (вміст метану в суміші 

коливається в діапазоні 25–60%). 

При провадженні планованої діяльності парниковий вплив на навколишнє 

природне середовище буде зменшений за рахунок перетворення метану у менш 

впливові на атмосферне повітря продукти його окислення: діоксид вуглецю 

(забруднююча речовина зі зниженою парниковою активністю) та водяну пару. 

Метан є парниковим газом, більш сильним в цьому відношенні, ніж вуглекислий 

газ, активність якого у 21-25 одиниць більша. 

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних 

газопоршневих установок буде сприяти процесу досягнення цілей сталого розвитку 

в боротьбі зі зміною клімату та енергетичної безпеки України згідно з умовами 

Паризької кліматичної угоди. 

Під час провадження планованої діяльності передбачатиметься розміщення 

на проммайданчику технологічного устаткування з утилізації шахтного газу метану 

електричною потужністю не більше 4,68 МВт, продуктивністю по газу не більше 

64 нм3/хв. 

Режим роботи проектованого енергоджерела - 7000 годин в рік. 

В результаті процесу роботи енергоджерела в атмосферу будуть надходити 

додатково оксиди азоту та оксид вуглецю. 
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1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

Коротка характеристика існуючого стану  

 

Оскільки майданчик нового будівництва енергоджерела на базі 

когенераційних установок потужністю не більше 4,68 МВт межує з трьох сторін по 

периметру з діючими виробництвами шахти «Західно-Донбаська», нижче наведена 

кототка характеристика існуючого виробництва. 

Шахта «Західно-Донбаська» - вугледобувне підприємство в місті Тернівка 

Дніпропетровської області , найбільша шахта Західного Донбасу. 

У вугіллі і вмісних породах міститься метан в різних формах (від свободного 

до зв'язаного), який утворився там на стадії вуглефікації органічних залишків і 

метаморфізації вугілля. У виробках метан (СН4) виділяється переважно з вугілля, в 

основному - в процесі його відбивання, рідше - з природних порожнин-резервуарів. 

Небезпека метану полягає в тому, що він, будучи значно легше повітря, 

піднімається вгору і накопичується там, проникаючи в усі порожні конструкції. У 

шахтах метан накопичується в порожнинах серед порід, в основному, під 

покрівлею виробок і може створювати вибухонебезпечні метаноповітряні 

(газоповітряні) суміші. Для вибуху необхідно, щоб концентрація метану в 

рудничній атмосфері була від 5 до 16%. 

До останнього часу видалення метану з вугільних пластів визначалося 

виключно вимогами безпеки. Витяг метану здійснюється системами підземної і 

поверхневої дегазації через свердловини, пробурені з підземних гірських виробок і 

з поверхні землі. 

На шахті «Західно-Донбаська» відкачування газоповітряної суміші з вмістом 

метану (т.зв. шахтний метан) здійснюється постійно і є найважливішим елементом 

забезпечення безпеки підземних робіт. 

В даний час весь газ, що відкачується, на шахті «Західно-Донбаська» 

скидається в атмосферу. При цьому не використовується потенціал метану, як 

палива, і завдається шкода навколишньому середовищу, оскільки метан - це один з 

основних парникових газів. 

Як парниковий газ метан має високу ступінь впливу на зміну клімату. Його 

прямий радіаційний ефект в 11 разів вище в порівнянні з основним парниковим - 

вуглекислим газом (СО2). Крім прямої участі в парниковому ефекті метан сприяє 

руйнуванню озонового шару: в стратосфері він реагує з гідроксильними 

радикалами, які є основними компонентами, які дезактивують багато сполук, що 

руйнують озоновий шар. 

Таким чином, зниження надходження метану в атмосферне повітря стає 

важливою складовою при вирішенні глобальної проблеми потепління клімату 

Землі. 

Підприємство використовує в якості енергоресурсів: паливо - кам'яне 

вугілля, електроенергію та воду. 

Електроенергія, в основному, споживається електричними приводами 

насосів, вентиляторів, димососів і інших механізмів. 

Хімочищена вода використовується для заповнення теплових мереж та їх 

підживлення, а також на потреби хімводоочищення . 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4)
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4)
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
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На території підприємства шахти «Західно-Донбаська», є і експлуатуються 

наступні мережі: 

- система протипожежно-питного водопостачання; 

- система господарсько-побутової каналізації; 

- система дощової каналізації. 

Є насосна станція, яка забезпечує водопостачання на господарсько побутові, 

протипожежні потреби і потреби шахти. Джерелом водопостачання шахти служить 

вода питної якості з міських мереж міста Тернівка. На випадок відсутності подачі 

води з міської мережі на території існуючого підприємства встановлено два 

резервуари запасу води (V = 1400 м3 , V = 500 м3 ) на госппобутові , протипожежні 

потреби і потреби шахти, що забезпечує першу категорію по водоспоживанню. 

Насосна станція відноситься до першої категорії з електропостачання. 

Територією шахти передбачена діюча закільцьована мережа протипожежно-

питного водопостачання сталевим трубопроводом діаметром 150 мм. Тиск в мережі 

становить 0,6 МПа. На закільцьованій водопровідній мережі передбачено 

встановлення пожежних гідрантів. 

На території підприємства шахти є мережі господарсько-побутової і дощової 

каналізації. 

Зливові/дощові стоки будуть спрямовуватись у відстійник насосної станції 

зливових вод котельньої (бойлерної), де вони відстоюються і далі насосом по 

напорному трубопроводу перекачуються у відстійник шахтних вод. 

Господарсько-побутові стоки від існуючих будівель відводяться в 

самопливному режимі підземними мережами каналізації в міські мережі без 

очищення. 

Побутові стоки від будівлі АПК відводяться в самопливному режимі через 

проектовану мережу Ø110 мм в ємність (колодязь) для збору господарсько-

побутових стоків з подальшим вивезенням спецавтотранспортом. 

Будівля АПК представлена одноповерховим спорудою. АПК має розміри в 

плані по осях 6,0 х18,0 м і висотою до низу балок покриття 3,0 м. До складу будівлі 

АПК входять наступні приміщення: 

- коридор; 

- гардеробна з душовими і санвузлом з умивальником; 

- кімната прийому їжі; 

- приміщення прибирального інвентарю; 

- санвузол; 

- приміщення зв'язів та КВП і А; 

- приміщення для щитів автоматики, електрощитова; 

- операторна технологічного персоналу; 

- приміщення начальника станції. 

Оперативне управління роботою проектованого енергоджерела здійснюється 

змінним персоналом, який розміщується в операторній. Для оперативного 

управління енергоджерел в АПК передбачені допоміжні електротехнічні 

приміщення. 

Також в АПК передбачені санітарно-гігієнічні побутові приміщення для 

обслуговування  персоналу енергоджерела. 
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Опис основних технічних рішень проекту і нового технологічного 

обладнання 

 

Метан представляє собою не тільки основну небезпеку в газових шахтах і 

глобальну екологічну шкідливість, але в той же час, це - високоякісне джерело 

палива. 

Використання шахтного метану для отримання електроенергії є одним з 

найбільш ефективних напрямків його утилізації і досягається спалюванням в 

газопоршневих установках різної конструкції сумішей шахтного метану. 

Вироблена електроенергія буде йти на забезпечення споживачів 

ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ». 

Утилізація шахтного метану в камерах згоряння енергетичного устаткування 

вирішує не тільки енергетичну, а й екологічну проблему за рахунок скорочення 

викидів в атмосферу парникового газу метану. 

Нижче наведені основні технічні характеристики і дані короткі 

конструктивні описи газопоршневого агрегату і його основних систем. 

Газопоршневий агрегат (ГПА) контейнерного типу являє собою повністю 

автоматизовану генераторну установку, управління якою здійснюється з пульта 

управління. 

Газопоршнева генераторна установка розташовується в звареному, 

пожежновибуховостійкому, погодозахищеному контейнері з холоднокатаних 

сталевих профілів зі звукоізоляцією, теплоізоляцією. Всепогодне укриття 

(контейнер) обладнано всіма необхідними системами: електроопалення, 

вентиляція, освітлення (в т.ч. аварійне), контроль загазованості і пожежна 

сигналізація у вибухозахисному виконанні, диспетчерський зв'язок, контроль 

доступу. 

В ГПА передбачена гнучка схема охолодження «сорочки» двигуна. 

Робочим агентом системи охолодження «сорочки» двигуна є 35% розчин 

етиленгліколю. Охолоджуюча рідина забирає тепло в системі охолодження 

газопоршневого агрегату і направляється в радіатор охолодження для скидання 

його в атмосферу. 

Видалення димових газів газопоршневих агрегатів після глушників шуму і 

установки каталізаційного очищення здійснюється в атмосферу через індивідуальні 

вертикальні металеві газоходи умовним діаметром 500 мм і висотою 20 м. 

Температура димових газів в димовій трубі після ГПА складає 401 ºC (для 

основного розрахункового режиму роботи при 100% номінальному навантаженні). 

При інших режимах роботи можливе коливання діапазону температур від 473 ºC 

при 50% навантаженні до 650 ºC на холостому ходу. 

Газопоршневий агрегат включає в себе наступні агрегати і системи: 

- газопоршневий двигун внутрішнього згоряння; 

- генератор змінного струму 0,4 кВ; 

- газова рампа; 

- система пуску; 

- система водяного охолодження двигуна; 

- автоматична система поповнення мастила; 

- окислювальний каталізатор; 

- система рекуперації тепла; 

- система регулювання потужності станції; 
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- розподільний пристрій генератора низьковольтної напруги; 

- шумоглушник вихлопних газів; 

- система припливно-витяжної вентиляції; 

- система охолодження з двоконтурним радіатором; 

- система управління, захисту та збудження. 

Короткі технічні характеристики агрегатів і систем генераторної установки 

при навантаженні 100% наведені в таблиці 1.1. 

  

Таблиця 1.1 − Технічні характеристики газопоршневого агрегату 
Параметр, розмірність Значення 

Тип двигуна TCG 2020 V16 

Тип генератора MJB 500 LA4 

Номінальна електрична потужність на клемах 

генератора, кВт 
1560 

ККД електричний,% 43,3 

Тиск паливного газу на вході (надлишк.), МПа 0,008...0,015 

Витрата тепла палива, кВт 3600 

Теплова потужність, утилізована, кВт 798 

Температура продуктів згорання на виході з 

установки, ° С 
401 

Частота обертання, об/хв 1500 

Питома витрата мастила, г / кВтгод 0,15 

Напруга генератора, кВ 0,4 

Частота струму , Гц 50 

Коефіцієнт потужності 0,8...1,0 

 

Головною частиною когенераційної установки є двигун внутрішнього 

згоряння TCG 2020 V16 газопоршневого агрегату виробництва компанії MWM, 

який приводить в рух генератор електричного струму. Двигун забезпечений 

турбокомпресором з охолодженням газоповітряної суміші перед останньою 

сходинкою компресорів. Повітря і паливний газ потрапляють в карбюратор-

змішувач. Далі паливоповітряна суміш нагнітається в циліндри двигуна і 

спалюється. Відпрацьовані гази під залишковим тиском направляються до 

вихлопної системи і викидаються в атмосферу. Вироблення електроенергії 

здійснюється генератором змінного струму, який знаходиться на одному валу з 

двигуном. 

Комплектно з ГПА поставляється блок підготовки паливного газу, який 

призначений для зниження рівня вмісту вологи в газі до рівня, необхідного 

когенераційній установці. При цьому відносна вологість спалюваного газу на вході 

в ГПА не повинна перевищувати 60%. 

Ця вимога може бути забезпечена тільки за умови, що температура вхідного 

газу буде не нижче + 30 °C. Для цієї мети конструкція блоку побудована так, що 

вихідний газ нагрівається газом, що входить в рекуператор. 

Головним джерелом холоду для охолодження газу є охолоджувальний 

агрегат, де в якості холодоагенту контуру застосовується незамерзаюча суміш. 

Блок підготовки газу складається з наступних основних вузлів: 

- газоохолоджувач; 

- охолоджуючий агрегат; 
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- рекуператор; 

- рама. 

 

Короткі технічні характеристики блоку підготовки газу наведені в 

таблиці 1.2. 

 

Для видалення великих фракцій механічних домішок і капельної вологи з 

газоповітряної суміші передбачена установка фільтра-сепаратора.  

Крім того, газоповітряна суміш осушується у вузлах підготовки шахтного 

газу до рівня, необхідного для роботи ГПА. Тонке очищення газоповітряної суміші 

забезпечується безпосередньо в контейнерах ГПА. 

 

Таблиця 1.2 − Технічні характеристики блоку підготовки газу 

Параметр, розмірність Значення 

Максимально допустимий тиск газу (надлишк.), МПа 0,01 

Відносна вологість газу на вході, % 100 

Температура газу на виході, °C 25 ÷ 35 

Відносна вологість газу на виході, % 60 

Втрата тиску газу, МПа ≤0,0012 

Охолодження установки, кВт 52 

Холодоагент 
40%  р-н 

етиленгліколя 

Напруга мережі, В 380 

Встановлена споживана електрична потужність, кВт 21,4 

 

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт 

Ділянка нового будівництва енергоджерела на базі газопоршневих установок 

розташована на місці колишнього тепличного господавства шахти «Західно-

Донбаська». 

Ділянка будівництва енергоджерела обмежена: 

• з північно-західного боку - котельною; 

• з південно-західного боку - вакуум-насосною станцією; 

• з південно-східної сторони-зовнішньою огорожею території шахти; 

• з північно-східного боку - автодорогою на відвал породи. 

Площа ділянки в межах землевідведення складає 8582 м2 (0,8587 га), 

вигорожена залізобетонним огородженням висотою 2,0 м. 

Період будівництва включає в себе виконання демонтажних і будівельно-

монтажних робіт. 

На території розташована одноповерхова цегляна будівля недіючого 

тепличного господарства, яке підлягає демонтажу.  

Демонтаж включає в себе наступні роботи: 

- розбирання цегляної кладки; 

- розбирання шиферу;  
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- демонтаж збірних залізобетонних конструкцій (плити перекриття, 

перемички, фундаментні блоки); 

- розбирання залізобетонної підлоги; 

- демонтаж плит бетонних; 

- демонтаж металічних дверей. 

Кількість відходів, що утворюються при демонтажних роботах, наведено у 

Додатку С. 

Із західного боку ділянки до будівлі є під'їзд з покриттям з/б плитами. 

Ділянка покрита густими заростями чагарнику. На території майданчика 

будівництва є недіючий водопровід сталевий діаметром 100 мм загальною 

протяжністю 150 м, а також електрокабель. 

Зв'язок з майданчиком будівництва можливмй за внутрішніми автошляхами 

шахти. 

Будівництво передбачається на спеціально влаштованому і огородженому 

майданчику, територія якого забезпечує під'їзд автотранспортних і 

вантажопідйомних механізмів, а також нормальні умови для виконання робіт, що 

дозволяють організувати приймання і зберігання матеріалів. 

Територія будівництва відносно вільна для тимчасового предмонтажного 

складування конструкцій і матеріалів у зонах проведення робіт. 

Потреба в додаткових площах при виконанні будівельно-монтажних робіт на 

об'єкті відсутнія: для складування матеріалів з максимальним суміщенням 

використовуються майданчики з твердим покриттям і тимчасові побутові 

приміщення. 

Будівництво ведеться з використанням привезених матеріалів, розробка 

кар'єрів з видобутку матеріалів для будівництва не передбачається. 

 

Будівництво енергоджерела передбачається виконати в два періоди: 

підготовчий і основний. 

У підготовчий період намічається здійснити наступні роботи: 

• влаштування огорожі ділянок виконання будівельно-монтажних робіт із 

зазначенням меж небезпечної зони, відповідно до ДСТУ EN ISO 7010: 2019 

«Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки»; 

• побудова геодезичної розбивочної основи; 

• влаштування тимчасової автодороги по проектованій трасі; 

• прокладання тимчасових мереж електропостачання та водопостачання; 

• підготовка тимчасових майданчиків для приймання арматури і 

металлоконструкцій. 

Ґрунт, вийнятий з траншей і котлованів, складується в межах будівельного 

майданчика на спеціально обладнаному майданчику з твердим покриттям і після 

влаштування підземних мереж і конструкцій використовується для зворотного 

засипання. 

Доставку всього обсягу будівельних матеріалів, конструкцій і устаткування 

передбачається виконувати автомобільним транспортом по існуючим дорогам. 

Зв'язок з майданчиком будівництва можливий за внутрішніми автошляхами 

шахти. 

Покриття потреб будівництва в енергоресурсах передбачається від 

наступних джерел: 
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• електропостачання, постачання води, а також для пожежогасіння від 

діючих джерел підприємства шахти, розташованих в районі будівництва 

енергоджерела; 

• стисненим повітрям - від пересувних компресорних установок ПКС-5 або 

інших, наявних у підрядній організації; 

• киснем і ацетиленом - шляхом доставки його на об'єкт в балонах 

спеціально обладнаним автотранспортом. 

Розбирання бетонних і залізобетонних конструкцій передбачається 

виконувати екскаватором, обладнаним гідромолотом з навантаженням на 

автотранспорт і перевезенням на полігон для захоронення ТПВ і будівельних 

відходів. 

Розробку ґрунту передбачається виконувати екскаватором «зворотна лопата» 

з ковшем місткістю 0,4 м3 з навантаженням на автосамоскиди і перевезенням на 

спеціально обладнаний майданчик з твердим покриттям в межах будівельного 

майданчика. 

На відстані до 1,0 м в усі боки від зовнішніх поверхонь існуючих 

конструкцій і комунікацій, 2,0 м до існуючих електрокабелів, а також при розробці 

котлованів під існуючими естакадами, де неможливий під'їзд землерийної техніки, 

ґрунт розробляється вручну з викиданням і підгортанням під ківш екскаватора. 

Подушка виконується з піщано-гравійної суміші, з переміщенням 

бульдозером 79 кВт на відстань до 10 м, пошаровим розрівнюванням і 

ущільненням катком. У місцях недоступних для під'їзду техніки роботи 

виконуються вручну з ущільненням пневматичними трамбівками. 

Зворотне засипання пазух котлованів і котлованів, що залишилися після 

розбирання конструкцій, в залежності від щільності, виконується ґрунтом з 

переміщенням бульдозером, пошаровим розрівнюванням і ущільненням катком або 

пневматичними трамбовками. 

Обсяг земляних робіт при будівництві наведено в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 − Обсяг земляних робіт 

 

№ з/п Найменування робіт 
Будівництво та планування 

території  

1 Виїмка ґрунту, м3 
23254,63 

2 

Зворотне засипання, 

подушка з місцевого ґрунту, 

насип, м3 

19764,5 

  Разом, м3: 
43019,1 

  

Середня щільність грунту 

згідно з вишуку-

ваннями, кг/м3: 

1860 

  Всього, тонн: 
80016,0 

  

Загальна тривалість будівництва становить 9,5 місяців. 

Тривалість робіт підготовчого періоду (доставка будівельної техніки, 

підготовка тимчасових майданчиків і прокладка тимчасових мереж, встановлення 
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та підключення тимчасових будівель, виконання заходів з техніки безпеки) 

складе ≈ 2,0 міс. 

Потреба в робочих: у підготовчий період - 10 чол., в основний період - 

60 чол. в зміну. 

Кількість зварювальних електродів, а також дані про тривалість роботи 

зварювального устаткування, наведені в таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 − Витрата зварювальних електродів при будівництві 

Найменування 

електродів 

Загальна 

витрата, т 

Максимальні 

витрати електродів, 

кг/год 

Тривалість 

роботи зварювального 

устаткування  

Е46 2,5 2,375 
5 місяців; 

1320 годин 
 

 

Розробка ґрунту виконується екскаваторами з навантаженням ґрунту в 

автосамоскиди. Перевезення ґрунту - автосамоскидами на спеціально обладнаний 

майданчик з твердим покриттям в межах будівельного майданчика. 

Зворотні засипки виконуються за допомогою бульдозера після влаштування 

гідроізоляції підземних конструкцій, а у важкодоступних місцях вручну. 

Доставка бетонної суміші на будмайданчик виконується 

автобетонозмішувачем. 

Складування будівельних відходів передбачається на спеціально 

обладнаному майданчику з твердим покриттям. 

Тривалість зберігання будівельних відходів - не більше 3-х діб. Вивезення 

здійснюється автомобільним транспортом на полігон для захоронення ТПВ і 

будівельних відходів. 

Основними споживачами електроенергії на будівельному майданчику є 

будівельні машини, механізми та установки, а також електрообладнання та 

освітлювальні прилади інвентарних будівель і самого майданчика. 

Тимчасове водопостачання - від існуючих мереж виробничого і 

господарського водопостачання шахти «Західно-Донбаська», з встановленням 

водомірного вузла. 

Споживачами води на будівельному майданчику є будівельні машини, 

механізми і установки, технологічні процеси будівництва (приготування і 

поливання бетону, поливання гравію та ін.). 

На проммайданчику будівництва енергоджерела одночасно може працювати 

до 8 одиниць будівельної техніки. Потреба в будівельних машинах та механізмах 

детально наведена у розділі 5.6. 

Благоустрій території будівництва виконується після завершення 

будівельних робіт і робіт з вертикального планування. 

Для зниження витрат на благоустрій і експлуатаційних витрат, на вільній від 

забудови території енергоджерела в межах благоустрою передбачається укладання 

геотекстилю голкопробивного 280, що виключає виростання бур'янів, з подальшим 

відсипанням покриття з щебеню М400 фр.40-70 мм. 

Пішохідні доріжки виконуються з тротуарної плитки на гравійному 

відсипанні по щебеневій основі. Обмежуються тротуари бортовим каменем на 

бетонній основі. 



16 

 

З метою зниження негативного впливу на навколишнє середовище під час 

будівництва та експлуатації будівель і споруд передбачається виконання наступних 

заходів: 

• проведення відновлювальних робіт при укладанні інженерних мереж в 

повному обсязі (облаштування газонів, озеленення та ін.). 

Опис інженерних мереж і комунікацій, схем збору, очищення і видалення 

забруднюючих речовин 

Планованою діяльністю передбачаються технологічні зв'язки проектованого 

енергоджерела з існуючими будівлями і спорудами шахти «Західно-Донбаська» 1-й 

блок. Технологічні естакади передбачаються надземні, на високих опорах. Висота 

проектованих естакад прийнята з дотриманням габаритів проїзду автотранспорту. 

Для прокладання паливопроводів до газопоршневих агрегатів (ГПА) 

планованою діяльністю передбачена надземна естакада з окремих опорних 

конструкцій. 

При прокладанні електричних кабелів від ГПА для передавання 

електроенергії споживачу максимально використовуються існуючі естакади. 

Всі трубопроводи прокладаються з відповідними ухилами, що забезпечують 

повне спорожнення ділянок трубопроводів у всіх нижніх точках траси.  

Кожна когенераційна установка (газопоршневий агрегат) для відведення 

продуктів згоряння обладнується індивідуальною димовою трубою висотою 20 м з 

діаметром гирла 0,5 м.  

 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності 

Використання шахтного метану для отримання електроенергії є одним з 

найбільш ефективних напрямків його утилізації і досягається спалюванням в 

газопоршневих установках різної конструкції сумішей шахтного метану. 

Газопоршневий агрегат (ГПА) контейнерного типу являє собою повністю 

автоматизовану генераторну установку, управління якою здійснюється з пульта 

управління. 

Газопоршнева генераторна установка розташовується в звареному, 

погодозахищеному контейнері з холоднокатаних сталевих профілів зі 

звукоізоляцією, теплоізоляцією. Всепогодне укриття (контейнер) обладнано всіма 

необхідними системами: електроопалення, вентиляція, освітлення (в т.ч. аварійне), 

контроль загазованості і пожежна сигналізація у вибухозахисному виконанні, 

диспетчерський зв'язок, контроль доступу. 

В ГПА передбачена гнучка схема охолодження «сорочки» двигуна. 

Робочим агентом системи охолодження «сорочки» двигуна є 35% розчин 

етиленгліколю. Охолоджуюча рідина забирає тепло в системі охолодження 

газопоршневого агрегату і направляється в радіатор охолодження для скидання в 

атмосферу. 

Видалення димових газів газопоршневих агрегатів після глушників шуму і 

установки каталізаційного очищення здійснюється в атмосферу через індивідуальні 

вертикальні металеві газоходи умовним діаметром 500 мм і висотою 20 м. 

Температура димових газів в димовій трубі після ГПА складає 401 ºC (для 

основного розрахункового режиму роботи при 100% номінальному навантаженні). 
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При інших режимах роботи можливе коливання діапазону температур від 473 ºC 

при 50% навантаженні до 650 ºC на холостому ходу. 

Газопоршневий агрегат включає в себе наступні агрегати і системи: 

- газопоршневий двигун внутрішнього згоряння; 

- генератор змінного струму 0,4 кВ; 

- газова рампа; 

- система пуску; 

- система водяного охолодження двигуна; 

- автоматична система поповнення мастила; 

- окислювальний каталізатор; 

- система рекуперації тепла; 

- система регулювання потужності станції; 

- розподільний пристрій генератора низьковольтної напруги; 

- шумоглушник вихлопних газів; 

- система припливно-витяжної вентиляції; 

- система охолодження з двоконтурним радіатором; 

- система управління, захисту та збудження. 

Короткі технічні характеристики агрегатів і систем генераторної установки 

при навантаженні 100% наведені в таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5  − Технічні характеристики газопоршневого агрегату 
Параметр, розмірність Значення 

Тип двигуна TCG 2020 V16 

Тип генератора MJB 500 LA4 

Номінальна електрична потужність на клемах 

генератора, кВт 
1560 

ККД електричний,% 43,3 

Тиск паливного газу на вході (надлишк.), МПа 0,008...0,015 

Витрата тепла палива, кВт 3600 

Теплова потужність, утилізована, кВт 798 

Температура продуктів згорання на виході з 

установки, ° С 
401 

Частота обертання, об/хв 1500 

Питома витрата мастила, г / кВтгод 0,15 

Напруга генератора, кВ 0,4 

Частота струму , Гц 50 

Коефіцієнт потужності 0,8...1,0 

 

Головною частиною когенераційної установки є двигун внутрішнього 

згоряння TCG 2020 V16 газопоршневого агрегату виробництва компанії MWM, 

який приводить в рух генератор електричного струму. Двигун забезпечений 

турбокомпресором з охолодженням газоповітряної суміші перед останньою 

сходинкою компресорів. Повітря і паливний газ потрапляють в карбюратор-

змішувач. Далі паливоповітряна суміш нагнітається в циліндри двигуна і 

спалюється. Відпрацьовані гази під залишковим тиском направляються до 

вихлопної системи і викидаються в атмосферу. Вироблення електроенергії 

здійснюється генератором змінного струму, який знаходиться на одному валу з 

двигуном. 
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Комплектно з ГПА поставляється блок підготовки паливного газу, який 

призначений для зниження рівня вмісту вологи в газі до рівня, необхідного 

когенераційній установці. При цьому відносна вологість спалюваного газу на вході 

в ГПА не повинна перевищувати 60%. 

Ця вимога може бути забезпечена тільки за умови, що температура вхідного 

газу буде не нижче + 30 °C. Для цієї мети конструкція блоку побудована так, що 

вихідний газ нагрівається газом, що входить в рекуператор. 

Головним джерелом холоду для охолодження газу є охолоджувальний 

агрегат, де в якості холодоагенту контуру застосовується незамерзаюча суміш. 

Блок підготовки газу складається з наступних основних вузлів: 

- газоохолоджувач; 

- охолоджуючий агрегат; 

- рекуператор; 

- рама. 

Короткі технічні характеристики блоку підготовки газу наведені в 

таблиці 1.6. 

Для видалення великих фракцій механічних домішок і капельної вологи з 

газоповітряної суміші передбачена установка фільтра-сепаратора.  

Крім того, газоповітряна суміш осушується у вузлах підготовки шахтного 

газу до рівня, необхідного для роботи ГПА. Тонке очищення газоповітряної суміші 

забезпечується безпосередньо в контейнерах ГПА. 

 

Таблиця 1.6 − Технічні характеристики блоку підготовки газу 

Параметр, розмірність Значення 

Максимально допустимий тиск газу (надлишк.), МПа 0,01 

Відносна вологість газу на вході, % 100 

Температура газу на виході, °C 25 ÷ 35 

Відносна вологість газу на виході, % 60 

Втрата тиску газу, МПа ≤0,0012 

Охолодження установки, кВт 52 

Холодоагент 
40%  р-н 

етиленгліколя 

Напруга мережі, В 380 

Встановлена споживана електрична потужність, кВт 21,4 

 

Під час провадження планованої діяльності передбачатиметься розміщення 

на проммайданчику технологічного устаткування з утилізації шахтного газу метану 

електричною потужністю не більше 4,68 МВт та продуктивністю по газу не більше 

64 нм3/хв. 

Проектом передбачено підведення резервного палива − природного газу. 

Режим роботи проектованого енергоджерела - 7000 годин/рік. 

Планованою діяльністю передбачаються технологічні зв'язки проектованого 

енергоджерела з існуючими будівлями і спорудами шахти «Західно-Донбаська» 1-й 

блок. Технологічні естакади передбачаються надземні, на високих опорах. Висота 

проектованих естакад прийнята з дотриманням габаритів проїзду автотранспорту. 
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Для прокладання паливопроводів до газопоршневих агрегатів (ГПА) 

планованою діяльністю передбачена надземна естакада з окремих опорних 

конструкцій. 

При прокладанні електричних кабелів від ГПА для передавання 

електроенергії споживачу максимально використовуються існуючі естакади. 

Всі трубопроводи прокладаються з відповідними ухилами, що забезпечують 

повне спорожнення ділянок трубопроводів у всіх нижніх точках траси.  

Для нового будівництва енергоджерела було взято згідно з договором 

суборенди № 3470-ПУ від 10.09.2020 р. частину земельної ділянки загальною 

площею 0,8587 га від земельної ділянки Павлоградського району 

Дніпропетровської області площею 25,8478 га з кадастровим номером 

1223581300:07:001:0347. Взята до оренди ділянка межує з трьох сторін по 

периметру з діючими виробництвами шахти «Західно-Донбаська» і розташована на 

місці колишнього тепличного господарства шахти. 

 

1.5 Оцінка за видами та кількості очікуваних відходів, викидів 

(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, 

вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а 

також випромінення, які виникають у результаті виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності  

 

Вплив на клімат та мікроклімат під час експлуатації та проведенні 

будівельних робіт 

 

Під час експлуатації об'єкту планованої діяльності будуть здійснюватися 

викиди парникових газів від трьох газопоршневих енергетичних установок у 

кількості 15323,684 т/рік, в тому числі метан - 0,258 т/рік. 

Будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних газопоршневих 

енергетичних установок на території, що межує з шахтою «Західно-Донбаська», 

дозволить утилізувати газоповітряну суміш з шахтним метаном від установки 

дегазації на 90 % і знизити скидання в атмосферу парникового газу метану не 

менш, ніж на 5532,24 тонн на рік. 

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних 

газопоршневих установок буде сприяти процесу досягнення цілей сталого розвитку 

в боротьбі зі зміною клімату та енергетичної безпеки України згідно з умовами 

Паризької кліматичної угоди. 

Теплові викиди від роботи двигунів внутрішнього згоряння будівельної 

техніки та автотранспорту, з урахуванням розосередженості їх розміщення, місцем 

проведення будівельних робіт і періодичністю роботи, приймаються як незначні. 
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Вплив на атмосферне повітря в період експлуатації 

 

Провадження планованої діяльності 

Планованою діяльністю розглядається вплив на повітряне середовище 

проектованого енергоджерела на межі шахти «Західно-Донбаська», 1-й блок, за 

межами міста Тернівка. 

Підприємство шахта «Западно-Донбаська», проммайданчик №1, 

ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», при провадженні основного виду господарської 

діяльності (розробка та видобування кам’яного вугілля підземним способом) із 

роботою відповідних допоміжних виробництв та служб здійснює виробничу 

діяльність на підставі наявного документу дозвільного характеру на всі існуючі на 

проммайданчику джерела забруднення атмосферного повітря, зокрема, Дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

№1213500000-2 від 03.04.2018 року, виданого Міністерством екології та природних 

ресурсів України. 

Додатковими джерелами утворення та викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від планованої діяльності на проммайданчику енергоджерела є 

енергетичні когенераційні установки із комплексом допоміжного обладнання, які 

встановлюється з метою отримання додаткового джерела електричної енергії, та 

свічка безпеки (джерело скидання надлишків газоповітряної суміші та залпового 

викиду). 

Характеристика та параметри джерел викидів наведена у Додатку В. 

 

Оцінка впливу на атмосферне повітря при провадженні планованої 

діяльності за показниками парникового впливу 

При провадженні планованої діяльності зі встановлення когенераційних 

установок додатково реалізується захід, направлений на зниження існуючого 

забруднення парниковим газом метаном, за рахунок його високотемпературного 

окислення, відповідно до умов ведення технологічного процесу когенерації. 

Рівень впливу парникових газів на атмосферне повітря характеризується 

показником Потенціалу Глобального Потепління (ПГП) (С02-еквівалент): 

1 т. СО2 = 1 С02-еквівалент; 

1 т. СН4 = 28 СО2-еквівалент; 

Ефект зниження парникового впливу метану при його 

високотемпературному окисленні полягає в наступному: при роботі зазначеної 

когенераційної установки, в якій використовується технологія спалювання 

шахтного газу, парниковий вплив на навколишнє природне середовище буде 

зменшений за рахунок перетворення метану у менш впливові на атмосферне 

повітря продукти його окислення: діоксид вуглецю (забруднююча речовина зі 

зниженою парниковою активністю) та водяну пару (не вважається забруднюючою 

речовиною та відноситься до природних газів, відстеження даних про зростання 

концентрації якої в атмосфері не проводиться), що сприятиме процесу досягнення 

цілей сталого розвитку в боротьбі зі зміною клімату та енергетичній безпеці 

України, відповідно до умов Паризької кліматичної угоди. 
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Газоповітряна суміш - основний вид палива - яка надходить до 

когенераційної установки з шахтних виробок, має нестабільний концентраційний 

склад за складовими (вміст метану в суміші коливається в діапазоні 25-60% об.).  

Проектом передбачено підведення резервного палива − природного газу. 

При визначенні розрахункових показників з оціночного рівня впливу на стан 

атмосферного повітря при реалізації планованих рішень з часткової утилізації 

шахтного газу проводився аналіз за наступними параметрами роботи 

технологічного обладнання (Таблиця 1.5). 
 

 

Таблиця 1.5 − Параметрами роботи технологічного обладнання 

 

Найменування характеристики 
Од. 

вимірювання 
Значення 

Витрата  газоповітряної суміші з шахтним  

ме таном на 1 ГПА 
нм3/год 

1178,7 

  

Те саме г/с 364  

Річні витрати газоповітряної суміші на 1 ГПА тис.нм3/рік 8250,3 

Те саме т 9174,38 

Теплотворна здатність палива  МДж/кг 9,38 

Вміст О2 % 5,0 

Питомий обсяг сухих димових газів (5%О2)

 Vг.сух. 
нм3/кг 3,8 

Щільність газоповітряної суміші з шахтним 

метаном  
кг/м3 1,112  

Якісний та кількісний склад газоповітряної 

суміші із шахтним метаном*: 
  

- СН4 - метан % об. 31,226 

- СО2 - діоксид вуглецю (вуглекислий газ) % об. 0,031 

- О2 - кисень % об. 13,533 

- N2 - азот % об. 55,21 

- інші речовини % об. < 0,001 

- вологовміст H2O, W г/м3 10,76 

Вміст забруднюючих речовин (при О2 = 5%) за даними заводу-виготовника 

- оксидів азоту NOx мг/нм3 500,0 

- оксиду вуглецю СО мг/нм3 300,0 
*Компонентний склад газової суміші із шахтним метаном, який відкачується з шахтних виробок вакуумної 
насосної та через модуль підготовки газу надходить до енергетичних когенераційних установок, був визначений 
на газовому хроматографі фірми «Кристал 2000М» та гігрометрі конденсаційно-термометричному «Торо-3-2 ВУ» 
ДП "Івано-Франківський НВЦ  стандартизації, метрології та сертифікації"на замовлення ТОВ "РІДЖЕН", про що 
видані відповідні офіційні результати аналізу 
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Оцінка впливу на атмосферне повітря при провадженні планованої 

діяльності за показниками викидів забруднюючих речовин від джерела викидів 

 

Викиди забруднюючих речовин, що будуть утворюватися при роботі 

когенераційних установок при спалюванні шахтної суміші із визначеним вмістом 

метану, надходитимуть до атмосфери через систему вихлопу установки (через 

трубу) - організоване джерело викидів. 

Також у якості запобіжного аварійного заходу на лінії газоповітряної суміші 

передбачено встановлення свічки безпеки, яка обладнана запірно-регулюючою 

арматурою. 

При виникненні аварійної ситуації спрацьовує система безпеки 

когенераційної установки та її робота припиняється, надходження газової суміші 

до установки перекривається в автоматичному режимі. При цьому, для скидання 

об’єму газової суміші, що надходить по трубопроводу до установки, спрацьовує 

свічка безпеки, через яку викидатиметься газова суміш до моменту закриття 

засувки від існуючої вакуум-насосної станції. Таким чином, надходження газової 

суміші до комплексу устаткування планованої діяльності повністю припиняється 

(вузол подачі газоповітряної суміші також припиняє свою роботу). Робота 

устаткування поновлюється при досягненні параметрів газоповітряної суміші 

робочих значень. 

Відповідно, новими джерелами викидів забруднюючих речовин до 

атмосфери при провадженні планованої діяльності будуть: 

- вихлопна система - труба - когенераційної установки із визначеними 

показниками впливу (три труби); 

- свічка безпеки (джерело скидання надлишків газоповітряної суміші та 

залпового викиду). 

Результати проведених розрахунків з визначення кількісного та якісного 

складу викидів представлених у Розділі 5.4 Звіту, Додатку Г та у таблиці 1.6. 

 

Таблиця 1.6 − Обсяг викидів забруднюючих речовин 

ДВ Найменування забруднюючої речовини 
Кількість викиду 

г/с т/рік 

Труба 

три КУ 

 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 2,070 52,117 

Оксид вуглецю 1,242 31,270 

Метан 0,0102 0,258 

Азоту (1) оксид [N20] 0,00102 0,0258 

Вуглецю діоксид 608,1 15323,4 

Свічка 

безпеки 

(надлишки 

ГПС + залп. 

викид) 

Метан 

25,0 
629,2 

(627,4+1,8) 

* Примітка: скидання надлишків ГПС здійснюється від вакуум-насосної станції. Джерелом викиду є 

свічка проектованого енергоджерела, але джерелом утворення викидів метану є існуюча вакуум-насосна 

станція шахти «Західно-Донбаська» (дегазаційна установка). 
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Вплив на атмосферне повітря в період будівництва 

Виконання підготовчих і будівельних робіт 

У період демонтажних та будівельно-монтажних робіт викиди 

забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря будуть відбуватися при: 

- зварюванні сталі;  

- фарбувальних роботах; 

- вивантаженні сипких матеріалів (ґрунт); 

- роботі автотранспорту. 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря при проведенні будівельно-монтажних робіт наведені у Додатку Д. 

Сумарний валовий викид основних забруднюючих речовин в атмосферу за 

весь період будівництва складе 199,463 т. Забруднення атмосферного повітря від 

даних джерел носитиме тимчасовий характер, після завершення робіт їх виділення 

з даної території припиниться. 

 

Таблиця 1.7 − Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу 

на період проведення будівельно-монтажних робіт 

Джерело 

утворення 
Найменування 

забруднюючої речовини 

ГДК 

(ОБРВ), 

мг/м3 

Викид 

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 

Земляні роботи 

(перевантаження та 

зберігання ґрунту) 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

недиференційованих за 

складом 

0,5 0,270 1,404 

Зварювальні пости 

Заліза оксид (в переpахунку 

на залізо) 
0,04 0,004 0,014 

Манган та його сполуки в 

переpахунку на діоксид 

мангану 

0,01 0,0004 0,002 

Фарбувальні роботи 
Ксилол 0,2 0,474 1,659 

Сольвент (0,2) 0,229 0,802 

Будівельна техніка  

Оксид вуглецю 5,00 - 3,407 
Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) у перерахунку 

на діоксид азоту 

0,20 
- 

1,816 
Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) у перерахунку на -

діоксид сірки- 

0,50 
- 

0,234 

Неметанові леткі органічні 

сполуки (НМЛОС) 
1,00 - 

0,646 

Метан (50,0) - 0,018 

Азоту (І) оксид (N2O) 0,40 - 0,0063 

Аміак 0,2 - 0,00003 

Сажа 0,15 - 0,203 

Вуглецю діоксид - - 189,25 

Бенз(а)пірен - - 0,0016 

ВСЬОГО: - 199,463 
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В період проведення будівельних робіт створюється додаткове навантаження 

на атмосферне повітря, рівень якого не перевищить санітарно-гігієнічних 

нормативів у зв'язку з тим, що викиди від джерел, задіяних тільки в період 

проведення будівельних робіт, мають локальний характер впливу. 

 

Шумове навантаження при експлуатації об’єкта  

Джерелами шуму і вібрації в процесі здійснення планованої діяльності є 

робота технологічного обладнання. 

Вплив локальної вібрації на персонал від обладнання відсутній. Для 

виключення вібрації працююче обладнання встановлене про на індивідуальні 

фундаменти. Рівень вібрації технологічного обладнання приймається у відповідості 

з ДСН 3.3.6.039-99. 

Основним джерелом шуму, який визначає шумовий вплив на навколишнє 

середовище, є проектовані когенераційні установки, які розташовані на відкритому 

майданчику. Відповідно до технічних вимог когенераційна установка 

передбачається в шумозахисному кожусі, що забезпечує рівень звукового тиску, на 

відстані 10 м від нього, - не більше 78 дБА.  

Зниження повітряного шуму досягається шляхом експлуатації техніки зі 

звукоізолюючими кожухами, глушниками, передбаченими конструкцією ГПА. 

Спеціальних заходів щодо захисту від шуму не потрібно, оскільки в 

безпосередній близькості до джерел шуму постійних робочих місць не 

передбачено. 

Основним заходом щодо захисту робочого (обслуговуючого) персоналу в 

період експлуатації є необхідність застосування шумозахисних навушників 

(берушей), які забезпечують необхідне зниження шумового впливу на людину. 

Еквівалентні та максимальні рівні звукового тиску на робочих місцях і на 

межі СЗЗ зони відповідають вимогам діючих норм.  

Найближча відстань від проектованого об'єкта до найближчої житлової зони 

становить близько 560 м.  

Рівень звукового тиску, що створюється обладнанням проектованого об'єкта, 

не перевищить допустимі значення рівня шуму, як на промисловій території, згідно 

з ДСН 3.3.6.037-99, так і на території, прилеглої до житлової забудови, встановлені  

ДБН Б 2.2-12: 2019. 

В період експлуатації проектованого об'єкта акустичний вплив на селитебну 

територію буде незначним також за рахунок значного віддалення проектованого 

об'єкта від житлової території. 

Оскільки в результаті реалізації проектних рішень рівень шуму, не 

перевищить граничнодопустимі рівні, в розробці додаткових заходів щодо 

зменшення рівня шуму відсутня необхідність. Таким чином, розробка додаткових 

природоохоронних заходів не потрібна. 

Сумарне значення еквівалентного рівня звукового тиску від встановленого 

обладнання в розрахунковій точці складе 17,6 дБА, що не перевищує допустимий 

еквівалентний рівень звуку L A екв = 45 дБА згідно з ДБН В.1.1-31: 2013 «Захист 

територій, будівель і споруд від шуму» для нічного часу доби (детальні розрахунки 

у Розділі 5 Звіту).  
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Аналіз результатів розрахунків рівнів шуму дозволяє зробити висновок, що всі 

шумові характеристики проектованого обладнання знаходяться в межах норми, і воно 

не зробить негативного впливу на навколишнє середовище. 

Технологічне обладнання не перевищує при своїй роботі нормованих 

характеристик вібрацій відповідно до ДСП 3.3.1.038-99, ДСН 3.3.6.039-99. 

При дотриманні всіх заходів, передбачених технічними рішеннями проекту, 

негативний вплив шуму на період експлуатації буде зведено до мінімуму, що в 

свою чергу, не призведе до додаткового впливу на здоров'я працівників 

підприємства та погіршення умов проживання населення в найближчому 

житловому масиві. 

 

Шумове навантаження при будівництві об’єкта  

На проммайданчику будівництва енергоджерела одночасно може працювати 

до 8 одиниць будівельної техніки. Стоянка під час навантаження / розвантаження 

повинна проводитися з вимкненим двигуном. 

Будівельні роботи будуть проводитися тільки в денний час доби. 

Відстань від майданчика будівництва до найближчої розрахункової точки на 

межі санітарно-захисної зони шахти, становить близько 520 м (див. Додаток Б). 

Згідно виконаним розрахунками (Розділ 5 Звіту), рівні звукового тиску від 

будівельної техніки в період проведення будівельно-монтажних робіт, на межі 

санітарно-захисної зони шахти, складуть 22 дБА і не перевищать гранично 

допустимий рівень шуму в денний час доби (55,0 дБА). 

Оскільки зона впливу джерел шуму обмежується значенням 25 дБА, то зона 

впливу акустичного впливу при будівництві енергоджерела буде дорівнювати 

нулю. Отже, акустичний вплив на житлову територію при будівництві виключений. 

 

Вплив на водне середовище в період експлуатації  

Побутові стоки від будівлі АПК відводяться в самопливному режимі через 

проектовану мережу Ø110 мм в ємність (колодязь) для збору господарсько-

побутових стоків з подальшим вивезенням спецавтотранспортом. Розрахункова 

кількість стоків становить 0,6 м3/год (1,1 м3/добу ). 

Дощові стоки з проектованого майданчика енергоджерела відводяться в 

проектовану каналізаційну насосну станцію (КНС) з подальшим відведенням 

стоків в існуючу мережу дощової каналізації в районі існуючого будівлі бойлерної. 

Розрахункова кількість дощових стоків з покрівлі будівель і прилеглої території 

становить 30,03 л/с, 108,12 м3/год, 263,43 м3/добу. 

Зливові/дощові стоки будуть спрямовуватись у відстійник насосної станції 

зливових вод котельньої (бойлерної), де вони відстоюються і далі насосом по 

напорному трубопроводу перекачуються у відстійник шахтних вод. 

З метою організації раціонального використання водних ресурсів та 

запобігання забрудненню водного басейну проектом будівництва енергоджерела 

передбачається: 

- дотримання норм водоспоживання та водовідведення; 

- здійснення контролю за використанням водних ресурсів шляхом 

встановлення водозамірних пристроїв; 

- організований збір промислових і зливових стоків; 

- скидання стоків по системі закритих трубопроводів; 
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- будівництво внутрішньомайданчикових та під'їзних автодоріг з твердим 

покриттям з пристроєм відводу дощових стоків через проектовані дощоприймачі. 

В результаті вжитих проектних рішень скидання стічних вод у відкриті водні 

середовища не здійснюється. 

  

Вплив на водне середовище в період будівництва  

В ході проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, очікується 

використання води для приготування будівельних сумішей, в господарсько-питних 

цілях, і відповідне утворення стічних вод. 

Витрата води на період будівництва складає: 0,2 л/с на виробничі та 

господарсько-побутові потреби; 10 л/с − на пожежогасіння. Організоване 

водовідведення в період будівництва не передбачається. 

Для відведення каналізаційних стоків використовується існуюча каналізація. 

Водні ресурси (поверхневі і підземні води) в період проведення робіт по 

будівництву не будуть використовуватися, скиди стічних вод у навколишнє 

середовище не прогнозуються. Інших негативних впливів на гідросферу не 

передбачається. 

Додатковий негативний вплив на поверхневі і підземні води відсутній. 

 

Вплив на геологічне та гідрологічне середовище при будівництві та 

експлуатації об’єкта  

В геологічному відношенні майданчик придатний для промислового 

будівництва. 

За матеріалами результатів геологічних вишукувань і згідно ДСТУ-Н Б 

В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» проектоване енергоджерело розміщене в 

II-му архітектурно-будівельному кліматичному районі і характеризується 

сприятливими умовами будівництва. 

Реалізація планованої діяльності передбачається без додаткового відведення 

земель і не суперечить вимогам містобудівної документації. 

У геоструктурному відношенні майданчик будівництва приурочений до 

басейну річки Самара та її притоки Тернівки. 

У районі розташування об’єкта, що проектується, немає поверхневих водних 

об’єктів. Найближчим до ділянки будівництва водним об’єктом є р. Тернівка. 

На майданчику будівництва відсутні прояви сучасних геологічних і 

інженерногеологічних процесів і явищ, в т. ч. карсту, селів, абразії, ерозії, 

механічної або хімічної суфозії, фізичного вивітрювання, засолення, підробітку, 

землетрусів, динамічного впливу, забруднення ґрунтів і водоносних горизонтів. 

У зв'язку з відсутністю впливу проектованого об'єкта на геологічне 

середовище, заходи по запобіганню або зменшенню розвитку геологічних процесів 

або явищ проектом не передбачаються. 

 

Вплив на земельні ресурси, ґрунти при будівництві та експлуатації об’єкта  

Рельєф площадки під будівництво спланований насипними ґрунтами. 

Земляні планувальні роботи в насипу необхідно виконувати ґрунтом, 

придатним для влаштування основ. Насипні ґрунти при проведенні земляних робіт 

підлягають ущільненню до проектної щільності скелета ґрунту, що відповідає 

коефіцієнту ущільнення 0,98. 
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Будівництво енергоджерела передбачається в межах території діючого 

підприємства, тому планована діяльність не матиме вплив на ґрунт і надра. 

Не допускається засмічення земельних ділянок в ході експлуатації 

енергоджерела.  

За результатами інженерно-геологічних вишукувань майданчик будівництва 

відноситься до I (першого) типу ґрунтових умов за просадочністю.  

Глибина залягання постійного рівня ґрунтових вод складає 6,2 - 7,5 м. 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту - 0,76 м. 

Перед початком будівництва виконується необхідна підготовка території - 

зрізається родючий шар ґрунту 0,3 м з перевантаженням, складуванням в бурти на 

незадіяній під будівництво ділянці енергоджерела. 

Після проведення будівельних або ремонтних робіт траншеї, ями, що 

знаходяться на території об'єкта, повинні бути засипані, рослинний шар ґрунту 

повинен бути відновлений. 

При виїмці ґрунту утворюватиметься будівельний відхід (ґрунт), так як 

тільки частина ґрунту, отриманого при виїмці, використовується для зворотного 

засипання при будівництві (див. утилізація відходів при будівництві). 

Реалізація проектних рішень не призведе до додаткового впливу 

підприємства на ґрунти. 

Планована діяльність не порушує вимог Земельного кодексу України, Закону 

України "Про охорону земель" в частині раціонального використання та охорони 

земельних ресурсів. 

Таким чином, вплив на земельні ресурси зведено до мінімуму. 

 

Утворення, накопичення і утилізація промислових відходів при експлуатації 

об’єкта  

В процесі експлуатації проектованого енергоджерела утворюються наступні 

види відходів:  

- відходи масла у кількості - 1,180 т/рік; 

- відходи обтиральних матеріалів у кількості - 0,132 т/рік; 

- побутові відходи у кількості - 0,975 т/рік; 

- відходи тари лакофарбових матеріалів і мастил у кількості - 0,006 т/рік; 

- відходи лакофарбових матеріалів у кількості - 0,004 т/рік; 

- брухт чорних металів у кількості - 0,002 т/рік; 

- речовини та матеріали інші, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані 

за призначенням (етиленгліколь) у кількості - 2,72 т. 

 

Загальна кількість відходів, що утворюється, складає 5,019 т/рік. 

 

Для зберігання додаткових відходів відведення додаткових земельних 

ділянок не вимагається.  

Під час експлуатації об’єкта будуть утворюватися відходи, які будуть 

передаватись спеціалізованим організаціям згідно з укладеними договорами на 

утилізацію або захоронення. Металобрухт передається спеціалізованим 

підприємствам, які займаються збором металобрухту, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
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Утворення, накопичення і утилізація промислових відходів при будівництві 

об’єкта 

За весь період проведення будівельно-монтажних робіт утворюються 

наступні види відходів в кількості 7576,36 т, в тому числі: 

- будівельні відходи (бій конструкцій збірного і монолітного бетону та 

залізобетону (в т. ч. від розбирання), відходи асфальтобетону в кусковий формі, бій 

цегли, бій шиферу та ін. – 1062,866 т; 

- побутові відходи (відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн – 

11,714 т; 

- відходи обтиральних матеріалів (матеріали обтиральні, зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені – 1,437 т; 

- відходи тари (тара металева, скляна, дерев'яна, картонна і паперова, яку 

використовують під час перевезення, зіпсована, відпрацьована або забруднена – 

0,567 т; 

- відходи  лакофарбових матеріалів – 0,221 т; 

- відходи деревини кускові – 0,666 т; 

- відходи теплоізоляції трубопроводів (матеріали та вироби будівельні 

ізоляційні...) – 0,655 т; 

- брухт чорних металів – 6,594 т; 

- грунт вийнятий – 6491,64 т. 

 

Для зберігання відходів, що утворюються в період проведення БМР, 

додаткові земельні площі не використовуються.  

Під час підготовчих, будівельних і монтажних робіт будуть утворюватися 

відходи, які будуть передаватись спеціалізованим організаціям згідно з укладеними 

договорами на утилізацію або захоронення. Металобрухт передається 

спеціалізованим підприємствам, які займаються збором металобрухту, відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

При виконанні проектних рішень на всій території в границях землевідводу 

буде видалятися поросль чагарників. Очищення ділянки будівництва від порослі 

призведе до утворення відходів близько 8,2 т. Поросль на підприємстві не 

відноситься до категорії промислових відходів - відходів деревообробки, а 

враховується як побутові відходи і вивозиться на міське звалище ТПВ. 

При виїмці ґрунту утворюватиметься будівельний відхід (ґрунт), так як 

тільки частина ґрунту, отриманого при виїмці, використовується для зворотного 

засипання при будівництві. 

Збір і тимчасове зберігання ґрунту передбачається на майданчику з твердим 

покриттям в границях території будівництва енергоджерела, з подальшим 

вивезенням на полігон для захоронення будівельних відходів. 

На період будівництва енергоджерела кількість переробленого родючого 

ґрунту складе 1665 м3, з якого 231 м3 буде використано для озеленення в кінці 

виконання будівельно-монтажних робіт.  

Надлишок родючого ґрунту становить 1434 м3, який буде використаний на 

вільних від забудови ділянках південно-східної частині майданчика будівництва. 

Ґрунт укладається після виконання вертикального планування з пристроєм 

відсипання майданчика будівництва. Відмітки ділянки складування ґрунту 

виводяться в один рівень зі спланованим майданчиком енергоджерела. 
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Зберігання родючого ґрунту для подальшого озеленення в кількості 231 м3 та 

ґрунту для подальшого виконання вертикального планування в кількості 1434 м3 

(загальний об'єм ґрунту 1665 м3) передбачається на майданчику з твердим 

покриттям, в північній частині майданчика будівництва. 

 

Більш детальна інформація щодо поводження з відходами надана у розділі 5. 

 

Вплив на рослинний та тваринний світ, заповідні об'єкти при будівництві 

та експлуатації об’єкта 

Помірний вплив на рослинний та тваринний світ здійснюватиметься в 

результаті роботи технологічного обладнання та автомобільного транспорту. 

Найближчими до території Богданівської сільської ради Павлоградського 

району Дніпропетровської області є три природоохоронних об'єкти: 

- ландшафтний заказник місцевого значення “Балка Свідовок” (рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 21.06.2013 № 440 -19/УІ); 

- територія, зарезервована під подальше створення заповідного об’єкту 

“Тернівський” (рішення Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/ 

VII “Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі 

Дніпропетровської області”); 

- територія Смарагдової мережі (UA0000212 Samarskyi Lis), яка входить до 

складу території Смарагдової мережі Європи і підлягає збереженню згідно із 

Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі. 

Земельна ділянка, на якій передбачено будівництво енергоджерела, не 

знаходиться на територіях природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного або історико-культурного призначення. 

Ландшафтний заказник місцевого значення у балці Свідовок розташований 

на відстані 6,1 км від будівництва енергоджерела. 

В околиці міста Тернівка розташований Самарський ліс, який відноситься до 

об'єктів Смарагдової мережі (UA0000212 Samarskyi Lis). Відстань до ділянки 

будівництва 3 км. 

З огляду на значну віддаленість об'єктів ПЗФ та місць проживання тварин від 

проектованого об'єкта, будівництво нового енергоджерела не вплине на об'єкти 

природно-заповідного фонду, не приведе до зміни умов проживання та існування 

рослин та тварин. 

Крім того, нове будівництво енергоджерела дозволить зменшити рівень 

впливу на рослинність, за рахунок зменшення впливу існуючих викидів метану на 

утворення парникового ефекту, а також ліквідації можливого негативного впливу 

метану на рослинність, розташовану на найближчій відстані від об’єкта планованої 

діяльності. 

 

Вплив електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання при 

будівництві та експлуатації об’єкта  

За умови дотримання вимог ПУЕ на об'єктах електромережі з напруженням 

6,3 кВ не виникає перевищень ГДР напруженості ЕП і МП на робочих місцях. 

Ультразвукових, електромагнітних і іонізующих випромінювань від 

будівельно-монтажних робіт не передбачається. 
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Вплив на середовище утворюваними рівнями світлового, теплового та 

радіаційного забруднення при будівництві об’єкта 

Під час виконання підготовчих та будівельних робіт відсутнє світлове, 

теплове та радіаційне забруднення. Всі будівельні матеріали для виконання 

вищенаведених робіт мають сертифікати відповідності та протоколи дослідження 

питомої активності будівельних матеріалів відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Вплив на середовище утворюваними рівнями світлового, теплового та 

радіаційного забруднення при експлуатації об’єкта 

Під час провадження планованої діяльності відсутнє радіаційне та світлове 

забруднення. Ділянка, де встановлюється основне та допоміжне обладнання 

знаходиться на проммайданчику, який розташований на місці колишнього 

тепличного господарства шахти і обладнаний комунікаціями із зовнішнім 

освітленням. 

Після реалізації планованої діяльності, в період експлуатації енергоджерела, 

в атмосферне повітря буде виділятися тепло від трьох газопоршневих уставок 

(ГПУ): 

- при видаленні димових газів в атмосферне повітря від газопоршневих 

агрегатів через індивідуальні металеві газоходи; 

- від системи охолодження газопоршневих агрегатів. 

Робочим агентом системи охолодження «сорочки» двигуна є 35% розчин 

етиленгліколю. Охолоджуюча рідина забирає тепло в системі охолодження 

газопоршневого агрегату і переносить в радіатор повітряного охолодження з 

подальшим скиданням його в атмосферу. 

Від трьох ГПА в атмосферу буде виділятися 5535 кВт тепла. 

На рік: Q = 5535 кВт * 7000 год = 38743989 кВт*год або 139,5 тис. ГДж. 

Детальний розрахунок наведений у Розділі 5.11 Звіту з ОВД. 
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Існує кілька варіантів вигідного використання шахтного метану, що 

надходить з шахтних виробок при підземному видобуванні вугілля. Вибір 

найбільш оптимального визначається, насамперед, значенням вмісту метану в 

суміші, наявністю тих чи інших кінцевих користувачів та економічними 

показниками проекту. 

Планована діяльність по новому будівництву енергоджерела на базі 

когенераційних установок на шахті «Західно-Донбаська» орієнтована на часткову 

утилізацію шахтного газу метану, який надходить з виробок при видобуванні 

вугілля підземним способом, за рахунок високотемпературного окиснення 

шахтного газу із визначеним вмістом метану. 

Газоповітряна суміш, що надходить з шахтних виробок, має нестабільний 

концентраційний склад за складовими (вміст метану в суміші коливається в 

діапазоні 25–60%). 

Утилізація шахтного газу метану методом його високотемпературного 

окислення (спалювання) на сьогоднішній день є основним утилізаційним заходом 

зі зниження рівня надходження зазначеної речовини до довкілля. 

При розгляді можливих варіантів реалізації методів утилізації шахтного 

метану на шахті «Західно-Донбаська» розглядалися два варіанти. 

Технічна альтернатива 1.  

Передбачається будівництво енергоджерела − на базі газопоршневих 

агрегатів (ГПА). 

ГПА контейнерного типу являє собою повністю автоматизовану генераторну 

установку, управління якою здійснюється з пульта управління. 

Головною частиною когенераційної установки є двигун внутрішнього 

згоряння TCG 2020 V16 газопоршневого агрегату виробництва компанії MWM, 

який приводить в рух генератор електричного струму. Двигун забезпечений 

турбокомпресором з охолодженням газоповітряної суміші перед останньою 

сходинкою компресорів. Повітря і паливний газ потрапляють в карбюратор-

змішувач. Далі паливоповітряна суміш нагнітається в циліндри двигуна і 

спалюється. Відпрацьовані гази під залишковим тиском направляються до 

вихлопної системи і викидаються в атмосферу. Вироблення електроенергії 

здійснюється генератором змінного струму, який знаходиться на одному валу з 

двигуном. 

Проектом передбачено підведення резервного палива − природного газу. 

Комплектно з ГПА поставляється блок підготовки паливного газу, який 

призначений для зниження рівня вмісту вологи в газі до рівня, необхідного 

когенераційній установці. При цьому відносна вологість спалюваного газу на вході 

в ГПА не повинна перевищувати 60%. 

Головним джерелом холоду для охолодження газу є охолоджувальний 

агрегат, де в якості холодоагенту контуру застосовується незамерзаюча суміш. 

Планованою діяльністю передбачаються технологічні зв'язки проектованого 

енергоджерела з існуючими будівлями і спорудами шахти «Західно-Донбаська». 

Технологічні естакади передбачаються надземні, на високих опорах. Висота 

проектованих естакад прийнята з дотриманням габаритів проїзду автотранспорту. 
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Для прокладання паливопроводів до когенераційної установки (КУ) 

проектом передбачена надземна естакада з окремих опорних конструкцій. 

Кожна когенераційна установка обладнується індивідуальною димовою 

трубою для відведення продуктів згоряння. 

Процес високотемпературного окиснення у когенераційних установках із 

улаштуванням додаткового джерела вироблення електричної енергії, яка 

використовуватиметься на власні потреби підприємства, забезпечує практично 

повне руйнування метану (понад 98%). 

Додатковим джерелом викидів буде свічка безпеки енергоджерела, через яку 

будуть скидатися в атмосферу надлишки газоповітряної суміші (ГПС). При цьому, 

через свічку в атмосферу буде викидатися парниковий газ метан СН4. 

 

Технічна альтернатива 2.  

Будівництво факельної установки для спалювання шахтного газу метану. 

Спалювання газоповітряної суміші здійснюється у відкритому полум’ї з вільним 

доступом повітря. 

При застосуванні даного альтернативного варіанту утилізації метану вся 

кількість шахтного газу, що надходить з виробок шахти, буде спалюватися із 

утворенням великої кількості теплової енергії, яка із продуктами спаювання буде 

надходити до атмосферного повітря, утворюючи, тим самим, потужне теплове 

навантаження на довкілля. 

На підставі викладеного вище, прийнято рішення надати перевагу технічній 

альтернативі 1 у зв'язку з кращими показниками по економічному чиннику. 

Утилізація шахтного метану в камерах згоряння енергетичного обладнання 

вирішує не тільки екологічну проблему, за рахунок скорочення викидів в 

атмосферу парникового газу метану, а й енергетичну - утилізована газоповітряна 

суміш з шахтним метаном є паливом для когенераційних установок для вироблення 

електроенергії. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні шахтного газу 

на факельній установці на ведено у Додатку Е. 

Порівняння обсягів викидів при утилізації шахтного газу за альтернативними 

варіантами 1 та 2 наведено у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 − Порівняння обсягів викидів при утилізації шахтного газу за 

альтернативними варіантами 1 та 2 

 

Забруднюючі речовини 

Технічна 

альтернатива 1 

Технічна 

альтернатива 2 

Потужність викиду 

М, г/с Г, т/рік М, г/с Г, т/рік 

1 2 3 4 5 6 

04001  

301 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

у перерахунку на діоксид азоту 
2,07 52,117 3,276 91,930 

06000  

337 
Оксид вуглецю 1,242 31,270 272,996 7660,808 
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1 2 3 4 5 6 

03000  

2902 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок недиференційованих 

за складом 

- - 32,760 919,297 

12000  

410 
Метан 

25,0102 

(КУ -

0,0102; 

свічка – 

25,0) 

629,46 

(КУ-0,260; 

свічка - 

629,2 = 

627,4 * 

+1,8 

3,276 91,930 

4000 

11815 
Азоту (1) оксид [N20] 0,00102 0,0258 - - 

07000  

11812 
Вуглецю діоксид 608,1 15323,4 3002,956 84268,89 

ВСЬОГО - 16036,273 - 93032,855 

 
* Примітка: скидання надлишків ГПС здійснюється від вакуум-насосної станції. Джерелом викиду є 

свічка проектованого енергоджерела, але джерелом утворення викидів метану є існуюча вакуум-насосна 

станція шахти «Західно-Донбаська» (дегазаційна установка). 

 

Після реалізації проекту будівництва енергоджерела, загальний річний викид 

метану в атмосферу складе не більше 629,46 тонн. В тому числі: 

- 0,260 т - від газопоршневих агрегатів; 

- 627,4 т - від скидної свічки енергоджерела під час скидання надлишків 

ГПС; 

- 1,8 т - від скидної свічки енергоджерела від залпових викидів. 

Аналіз показників наведених у таблиці 2.1. виявив, що: 

- після реалізації проекту будівництва енергоджерела загальний річний викид 

метану в атмосферу зменшиться на 5532,24 т порівняно з нульовою альтернативою; 

 - при застосуванні факельного спалювання шахтного газу (технічна 

альтернатива №2) загальний валовий викид забруднюючих речовин та парникових 

газів збільшиться на 76996,582 т/рік у порівнянні з валовими викидами при 

високотемпературному окисненні у когенераційній установці (технічна 

альтернатива №1). 

Отже, при впровадженні технічних рішень за альтернативним варіантом 

планованої діяльності 2 створюватиметься додаткове навантаження на довкілля у 

порівнянні з технічними рішеннями за альтернативним варіантом 1. 

Також, слід зазначити, що спалювання газоповітряної суміші здійснюється у 

відкритому полум’ї з вільним доступом повітря.  

Тому технологічна альтернатива 2 з утилізації метану методом факельного 

спалювання на факельній установці не приймається до впровадження, тому що: 

- при зниженні парникового ефекту метану створюється додаткове 

парникове навантаження у вигляді теплового забруднення довкілля і, як наслідок, 

загальний ефект по зниженню парникового забруднення є вкрай малим; 

- потужність викидів забруднюючих речовин при факельному спалюванні 

шахтного газу значно перевищує потужність викидів забруднюючих речовин при 

високотемпературному окисненні у когенераційній установці. 
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Враховуючи вищенаведене та на підставі наведених даних, прийнято 

рішення щодо впровадження планованої діяльності за технологічною 

альтернативою 1. 

Вибір конкретного типу когенераційного агрегату із визначеними 

характеристиками залежить в даному випадку від потреб у виробничій потужності, 

від міста розташування виробництва, від можливості/необхідності приєднання до 

існуючої системи енергопостачання, від рівня допустимості впливу на прилеглий 

простір та від вартості обладнання (визначеній рентабельності виробництва). 

Проектними рішеннями передбачається організація всіх технологічних зв’язків, із 

існуючими будівлями та спорудами шахти «Західно-Донбаська». 

 

Майданчик будівництва енергоджерела межує з шахтою «Західно-

Донбаська». 

Реалізація планованої діяльності передбачається без додаткового відведення 

земель і не суперечить вимогам містобудівної документації. 

Розгляд іншої територіальної альтернативи не проводиться. Територія, на 

якій буде розміщуватися планована діяльність, відноситься до категорії «землі 

промисловості» і не суперечить рішенню генерального плану місцевості. Для 

нового будівництва енергоджерела було взято згідно з договором суборенди 

№ 3470-ПУ від 10.09.2020 р. частину земельної ділянки загальною площею 

0,8587 га від земельної ділянки Павлоградського району Дніпропетровської області 

площею 25,8478 га з кадастровим номером 1223581300:07:001:0347. Взята до 

оренди ділянка межує з трьох сторін по периметру з діючими виробництвами 

шахти «Західно-Донбаська» і розташована на місці колишнього тепличного 

господарства шахти (Додаток А). 

Територіальні альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, 

оскільки запропоновані проектні рішення прив'язані безпосередньо до місця 

розташування джерела палива (шахтного газу) - існуючої вакуум-насосної станції. 
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) 

ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Відповідно до ст.13 закону України «Про інформацію», інформація про стан 

довкілля, крім інформації про місце розташування військових об’єктів, не може 

бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. 

 

Геологія, геоморфологія та гідрографія 

 

 
За мікросейсмічним районуванням Дніпропетровьска область віднесена до 

асейсмічних або слабкосейсмічних територій. 

На основі доступної екологічної інформації, яка викладена у  «Екологічному 

паспорті Дніпропетровської області», 2019 р., Регіональній доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області у 2019 році  

та ін. встановлено: Дніпропетровська область знаходиться у південно-східній 

частині України, в басейні середньої і нижньої течії Дніпра. На сході вона межує з 

Донецькою, на півдні – із Запорізькою і Херсонською, на заході – з Миколаївською 

та Кіровоградською, на півночі – з Полтавською та Харківською областями 

України. Територія області – 31,92 тис. км2, що складає 5,3 % площі території 
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країни. Адміністративний центр області – місто Дніпро розташоване на обох 

берегах Дніпра та його притоків Самари. 

Область поділяється на 7 адміністративних райони, включає в себе 13 міст 

обласного і 7 – районного підпорядкування, 46 селищ міського типу, 1435 

сільських населених пунктів. 

Область розташована у степовій зоні України. Ландшафт переважно 

рівнинний. На заході області простяглось значно почленоване Придніпровське 

узвишшя (висота до 209 м). У південно-східну частину її входять відроги 

Приазовського узвишшя (до 211 м). Центральна частина зайнята Придніпровською 

низиною, яка на півдні переходить в Причорноморську. З північного заходу на 

південний схід область перетинає ріка Дніпро, до басейну якої належать її притоки 

– Оріль, Самара із Вовчою, Мокра Сура, Базавлук,  Інгулець із Саксаганню та інші. 

В області близько 1,5 тисячі водойм та ставків площею понад 26 тисяч гектарів. На 

півдні територія області омивається водами Каховського водосховища. 

Майданчик будівництва енергоджерела межує з територією шахти «Західно-

Донбаська». Шахта «Західно-Донбаська» територіально розташована за межами 

міста Тернівка на землях Павлоградського району Дніпропетровської області. 

У фізико-географічному відношенні територія розташована в межах 

південного заходу Східноєвропейської рівнини і розташована в степовій зоні, 

Орельсько-Самарської низовинної області. 

За матеріалами результатів геологічних вишукувань і згідно ДСТУ-Н Б 

В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» проектоване енергоджерело розміщене в 

II-му архітектурно-будівельному кліматичному районі і характеризується 

сприятливими умовами будівництва. 

Ділянка, на якій передбачається будівництво, має яскраво виражений рельєф 

із загальним ухилом в північно-східному напрямку. Максимальний перепад 

відміток рельєфу досягає 5 м. 

Рельєф площадки під будівництво спланований насипними ґрунтами. 

З несприятливих фізико-геологічних процесів слід відзначити наявність в 

геологічному розрізі лесових ґрунтів просадочних (ІГЕ2- ІГЕ4). Поверхневий шар 

ґрунту на майданчику представлений ґрунтово-рослинним шаром - суглинком 

чорним, твердої консистенції, з корінням рослин. Поширений в межах майданчика 

досліджень. Встановлена потужність шару складає 0,4-0,5 м. Робочим шаром 

земляного полотна внутрішньомайданчикового проїзду служать глини лесовидні, 

легкі, пилуваті, твердої консистенції (ІГЕ2) з встановленою потужністю 0,9-2,2 м. 

За результатами інженерно-геологічних вишукувань майданчик будівництва 

відноситься до I (першого) типу ґрунтових умов за просадочністю.Глибина 

залягання постійного рівня ґрунтових вод складає 6,2 - 7,5 м. 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту - 0,76 м. 

У геоструктурному відношенні майданчик будівництва приурочений до 

басейну річки Самара та її притоки Тернівки із загальним зниженням рельєфу до 

45%  на південний схід до долин річок. Відмітки існуючого рельєфу коливаються 

від 137,63 м до 132,0 м. 

Тернівка— річка в Україні, в межах Лозівського району Харківської області 

та Павлоградського району Дніпропетровської області, права притока Самари 

(басейн Дніпра). 

У районі розташування об’єкта, що проектується, немає поверхневих водних 

об’єктів. Найближчим до ділянки будівництва водним об’єктом є р. Тернівка. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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Найкоротша відстань від ділянки будівництва до річки Тернівка становить 

приблизно 2,3 км. 

Балка Свідовок, права притока р. Самара, має постійний водотік за рахунок 

скиду шахтної води ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» в став відстійник 

та далі по балці в р. Самара. 

 

Коротка характеристика існуючого стану суміжного підприємства, 

вплив на атмосферне повітря  

Шахта «Західно-Донбаська» - вугледобувне підприємство в місті Тернівка 

Дніпропетровської області, найбільша шахта Західного Донбасу. 

Підприємство шахта «Западно-Донбаська», проммайданчик №1, 

ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», при провадженні основного виду господарської 

діяльності (розробка та видобування кам’яного вугілля підземним способом) із 

роботою відповідних допоміжних виробництв та служб здійснює виробничу 

діяльність на підставі наявного документу дозвільного характеру на всі існуючі на 

проммайданчику джерела забруднення атмосферного повітря, зокрема, Дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

№1213500000-2 від 03.04.2018 року, виданого Міністерством екології та природних 

ресурсів України. 

У вугіллі і вмісних породах міститься метан в різних формах (від свободного 

до зв'язаного), який утворився там на стадії вуглефікації органічних залишків і 

метаморфізації вугілля. У виробках метан (СН4) виділяється переважно з вугілля, в 

основному - в процесі його відбивання, рідше - з природних порожнин-резервуарів. 

Небезпека метану полягає в тому, що він, будучи значно легше повітря, 

піднімається вгору і накопичується там, проникаючи в усі порожні конструкції. У 

шахтах метан накопичується в порожнинах серед порід, в основному, під 

покрівлею виробок і може створювати вибухонебезпечні метаноповітряні 

(газоповітряні) суміші. Для вибуху необхідно, щоб концентрація метану в 

рудничній атмосфері була від 5 до 16%. 

До останнього часу видалення метану з вугільних пластів визначалося 

виключно вимогами безпеки. Витяг метану здійснюється системами підземної і 

поверхневої дегазації через свердловини, пробурені з підземних гірських виробок і 

з поверхні землі. 

На шахті «Західно-Донбаська» відкачування газоповітряної суміші з вмістом 

метану (т.зв. шахтний метан) здійснюється постійно і є найважливішим елементом 

забезпечення безпеки підземних робіт. 

В даний час весь газ, що відкачується на шахті «Західно-Донбаська», 

скидається в атмосферу. При цьому не використовується потенціал метану, як 

палива, і завдається шкода навколишньому середовищу, оскільки метан - це один з 

основних парникових газів. 

Як парниковий газ метан має високу ступінь впливу на зміну клімату. Його 

прямий радіаційний ефект в 11 разів вище в порівнянні з основним парниковим - 

вуглекислим газом (СО2). Крім прямої участі в парниковому ефекті метан сприяє 

руйнуванню озонового шару: в стратосфері він реагує з гідроксильними 

радикалами, які є основними компонентами, які дезактивують багато сполук, що 

руйнують озоновий шар. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4)
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4)
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C


38 

 

Таким чином, зниження надходження метану в атмосферне повітря стає 

важливою складовою при вирішенні глобальної проблеми потепління клімату 

Землі. 

Підприємство використовує в якості енергоресурсів: паливо - кам'яне 

вугілля, електроенергію та воду. 

Електроенергія, в основному, споживається електричними приводами 

насосів, вентиляторів, димососів і інших механізмів. 

Хімочищена вода використовується для заповнення теплових мереж та їх 

підживлення, а також на потреби хімводоочищення . 

На території підприємства шахти «Західно-Донбаська», є і експлуатуються 

наступні мережі: 

- система протипожежно-питного водопостачання; 

- система господарсько-побутової каналізації; 

- система дощової каналізації. 

Є насосна станція, яка забезпечує водопостачання на господарсько побутові, 

протипожежні потреби і потреби шахти. Джерелом водопостачання шахти служить 

вода питної якості з міських мереж міста Тернівка. На випадок відсутності подачі 

води з міської мережі на території існуючого підприємства встановлено два 

резервуари запасу води (V = 1400 м3 , V = 500 м3 ) на госппобутові , протипожежні 

потреби і потреби шахти, що забезпечує першу категорію по водоспоживанню. 

Насосна станція відноситься до першої категорії з електропостачання. 

Територією шахти передбачена діюча закільцьована мережа протипожежно-

питного водопостачання сталевим трубопроводом діаметром 150 мм. Тиск в мережі 

становить 0,6 МПа. На закільцьованій водопровідній мережі передбачено 

встановлення пожежних гідрантів. 

На території підприємства шахти є мережі господарсько-побутової і дощової 

каналізації. 

Зливові/дощові стоки будуть спрямовуватись у відстійник насосної станції 

зливових вод котельньої (бойлерної), де вони відстоюються і далі насосом по 

напорному трубопроводу перекачуються у відстійник шахтних вод. 

Господарсько-побутові стоки від існуючих будівель відводяться в 

самопливному режимі підземними мережами каналізації в міські мережі без 

очищення. 

Побутові стоки від будівлі АПК відводяться в самопливному режимі через 

проектовану мережу Ø110 мм в ємність (колодязь) для збору господарсько-

побутових стоків з подальшим вивезенням спецавтотранспортом. 

Періодичне дослідження стану атмосферного повітря в зоні впливу шахти 

«Западно-Донбаська» здійснюється ВСП «Павлоградський МРВЛД» ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» згідно з договором. 

Результати моніторингу стану атмосферного повітря наведені у Додатку Ж. 

За результатами вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі на межі СЗЗ перевищень ГДК за речовинами (оксиди азоту, оксид вуглецю, 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок) не виявлено.  

 

Клімат та мікроклімат 

 

В цілому клімат міста Тернівка Дніпропетровської області типовий для 

клімату степового півдня України і є сухостеповим. Середньорічна температура 



39 

 

повітря становить + 10,6 ° C, найнижча - в січні: -2,9 °C, найвища - в липні: + 

23,7 °C. У році в середньому 260 сонячних днів. Внаслідок глобальної зміни 

клімату на Землі набуває характеристики типового средіземноморського клімату з 

прохолодною, дощовою зимою і жарким, сухим влітку .У той час як літо зазвичай 

посушливо при температурах до 40 ° C, більшість опадів випадають навесні. 

В середньому за рік випадає 569 мм атмосферних опадів, найменше їх у 

липні, серпні і вересні, найбільше - в грудні і січні. В середньому за рік 

спостерігається 110 днів з опадами. Щорічно утворюється нестійкий сніговий 

покрив (грудень-лютий), проте його висота незначна; нерідкі відлиги. Відносна 

вологість повітря в середньому за рік становить 74%, найменша вона (61%) в 

серпні, найбільша (88%) - в грудні. Найменша хмарність спостерігається в серпні, 

найбільша - у грудні. Найбільшу повторюваність у місті мають вітри з півночі, 

найменшу - з північного заходу і південного заходу. Найбільша швидкість вітру - в 

січні-лютому, найменша - влітку. У січні вона в середньому становить 5,4 м/с, 

влипні - 3,7 м/с. Кількість днів з грозами в середньому за рік дорівнює - 22, 

градом - 5, снігом - 41. 

Основні кількісні характеристики поточних і багаторічних клімататичних 

даних 

Згідно з картою архітектурно-будівельного районування території України, 

територія проммайданчика знаходиться в південно-східному (степовому) 

кліматичному районі - II. 

Дані про кліматичні характеристики прийняті для Дніпропетровської 

області, м . Дніпро (Дніпропетровськ), згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Будівельна 

кліматологія». 

Таблиця 3.1 − Середньомісячна температура повітря, ° С 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-4,7 -3,8 1,1 9,6 16,0 19,6 21,6 20,7 15,4 8,6 2,2 -2,5 

  

Таблиця 3.2 − Середньорічна амплітуда температури повітря, ° С 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

6,0 5,9 7,0 9,9 11,0 10,8 10,6 11,2 10,7 8,8 5,6 5,0  

 

Середня температура повітря за рік: + 8,7 °С. Середня температура найбільш 

холодних діб: 

- забезпеченістю 0,92: -27 °С ; 

- забезпеченістю 0,98: -29 °С. 

Середня температура найбільш холодної п'ятиденки: 

- забезпеченістю 0,92: -24 °С ; 

- забезпеченістю 0,98: -26 °С. 

Середня температура найбільш теплих діб, забезпеченістю 0,95: + 30 °С.  

Середня температура найбільш теплої п'ятиденки, забезпеченістю 0,99: + 

26 °С. 

Період з середньодобовою температурою повітря нижче 8 °С - 172 діб, при 

середній температурі: -0,2 °С. 

Період з середньодобовою температурою повітря нижче 10 °С - 188 діб, при 

середній температурі + 0,6 °С. 

Період з середньодобовою температурою повітря вище 21 °С - 57 діб, при 

середній температурі + 21,6 °С.  
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Таблиця 3.3 − Напрямок, середня швидкість і повторюваність вітру по 

місяцях 

Переважний напрямок вітру, його повторюваність% / середня швидкість вітру, м / с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

З,18 

5,2 

В,20 

5,5 

В,20 

5,2 

В,18 

4,9 

С,19 

4,3 

С,21 

3,9 

С,28 

3,8 

С,32 

3,9 

С,21 

4,1 

С,16 

4,6 

З,16 

4,9 

З,16 

5,0 

 

Таблиця 3.4 − Середньомісячна і середньорічна відносна вологість повітря,% 

Середньомісячна відносна вологість повітря,% Середньорічна 

відносна 

вологість 

повітря,% 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

86 84 81 68 62 65 64 62 68 76 87 89 74 

  

Таблиця 3.5 − Середньорічна амплітуда відносної вологості повітря,% 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

7 10 20 31 33 34 35 35 35 28 13 6 

  

Таблиця 3.6 − Середньомісячна і річна кількість опадів, мм 

Середньомісячна кількість опадів, мм Кількість 

опадів за рік, 

мм 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

43 43 43 41 46 66 54 47 38 35 47 47 550 

  

Таблиця 3.7 − Кількість днів зі стійким сніговим покривом 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

20 18 8 - - - - - - - 3 15 

 

Оцінка очікуваних змін мікроклімату 

Можливість виникнення місцевих мікрокліматичних умов, сприятливих для 

поширення шкідливих видів флори і фауни, відсутня. 

Можливість виникнення мікрокліматичних умов, сприятливих для 

збільшення інтенсивності впливів об'єкта на навколишнє середовище відсутня. 

 

Кліматичні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, населеного пункту 

Павлоградського району Дніпропетровської області представлені нижче у 

табличній формі. Дані наведені на підставі офіційної довідки, наданої 

Дніпропетровським РЦГ Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(Таблиця 3.8) (Додаток З). 
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Таблиця 3.8 − Кліматичні характеристики за даними метеостанції Павлоград 

Павлоградського району Дніпропетровської області, найближчої до шахти 

«Західно-Донбаська» ВСП «ШУ Тернівське» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАД-

ВУГІЛЛЯ», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, 

вул. Маяковського, 33. 
Параметри Од. 

вимір. 

Значення 

Коефіцієнт температурної стратифікації атмосфери / 

ОНД-86 / 

  200 

Коефіцієнт осідання / ОНД-86 / 1,0 1,0 

Середня максимальна температура самого жаркого 

місяця 

ºС +27,5 

Середня температура найбільш холодного місяця  ºС -8,9 

Максимальна швидкість вітру повторюваністю 5%  м/с 10,0-11,0 

Безрозмірний коефіцієнт місцевості, Кр   1,0 

 

Фонові концентрації представлені в таблиці 3.9 на підставі даних 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації (Додаток З). 

Таблиця 3.9 − Фонові концентрації  

Забруднююча речовина 

Значення 

мг/м3 
Частка ГДК / 

ОБРВ 

Оксид азоту (оксид і діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту 
0,008 0,04 

Оксид вуглецю 0,40 0,08 

Метан 20,00 0,4 

 

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти 

Територія, на якій планується будівництво масиву, відноситься до 

Павлоградського геоботанічного округу різно травними типчаково - ковильових 

степів, байрачних лісів, заплавних луків та луково - галофільної рослинності на 

лесових терасах. Охоплює простір від Дніпра до Донецького кряжу. 

Ліси представлені полезахисними зеленими полосами, лісами водоохоронної 

зони річки Тернівки, захисними насадженнями уздовж авто - та залізничних доріг, 

лісами поблизу населених пунктів, байрачними лісами. Плодово-ягідні культури 

присадибних садів представлені популярними на Україні породами. 

Екотипи в межах впливу сформувались та продовжують формуватися в 

процесі перетворення гео комплектів, пов’язаних з підземним видобуванням 

вугілля. 
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Найбільшу небезпеку для життєдіяльності рослин несе вугільний пил та 

діоксид сірки. Концентрація діоксиду сірки вище 0,4 мг/м3 викликає порушення у 

асиміляційних органах, призводячи до утворення некрозів. Пил, осаджуючись на 

рослинах, порушує температурний та водний режими, проникнення світлової 

енергії і газообміну. 

Не дивлячись на те, що рослини мають добру адаптаційну властивість, 

постійно підвищений вміст пилу та забрудненість повітря, а також забрудненість 

ґрунту наносять збитки рослинності, викликаючи її деградацію та різного роду 

порушення фізіологічних процесів. 

Тваринний світ у районі планової діяльності представлено видами тварин, 

пристосованих до життєдіяльності на видозмінених ділянках та ділянках, що 

активно використовуються людиною. Це фауни безхребетних (бабки, богомоли, 

прямокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі), амфібії та рептилії (жаба сіра, жаба 

озерна, землянка, ящірка прудка, вуж звичайний), птахи (чанга, крижень, канюк, 

сіра куріпка, лиска, чайка, кільчаста горлиця, зозуля звичайна, сич домовик, стриж 

чорний, дятел великий строкатий, горобець будинковий, шпак звичайний, грач), 

ссавці (їжак звичайний, буро зубка звичайна, заєць-русак, щур сірий, миша 

будинкова і лісова полівка звичайна, лисиця звичайна, ласка, косуля), іхтіофауна 

(плотва, верховодка, піскар, лящ, карась). 

Природно-заповідний фонд Павлоградського району Дніпропетровської 

області: ландшафтні заказники “Тернівський”, “Балка Городище”, 

”УрочищеМогила Баба”, ”Малотернівський”, ”Троїцько-Вишневецький”, 

"В’язівоцький”, “Балка Свідовок”; орнітологічний заказник Волошанська дача; 

ботанічна пам’ятка природи Ділянка насаджень сосни звичайної;  Петропавлівські 

лимани; ботанічна пам’ятка природи Вікові дуби та В’язівські вікові дуби; 

гідрологічна пам’ятка природи “Чиста кринициця”. 

Найближчими до території Богданівської сільської ради Павлоградського 

району Дніпропетровської області є три природоохоронних об'єкти (лист 

Дніпропетровської ОДА ДЕПР №3-967/0/261-21 від 11.02.2021, Додаток І): 

- ландшафтний заказник місцевого значення “Балка Свідовок” (рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 21.06.2013 № 440 -19/УІ); 

- територія, зарезервована під подальше створення заповідного об’єкту 

“Тернівський” (рішення Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/ 

VII “Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі 

Дніпропетровської області”); 

- територія Смарагдової мережі (UA0000212 Samarskyi Lis), яка входить до 

складу території Смарагдової мережі Європи і підлягає збереженню згідно із 

Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі. 

Ландшафтний заказник місцевого значення у балці Свідовок розташований 

на відстані 6,1 км від будівництва енергоджерела. 

В околиці міста Тернівка розташовані Богуславський ліс (Сосновий ліс) і 

Самарський ліс. Останній відноситься до об'єктів Смарагдової мережі (UA0000212 

Samarskyi Lis). Відстань до ділянки будівництва становить 4,3 км і 3 км відповідно.  

Самарський ліс (Самарський бір) − лісовий масив в Україні, в межах 

Новомосковського і Павлоградського районів Дніпропетровській області. 

Розташований переважно на лівому березі річки Самари. Простягається порівняно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0)
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вузькою смугою вниз за течією Самари від впадіння в неї річки Вовчої до селищ 

Гвардійське і Черкаське. 

Довжина лісового масиву − близько 30 км, ширина − до 6 км, площа − 

близько 15 000 га.  

Являє собою велику ділянку старого заплавного та аренного лісу, більша 

частина якого розташована в межах Самарської Луки. Зростають дуб, ясен, липа, 

клен, сосна, вільха. Ділянки природного соснового лісу вважаються 

найпівденнішим природним хвойним лісом на території Україні. Також на 

території лісу розташована природна діброва з віком дерев до 300 років.  

На території лісу розташована велика кількість заливних (заплавних) озер, 

стариць, очеретяні і сфагнові болота. На розташованих посеред лісу піщаних 

пагорбах збереглися залишки ендемічного піщаного степу. Також цінність 

становлять ділянки на правому березі Самари, що поєднують байрачні ліси і 

залишки цілинного чорноземного степу, що зберігся в балках і ярах.  

На території Самарського лісу також ростуть типово північні рослини — 

зозулинець болотний, любка дволиста тощо.  

Ряд місцевих видів птахів − орел-могильник, орлан-білохвіст, змієїд, занесені 

в Червону книгу України.  

Поблизу Самарського лісу розташовані два солончакові лимани − Солоний 

Лиман і Булахівський Лиман, а також численні солончакові заливні луки та болота, 

що служать притулком великій кількості птахів − куликів, гусей, журавлів, лебедів 

і чапель. 

Згідно до карти "Схема розташування об'єктів культурної спадщини та 

нерухомих пам'яток Дніпропетровської області":  

(http://mbk.dp.gov.ua/wp-content/ uploads/ 2019 /SPTO/ 

roztashuvannja_obektiv_kul'turnoi_spadzshiny_ta_nerukhomyh_pam'jatok-zagal'na.jpg): 

- пам'ятки археології національного значення біля території впровадження 

планованої діяльності відсутні. 

На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або 

історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка 

негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-

культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим 

призначенням (згідно ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України»). 

Земельна ділянка, на якій передбачено будівництво енергоджерела, не 

знаходиться на територіях природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного або історико-культурного призначення. 

 

Соціальний та економічний розвиток регіону та його вплив на довкілля. 

Ймовірні зміни довкілля без впровадження планованої діяльності 

Сучасний стан і динаміка розвитку екологічної ситуації на території 

розташування проектованої діяльності є малосприятливими для довкілля. Для 

регіону біля міста Павлоград Дніпропетровської області характерний високий 

рівень розвитку промисловості. Існуюча екологічна ситуація в регіоні склалася і 

продовжує знаходитись під впливом тривалої інтенсивної діяльності 

вугільнодобувної та вугільнозбагачувальної промисловості, автомобільного 

вантажного транспорту, підприємств хімічної, машинобудівної промисловості, 

теплоенергетики, виробництва та розподілення електроенергії, газу, діяльність 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%94%D1%97%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F
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підприємств транспорту та зв'язку. На сучасному етапі розвитку господарювання в 

межах Павлоградського району і в подальшому буде спостерігатись посилення 

впливу антропогенних чинників на структурні елементи екомережі таких як: 

атмосферне повітря, природні поверхневі та підземні води, ґрунти, ландшафт. 

З іншого боку дані по фоновому забрудненню атмосферного повітря в районі 

планованої діяльності свідчать про відсутність перевищень нормативів ГДК для 

найбільш поширених забруднень та низький рівень забруднення атмосфери 

викидами розміщеного поряд блока №1 шахта Західно-Донбаська" ВПС 

«Шахтоуправління Тернівське». 

В верхів’ях балки «Свідовок» знаходиться ставок-відстійник скидних 

шахтних вод, який забезпечує постійний водотік по балці. Накопичувач скидних 

вод у балці Свідовок введений в експлуатацію у кінці 1983 року для акумуляції 

відкачуваної підземної води ряду шахт, її відстоювання для осідання зважених 

речовин, та подальшого скиду накопиченої шахтної води підземним самоплинним 

колектором до р. Самара. Мінералізація шахтних вод цих гірничодобувних 

підприємств знаходиться в межах 2,5 - 30 г/л. Солевміст води в ставку за рахунок 

розбавлення опадами та інфільтрацією коливається в межах 2,5 - 8,5 г/л. 

Опосередковано через інфільтрацію відбувається засолення ґрунтів як біля ставка 

накопичувача, так і вздовж водного потоку по балці. Оскільки в перспективі 

діяльність шахт буде продовжуватись то й скид шахтних вод по балці теж 

збережеться незалежно від планованої діяльності. 

Рельєф ділянки планованої діяльності в цілому сформований техногенною 

діяльністю за рахунок підземних робіт шахти Західно-Донбаська" ВПС 

«Шахтоуправління Тернівське» по видобутку вугілля, складування шахтної породи 

на відвалі цієї шахти та відходів вуглезбагачення на існуючому відвалі ЦОФ 

«Павлоградська». 

Оскілки в перспективі ці техногенні фактори залишаться, то і зміни рельєфу 

також будуть продовжуватись.  

Загальний стан навколишнього середовища потрібно вважати задовільним. 

Зміна поточного стану довкілля без провадження планованої діяльності 

обумовлюється глобальними кліматичними змінами. Але слід зазначити, що при 

проведенні планованої діяльності суттєвого забруднення компонентів довкілля не 

передбачається, що і буде розглянуто в наступних розділах. 

 

.  
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

Фактори довкілля, які ймовірно зазнають впливу при реалізації планованої 

діяльності:  

Клімат і мікроклімат 

при експлуатації об’єкта: 

щодо технічної альтернативи 1 

Під час експлуатації об'єкту планованої діяльності будуть здійснюватися 

викиди парникових газів від трьох газопоршневих енергетичних установок у 

кількості 15323,684 т/рік, в тому числі метан - 0,258 т/рік. 

Будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних газопоршневих 

енергетичних установок на території, що межує з шахтою «Західно-Донбаська», 

дозволить утилізувати газоповітряну суміш з шахтним метаном від установки 

дегазації на 90 % і знизити скидання в атмосферу парникового газу метану не 

менш, ніж на 5532,24  тонн на рік. 

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних 

газопоршневих установок буде сприяти процесу досягнення цілей сталого розвитку 

в боротьбі зі зміною клімату та енергетичної безпеки України згідно з умовами 

Паризької кліматичної угоди. 

при експлуатації об’єкта: 

щодо технічної альтернативи 2 

При застосуванні факельного спалювання шахтного газу загальний валовий 

викид парникових газів збільшиться на 68407,934 т/рік у порівнянні з валовими 

викидами при високотемпературному окисненні у когенераційній установці. 

Спалювання газоповітряної суміші здійснюється у відкритому полум’ї з 

вільним доступом повітря. Однак великим недоліком даного процесу є 

неможливість відбору теплової енергії. 

Технологічна альтернатива 2 з утилізації метану методом факельного 

спалювання на факельній установці не приймається до впровадження, тому що при 

зниженні парникового ефекту метану створюється додаткове парникове 

навантаження у вигляді теплового забруднення довкілля і, як наслідок, загальний 

ефект по зниженню парникового забруднення є вкрай малим. 

при будівництві об’єкта: 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

Теплові викиди від роботи двигунів внутрішнього згоряння будівельної 

техніки та автотранспорту, з урахуванням розосередженості їх розміщення, місцем 

проведення будівельних робіт і періодичністю роботи, приймаються як незначні. 

 

Повітряне середовище 

при експлуатації об’єкта: 

щодо технічної альтернативи 1 

Додатковими джерелами утворення та викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від планованої діяльності на проммайданчику енергоджерела є 

енергетичні когенераційні установки із комплексом допоміжного обладнання, які 

встановлюється з метою отримання додаткового джерела електричної енергії та 

свічка безпеки (джерело скидання надлишків газоповітряної ГПС та залповий 

викид). 
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Під час експлуатації об'єкту планованої діяльності будуть здійснюватися 

викиди забруднюючих речовин (оксидів азоту, оксиду вуглецю та парникових 

газів) від трьох газопоршневих енергетичних установок у кількості 15407,071 т/рік. 

Після реалізації проекту будівництва енергоджерела, загальний річний викид 

метану в атмосферу складе не більше 629,46 тонн. В тому числі: 

- 0,260 т - від газопоршневих агрегатів; 

- 627,4 т - від скидної свічки енергоджерела під час скидання надлишків ГПС 

(дивитися примітку під табл. 1.6; 2.1; 5.4; 5.5 у Розділах 1; 2 та 5 Звіту); 

- 1,8 т - від скидної свічки енергоджерела від залпових викидів. 

Без урахування роботи проектованого енергоджерела загальний річний 

викид метану в атмосферу складе 6161,7 тонн: 

Отже, зменшення викиду в атмосферу метану складе 5532,24 тонн на рік. 

Крім прямої участі в парниковому ефекті метан сприяє руйнуванню 

озонового шару: в стратосфері він реагує з гідроксильними радикалами, які є 

основними компонентами, які дезактивують багато сполук, що руйнують озоновий 

шар. 

Таким чином, зниження надходження метану в атмосферне повітря стає 

важливою складовою при вирішенні глобальної проблеми потепління клімату 

Землі. 

щодо технічної альтернативи 2 

При застосуванні факельного спалювання шахтного газу загальний валовий 

викид забруднюючих речовин та парникових газів збільшиться на 76996,582 т/рік у 

порівнянні з валовими викидами при високотемпературному окисненні у 

когенераційній установці, що зробить додатковий негативний вплив на атмосферне 

повітря. 

при будівництві об’єкта: 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

Викид забруднюючих речовин при проведенні будівельних робіт: при роботі 

двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) будівельної техніки, зварювальних апаратів, 

апаратів пневматичного розпилення лакофарбових матеріалів, шліфувальних 

машинок, газових різаків та при проведенні операцій пов'язаних з виділенням пилу: 

перевантаженні сипких матеріалів, бульдозерних роботах, сдуванні пилу при русі 

вантажного автотранспорту. 

 

Геологічне середовище, земельні ресурси 

при будівництві та експлуатації об’єкта: 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

Вплив на геологічне середовище матиме незначний опосередкований 

характер. Помірний вплив на земельні ресурси передбачений за рахунок 

встановлення обладнання відповідно до проектних рішень, а також за рахунок 

викидів забруднюючих речовин під час роботи обладнання та автомобільного 

транспорту. 

Благоустрій території будівництва виконується після завершення 

будівельних робіт і робіт з вертикального планування. 

З метою зниження негативного впливу на навколишнє середовище під час 

будівництва та експлуатації будівель і споруд передбачається виконання наступних 

заходів: 



47 

 

- проведення відновлювальних робіт при укладанні інженерних мереж в 

повному обсязі (облаштування газонів, озеленення та ін.). 

 

Водне середовище 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

при експлуатації об’єкта: 

Побутові стоки від будівлі АПК відводяться в самопливному режимі через 

проектовану мережу Ø110 мм в ємність (колодязь) для збору господарсько-

побутових стоків з подальшим вивезенням спецавтотранспортом.  

Дощові стоки з проектованого майданчика енергоджерела відводяться в 

проектовану каналізаційну насосну станцію (КНС) з подальшим відведенням 

стоків в існуючу мережу дощової каналізації в районі існуючого будівлі бойлерної. 

Зливові/дощові стоки будуть спрямовуватись у відстійник насосної станції 

зливових вод котельньої (бойлерної), де вони відстоюються і далі насосом по 

напорному трубопроводу перекачуються у відстійник шахтних вод.  

В результаті вжитих проектних рішень скидання стічних вод у відкриті водні 

середовища не здійснюється. 

при будівництві об’єкта: 

Для відведення каналізаційних стоків використовується існуюча каналізація. 

Водні ресурси (поверхневі і підземні води) в період проведення робіт по 

будівництву не будуть використовуватися, скиди стічних вод у навколишнє 

середовище не прогнозуються. Інших негативних впливів на гідросферу не 

передбачається. 

 

Ґрунт, поводження з відходами 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

при будівництві та експлуатації об’єкта: 

Грунт, вийнятий з траншей і котлованів, складується в межах будівельного 

майданчика на спеціально обладнаному майданчику з твердим покриттям і після 

влаштування підземних мереж і конструкцій використовується для зворотної 

засипки. 

При виїмці ґрунту утворюватиметься будівельний відхід (ґрунт), так як 

тільки частина ґрунту, отриманого при виїмці, використовується для зворотного 

засипання при будівництві. 

Збір і тимчасове зберігання ґрунту передбачається на майданчику з твердим 

покриттям в границях території будівництва енергоджерела, з подальшим 

вивезенням на полігон для захоронення будівельних відходів. 

Зберігання родючого ґрунту для подальшого озеленення, в кількості 43 м3 

передбачається на майданчику з твердим покриттям, розташованому на 

майданчику будівництва. 

Під час експлуатації об’єкта підготовчих, будівельних і монтажних робіт 

будуть утворюватися відходи, які будуть передаватись спеціалізованим 

організаціям згідно з укладеними договорами на утилізацію або захоронення. 

Металобрухт передається спеціалізованим підприємствам, які займаються збором 

металобрухту, відповідно до вимог чинного законодавства. 

При виконанні проектних рішень на всій території в границях землевідводу 

буде видалятися поросль чагарників. Очищення ділянки будівництва від порослі 

призведе до утворення відходів близько 8,2 т. Поросль на підприємстві не 
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відноситься до категорії промислових відходів - відходів деревообробки, а 

враховується як побутові відходи і вивозиться на міське звалище ТПВ. 

 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 

при будівництві та експлуатації об’єкта: 

щодо технічної альтернативи 1 

Помірний вплив на рослинний та тваринний світ здійснюватиметься в 

результаті роботи технологічного обладнання та автомобільного транспорту. 

Найближчими до території Богданівської сільської ради Павлоградського 

району Дніпропетровської області є три природоохоронних об'єкти (Додаток И): 

- ландшафтний заказник місцевого значення “Балка Свідовок” (рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 21.06.2013 № 440 -19/УІ); 

- територія, зарезервована під подальше створення заповідного об’єкту 

“Тернівський” (рішення Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/ 

VII “Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі 

Дніпропетровської області”); 

- територія Смарагдової мережі (UA0000212 Samarskyi Lis). 

Земельна ділянка, на якій передбачено будівництво енергоджерела, не 

знаходиться на територіях природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного або історико-культурного призначення. 

Негативний вплив на ПЗФ може виникнути внаслідок можливої аварійної 

ситуації. Проектними рішеннями передбачений комплекс заходів з ліквідації 

наслідків аварійних ситуацій. 

Планована діяльність матиме позитивний вплив на існуючий рослинний світ, 

тому що в результаті реалізації проектних рішень буде спостерігатися зниження 

метану не менше, ніж на 5532,24 тонн на рік. 

В результаті утилізації шахтного метану, який є шкідливим для рослин, 

утворюються вуглекислий газ та вода, які будуть використані рослинами для 

фотосинтезу та не потребують спеціальних заходів для зменшення впливу цих 

компонентів. 

Отже, нове будівництво енергоджерела дозволить зменшити рівень впливу 

на рослинність, за рахунок зменшення впливу існуючих викидів метану на 

утворення парникового ефекту, а також ліквідації можливого негативного впливу 

метану на рослинність, розташовану на найближчій відстані від об’єкта планованої 

діяльності. 

щодо технічної альтернативи 2 

При застосуванні факельного спалювання шахтного газу загальний валовий 

викид забруднюючих речовин та парникових газів збільшиться на 76996,582  т/рік 

у порівнянні з валовими викидами при високотемпературному окисненні у 

когенераційній установці в варіанті технічної альтернативи №1, що зробить 

додатковий негативний вплив на рослинний і тваринний світ. 

 

Навколишнє соціальне середовище (населення) 

щодо технічної альтернативи 1 

Соціальний аспект від провадження планованої діяльності полягає у запуску 

виробництва, яке забезпечить формування додаткової доданої вартості. Реалізація 

проекту будівництва енергоджерела дозволить створити додаткові робочі місця 

жителям регіону, тим самим покращивши матеріальне положення, соціальне 
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забезпечення їх самих і членів їх сімей, забезпечить соціальні виплати і 

відрахування до Держбюджету України. Реалізація намічених проектних рішень 

позитивно вплине на умови життєдіяльності населення і в цілому на навколишнє 

соціальне середовище. 

При оцінці ризику планованої діяльності на навколишнє середовище, 

проведена оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров'я населення.  

щодо технічної альтернативи 2 

Соціальний аспект від провадження планованої діяльності за технічною 

альтернативою 2 незначний, за відсутності процесу створення доданої вартості. 

 

Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

Викиди в атмосферу від проектованого енергоджерела, які впливають на 

зниження несучої здатності будівельних конструкцій і погіршення зовнішнього 

вигляду будівель і споруд в зоні впливу відсутні. В результаті реалізації проектних 

рішень порушення експлуатаційної надійності і цілісності прилеглих техногенних 

об'єктів не очікується. 

 

Шумове навантаження 

при будівництві та експлуатації об’єкта: 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

Помірний вплив здійснюватиметься в результаті роботи технологічного 

обладнання та автомобільного транспорту. Рівень шумового навантаження 

відповідатиме вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм. 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

Організація робіт зі встановлення та монтажу технологічних вузлів 

обладнання, яке передбачено проектними рішеннями, здійснюватиметься із 

прив’язкою та інтеграцією до існуючого виробництва та мереж на існуючому 

проммайданчику. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 
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5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБИ 

ТАКОГО ВПЛИВУ, ХАРАКТЕРУ, ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, 

ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І 

НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 

 

5.1 Вплив на клімат та мікроклімат  

 

Вуглевидобувна промисловість в Україні є однією з пріоритетних галузей 

економіки країни, які напряму пов’язані із енергетичною та металургійною 

галузями промисловості. 

В країні розроблені та прийняті на законодавчому рівні низка регулюючих 

документів в сфері проведення робіт з видобування вугілля шахтним способом, а 

також нормативних документів, які регулюють вимоги проведення виробничих 

процесів в галузі із впливом на навколишнє природне середовище, враховуючи 

вимоги кліматоохоронної політики в Європейському Союзі. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №43/53 6 грудня 1988р. на основі 

Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) і Програми ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП) було створено Міжурядову групу експертів зі зміни клімату 

(МГЕЗК,  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change,  IPCC). Початковим 

завданням МГЕЗК була підготовка всеосяжного огляду і рекомендацій щодо стану 

наукових знань про зміну клімату, її соціально-економічних наслідків, а також 

опрацювання можливих стратегій реагування, які б стали основою для укладення 

міжнародної конвенції з питання зміни клімату. 

Підготовка для укладення такої конвенції розпочалася заснуванням 

Генеральною Асамблеєю ООН заснуванням 11 грудня 1990 р. Міжурядового 

комітету з ведення переговорів (МКП) до Рамкової конвенції про зміну клімату. 

Протягом двох років МКП провів п’ять сесій, де понад 150 держав обговорювали 

обов’язкові зобов’язання, цілі і тимчасові рамки для скорочення викидів, 

фінансових механізмів, передачі технологій та принцип «загальної, але 

диференційованої відповідальності» розвинених країн і країн, що розвиваються. За 

результатами цих перемовин в червні 1992 року на Саміті в Ріо-де-Жанейро було 

ухвалено та відкрито для підписання Рамкову конвенцію ООН про зміну 

клімату (РКЗК), яка набула чинності 21 березня 1994 р. 

11 грудня 1997 р. Сторони РКЗК ООН прийняли Кіотський протокол до 

Рамкової конвенції - першу міжнародну угоду, спрямовану на скорочення викидів 

парникових газів, із терміном дії 2008-2012 рр. 

29 жовтня 1996 року Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про 

зміну клімату - РКЗК ООН, а 04 лютого 2004 року - Кіотський протокол до РКЗК 

ООН. 

Для сприяння розв’язанню екологічних проблем у гірничопромислових 

регіонах була розроблена Концепція поліпшення екологічного становища гірничо-

видобувних регіонів України, яку схвалено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.08.1999 № 1606 «Про Концепції поліпшення екологічного 

становища гірничо- видобувних регіонів України». Відповідно, була розроблена та 
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прийнята «Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 

року», затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. 

№ 880-р, яка в тому ж числі орієнтована і на питання щодо збереження клімату із 

додержанням вимог Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату. 

В законі України «Про газ (метан) вугільних родовищ» для забезпечення 

регулювання впливів на зміни кліматичних умов на законодавчому рівні 

передбачено впровадження механізму регулювання викидів парникових газів 

відповідно до вимог Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату. 

Також у Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» передбачена оптимізація 

структури енергетичного сектору національної економіки шляхом скорочення 

обсягу викидів парникових газів відповідно до задекларованих Україною 

міжнародних зобов’язань в рамках Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату. 

У грудні 2012 р. - завершальному році дії Кіотського протоколу - Сторони 

РКЗК ООН погодились з необхідністю прийняття у 2015 р. глобальної угоди про 

зміну клімату на період до 2020 р. та пошуку способів для розширення її покриття, 

тобто встановлення зобов’язань в сфері протидії зміні клімату для максимальної 

кількості країн. Водночас, було прийнято Дохійську поправку, яка подовжувала 

строк дії Кіотського протоколу на другий період зобов’язань (2013-2020 рр.). 

На заміну Кіотського протоколу 12 грудня 2015 року на Конференції Сторін 

РКЗК ООН у Парижі було прийнято глобальну угоду з протидії зміні клімату на 

2021-2030 рр., відому нині як Паризька угода. 

Паризька угода поширює зобов’язання з обмеження викидів на широку 

групу країн, що розвиваються - що робить систему зобов’язань з обмеження 

викидів дійсно глобальною. Таке поширення сфери дії стало можливим внаслідок 

зміни базового підходу, згідно з яким глобальні міжнародні зобов’язання 

формуються на основі сукупності національних цілей, поданих усіма сторонами 

Паризької угоди у вигляді Очікуваних національно визначених внесків (ОНВВ). 

У рамках зазначеного механізму кожна сторона Паризької угоди, включно з 

країнами, що розвиваються, самостійно визначає на національному рівні та подає в 

Секретаріат РКЗК ООН індивідуальний набір цілей в сфері протидії зміні клімату, 

фіксуючи їх в якості своїх міжнародних зобов’язань. 

Для більш чіткого розуміння питання впровадження глобальних механізмів 

запобіганню змін клімату можна скористатися представленою у Додатку І 

порівняльною таблицею, в якій тезисно зосереджені основні критерії впровадження 

зазначених механізмів як на глобальному рівні, так і конкретно для України. 

Так, з представленої в Додатку таблиці видно, що на сьогоднішній день 

Україна має повноцінний механізм регулювання викидів парникових газів (зокрема 

метану) та є всі підстави для провадження даного механізму на підприємствах- 

забруднювачах, які здійснюють викиди парникових газів до атмосфери. 

При цьому, слід зазначити, що рішення до провадження міжнародного 

механізму з регулювання викидів парникових газів (зокрема метану) повинні 

впроваджуватися комплексно на рівні держави із розробкою окремих державних 

програм та заходів шляхом залучення всіх підприємств вугледобувної галузі, що 



52 

 

пов’язано із масштабністю проведення виробничої діяльності вуглевидобувних 

підприємств. 

Провадження зазначеної планованої діяльності зі встановлення 

когенераційних установок із отриманням додаткового джерела електроенергії із 

частковою утилізацією шахтного газу метану на території, що межує з шахтою 

«Західно-Донбаська», є невеличким (в масштабах держави), але дуже значним 

кроком для запровадження механізму зниження рівня парникового ефекту в районі 

розташування підприємства та сприятиме процесу досягнення цілей сталого 

розвитку в боротьбі зі зміною клімату та енергетичній безпеці України, відповідно 

до умов Паризької кліматичної угоди. 

Після реалізації планованої діяльності парниковий вплив на навколишнє 

середовище буде зменшено за рахунок перетворення метану в менш впливові на 

атмосферне повітря продукти його окислення: діоксид вуглецю (забруднююча 

речовина зі зниженою парникової активністю) і водяна пара. Метан є парниковим 

газом, більш сильним в цьому відношенні, ніж вуглекислий газ, активність якого в 

21-25 одиниць більше. 

Під час експлуатації об'єкту планованої діяльності будуть здійснюватися 

викиди парникових газів від трьох газопоршневих енергетичних установок у 

кількості 15323,684 т/рік, в тому числі метан - 0,258 т/рік. 

Будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних газопоршневих 

енергетичних установок на території, що межує з шахтою «Західно-Донбаська», 

дозволить утилізувати газоповітряну суміш з шахтним метаном від установки 

дегазації на 90 % і знизити скидання в атмосферу парникового газу метану не 

менш, ніж на 5532,24 тонн на рік. 

Вимоги законів України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Водного 

кодексу України», кодексу України «Про надра», «Земельного кодексу України» і 

директивних документів Мінприроди України обумовлюють необхідність розробки 

нових концептуальних підходів щодо розв’язання питань охорони НПС у вугільній 

галузі. Проте, такі підходи не можуть бути сформовані без знання екологічної 

ситуації на кожному вугільному підприємстві (шахті) і, як наслідок, у вугільній 

галузі. 

 

5.2 Вплив на геологічне та гідрологічне середовище 

 

Майданчик будівництва енергоджерела межує з трьох сторін по периметру з 

діючими виробництвами шахти «Західно-Донбаська» і розташований на місці 

колишнього тепличного господарства шахти. Шахта «Західно-Донбаська» 

територіально розташована за межами міста Тернівка на землях Павлоградського 

району Дніпропетровської області. 

У фізико-географічному відношенні територія розташована в межах 

південного заходу Східноєвропейської рівнини і розташована в степовій зоні, 

Орельсько-Самарської низовинної області. 

Територія енергоджерела на базі когенераційних установок витягнута з 

південного сходу - на північний захід. 

В геологічному відношенні майданчик придатний для промислового 

будівництва. 
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За матеріалами результатів геологічних вишукувань, проведених ТОВ 

«Геотоп», м. Дніпро у 2020 р., і згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна 

кліматологія» проектоване енергоджерело розміщене в II-му архітектурно-

будівельному кліматичному районі і характеризується сприятливими умовами 

будівництва. 

Реалізація планованої діяльності передбачається без додаткового відведення 

земель і не суперечить вимогам містобудівної документації. 

У геоструктурному відношенні майданчик будівництва приурочений до 

басейну річки Самара та її притоки Тернівки із загальним зниженням рельєфу до 

45% на південний схід до долин річок. Відмітки існуючого рельєфу коливаються 

від 137,63 м до 132,0 м. 

Тернівка − річка в Україні, в межах Близнюківського району Харківської 

області та Павлоградського району Дніпропетровської області, права притока 

Самари (басейн Дніпра). 

У районі розташування об’єкта, що проектується, немає поверхневих водних 

об’єктів. Найближчим до ділянки будівництва водним об’єктом є р. Тернівка. 

Найкоротша відстань від ділянки будівництва до річки Тернівка становить 

приблизно 2,3 км. 

Сучасні геологічні процеси, що негативно впливають на будівництво та 

експлуатацію об'єктів, що проектуються, не спостерігаються. 

На майданчику будівництва відсутні прояви сучасних геологічних і 

інженерногеологічних процесів і явищ, в т. ч. карсту, селів, абразії, ерозії, 

механічної або хімічної суфозії, фізичного вивітрювання, засолення, підробітку, 

землетрусів, динамічного впливу, забруднення ґрунтів і водоносних горизонтів. 

У зв'язку з відсутністю впливу проектованого об'єкта на геологічне 

середовище, заходи по запобіганню або зменшенню розвитку геологічних процесів 

або явищ проектом не передбачаються. 

 

5.3 Вплив на земельні ресурси, ґрунти 

 

Ділянка, на якій передбачається будівництво, має яскраво виражений рельєф 

із загальним ухилом в північно-східному напрямку. Максимальний перепад 

відміток рельєфу досягає 5 м. 

Рельєф площадки під будівництво спланований насипними ґрунтами. 

Земляні планувальні роботи в насипу необхідно виконувати ґрунтом, 

придатним для влаштування основ. Проведення земляних робіт і контроль за 

якістю виконування повинно бути в суворій відповідності з розділом 4, табл.7 

ДСТУ-Н Б В.2.1-28: 2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, 

улаштування основ та спорудження фундаментів». Насипні ґрунти при проведенні 

земляних робіт підлягають ущільненню до проектної щільності скелета ґрунту, що 

відповідає коефіцієнту ущільнення 0,98. 

Властивості ґрунтів визначені відповідно до вимог Додатка М ДБН А.2.1-1-

2008 "Інженерні вишукування для будівництва". На підставі результатів буріння, 

лабораторних аналізів ґрунтів, досліджувана товща відкладів по номенклатурним 

ознакам і фізико-механічним властивостям, розділена на 7 інженерно-геологічних 

елементів (ІГЕ). Нумерація ІГЕ прийнята самостійною від денної поверхні. Опис 

ІГЕ наводиться нижче, розповсюджені по всій ділянці вишукувань: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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- ІГЕ 1− ґрунтово-рослинний шар – суглинок, сіро-чорний, твердої та 

напівтвердої консистенції, з корінням рослин, встановлена потужність шару 

складає 0,4-0,5 м; 

- ІГЕ 2 − глина лесоподібна, легка, пилувата, коричнева, твердої 

консистенції, просідна, встановлена потужність шару складає 0,9-2,2 м; 

- ІГЕ 3 − суглинок лесоподібний, важкий, пилуватий, коричневий, твердої та 

напівтвердої консистенції, просідний, встановлена потужність шару складає 0,8-

1,3 м; 

- ІГЕ 4 − глина лесоподібна, легка, пилувата, коричнева, твердої та 

напівтвердої консистенції, просідна, встановлена потужність шару складає 3,1-

4,2 м; 

- ІГЕ 5 − суглинок лесоподібний, важкий, пилуватий, буро-коричневий, 

м’якопластичної консистенції, встановлена потужність шару складає 0,4-1,5 м; 

- ІГЕ 6 − глина лесоподібна, легка, пилувата, бура, тугопластичної 

консистенції, встановлена потужність шару складає 0,80-2,2 м; 

- ІГЕ 7 — глина лесоподібна, легка, пилувата, бура, напівтвердої 

консистенції, встановлена потужність шару складає 0,70-1,7 м.  

З несприятливих фізико-геологічних процесів слід відзначити наявність в 

геологічному розрізі лесових ґрунтів просадочних (ІГЕ2- ІГЕ4). Поверхневий шар 

ґрунту на майданчику представлений ґрунтово-рослинним шаром - суглинком сіро-

чорним, твердої консистенції, з корінням рослин. Поширений в межах майданчика 

досліджень. Встановлена потужність шару складає 0,4-0,5 м. Робочим шаром 

земляного полотна внутрішньомайданчикового проїзду служать глини лесовидні, 

легкі, пилуваті, твердої консистенції (ІГЕ2) з встановленою потужністю 0,9-2,2 м. 

За результатами інженерно-геологічних вишукувань майданчик будівництва 

відноситься до I (першого) типу ґрунтових умов за просадочністю. Глибина 

залягання постійного рівня ґрунтових вод складає 6,2 - 7,5 м. 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту - 0,76 м. 

Перед початком будівництва виконується необхідна підготовка території - 

зрізається родючий шар ґрунту 0,3 м з перевантаженням, складуванням в бурти на 

незадіяній під будівництво ділянці енергоджерела, на всій території в межах 

землевідведення видаляється поросль чагарників, демонтується будівля теплиці і 

ділянка огорожі в районі пристрою підпірної стіни, територія очищається від 

будівельного сміття, яке вивозиться в спеціально відведені місця, виконуються 

земляні роботи по суцільному вертикальному плануванню в умовних межах БМР 

підсипанням ґрунту до проектних відміток. Ухили території будівництва 

приймаються максимально допустимі при суцільному вертикальному плануванню -

30 % з метою зменшення обсягів ґрунтів для підсипання. Після виконання 

земляних і планувальних робіт насипи повинні бути ущільнені до проектного 

коефіцієнта щільності не менше 0,98. 

Після проведення будівельних або ремонтних робіт траншеї, ями, що 

знаходяться на території об'єкта, повинні бути засипані, рослинний шар ґрунту 

повинен бути відновлений. 

При виїмці ґрунту утворюватиметься будівельний відхід (ґрунт), так як 

тільки частина ґрунту, отриманого при виїмці, використовується для зворотного 

засипання при будівництві. 



55 

 

Загальний обсяг ґрунту при БМР, вийнятого для влаштування фундаментів 

під обладнання та опорні конструкції, складе 23254,63 м3. Кількість ґрунту, 

необхідного для зворотного засипання пазух котлованів, становить 19764,5 м3. 

З урахуванням об'ємної ваги грунта 1,86 т/м3 кількість відходів ґрунту складе 

6491,64 тонни. 

Збір і тимчасове зберігання ґрунту передбачається на майданчику з твердим 

покриттям в границях території будівництва енергоджерела, з подальшим 

вивезенням на полігон для захоронення будівельних відходів. 

На період будівництва енергоджерела кількість переробленого родючого 

ґрунту складе 1665 м3, з якого 231 м3 буде використано для озеленення в кінці 

виконання будівельно-монтажних робіт.  

Надлишок родючого ґрунту становить 1434 м3, який буде використаний на 

вільних від забудови ділянках південно-східної частині майданчика будівництва. 

Ґрунт укладається після виконання вертикального планування з пристроєм 

відсипання майданчика будівництва. Відмітки ділянки складування ґрунту 

виводяться в один рівень зі спланованим майданчиком енергоджерела. 

Зберігання родючого ґрунту для подальшого озеленення в кількості 231 м3 та 

ґрунту для подальшого виконання вертикального планування в кількості 1434 м3 

(загальний об'єм ґрунту 1665 м3) передбачається на майданчику з твердим 

покриттям, в північній частині майданчика будівництва.  

Проектовані укоси насипу майданчика енергоджерела зміцнюються 

об'ємною георешіткою Goodzone типу ГРП 30/10 із заповненням осередків 

ґрунтощебенем і пристроєм зверху захисного шару з рослинного ґрунту, засіяного 

газонною травою. 

Відведення атмосферних і талих вод з ділянки розміщення енергоджерела 

передбачається за нахилами спланованих поверхонь на полотно проектованого 

автомобільного проїзду з урахуванням фактичних відміток землі прилеглої 

території підприємства. Через дощоприймачі, встановлені в понижених місцях 

полотна проїзду, дощові стоки з проектованого майданчика енергоджерела 

відводяться в проектовану каналізаційну насосну станцію (КНС) з подальшим 

відведенням стоків в існуючу мережу дощової каналізації в районі існуючого 

будівлі бойлерної. Скидання зливових стоків з майданчика будівництва 

безпосередньо у водні об'єкти не передбачається. 

Благоустрій території будівництва виконується після завершення 

будівельних робіт і робіт з вертикального планування. 

Для зниження витрат на благоустрій і експлуатаційних витрат, на вільній від 

забудови території енергоджерела в межах благоустрою передбачається укладання 

геотекстилю голкопробивного 280, що виключає виростання бур'янів, з подальшим 

відсипанням покриття з щебеню М400 фр.40-70 мм. 

Пішохідні доріжки виконуються з тротуарної плитки на гравійному 

відсипанні по щебеневій основі. Обмежуються тротуари бортовим каменем на 

бетонній основі. 

З метою зниження негативного впливу на навколишнє середовище під час 

будівництва та експлуатації будівель і споруд передбачається виконання наступних 

заходів: 

• проведення відновлювальних робіт при укладанні інженерних мереж в 

повному обсязі (облаштування газонів, озеленення та ін.). 
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Об'єкти природно-заповідного фонду, враховані пам'ятники історії і 

культури та археологічні об'єкти в межах ділянки розміщення енергоджерела 

відсутні. 

Реалізація проектних рішень не призведе до додаткового впливу на ґрунти. 

Планована діяльність не порушує вимог Земельного кодексу України, Закону 

України "Про охорону земель" в частині раціонального використання та охорони 

земельних ресурсів. 

Таким чином, вплив на земельні ресурси зведено до мінімуму. 

 

5.4 Вплив на атмосферне повітря 

 

Планованою діяльністю розглядається вплив на атмосферне повітря 

проектованого енергоджерела на межі шахти «Західно-Донбаська», 1-й блок. 

Шахта «Західно-Донбаська» територіально розташована за межами міста Тернівка 

на землях Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Основними джерелами забруднення атмосфери, після реалізації проекту, 

будуть три газопоршневі установки (ГПА). Відведення відпрацьованих газів від 

ГПА передбачається через індивідуальні димові труби. 

Переважаючим напрямом впливу на навколишнє середовище проектованого 

енергоджерела, з установкою трьох газопоршневих установок (ГПА), є викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу при спалюванні газоповітряної суміші в 

камерах згоряння ГПА: оксиди азоту NO, NO2 і оксид вуглецю СО. Крім того, при 

спалюванні органічного палива в енергетичних установках, в атмосферне повітря 

надходять парникові гази: СН4, N2O, СО2. 

Основні джерела викидів - три димові труби висотою 20 м і діаметром 0,5 м 

від трьох газопоршневих установок. Додатковим джерелом викидів буде свічка 

безпеки енергоджерела (висотою 10 м та діаметром 0,3 м), через яку будуть 

скидатися в атмосферу надлишки газоповітряної суміші (ГПС). При цьому, через 

свічку в атмосферу буде викидатися парниковий газ метан СН4. 

Параметри джерел викидів наведені у Додатку В. 

Пропоновані до постачання ГПА, відповідно до даних заводу-

виготовлювача, при стандартних умовах - 5% кисню, мають величину вмісту 

оксидів азоту (в сухих газах) - 500 мг/м3, оксиду вуглецю - 300 мг/м3. 

Зазначені величини питомих викидів забруднюючих речовин від обладнання 

відповідають сучасним вимогам до енергетичного устаткування. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин від проектованих 

газопоршневих агрегатів (ГПА) виконані для основного палива - газоповітряної 

суміші з шахтним метаном по ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднюючих 

речовин в атмосферу від енергетичних установок» (Додаток Г). 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від ГПА (джерела 

викидів № 3, 4, 5) представлені в табліцах 5.2 і 5.3. 

Розрахункові методи визначення викиду забруднюючої речовини базуються 

на використанні показника емісії. Показник емісії характеризує масову кількість 

забруднюючої речовини, що викидається енергетичною установкою в атмосферне 

повітря разом з димовими газами, віднесену до одиниці енергії, яка виділяється при 

згорянні палива. Перерахунок значення виміряної концентрації в показник емісії 

забруднюючої речовини для конкретного джерела викиду здійснюється за 

формулою А.9 ГКД. 
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Таблиця 5.1 − Вихідні дані для розрахунку викидів забруднюючих речовин 

Найменування характеристики 
Од. 

вимірювання 
Значення 

Витрата  газоповітряної суміші з шахтним ме 

таном на 1 ГПА 
нм3/год 

1178,7 

  

Те саме г/с 364  

Річні витрати газоповітряної суміші на 1 ГПА тис.нм3/рік 8250,3 

Те саме т 9174,38 

Теплотворна здатність палива  МДж/кг 9,38 

Вміст О2 % 5,0 

Питомий обсяг сухих димових газів (5%О2)

 Vг.сух. 
нм3/кг 3,8 

Щільність газоповітряної суміші з шахтним 

метаном  
кг/м3 1,112  

Вміст забруднюючих речовин (при О2 = 5%) за даними заводу-виготовника 

 

Таблиця 5.2 − Максимальноразові викиди забруднюючих речовин, г/с 

Найменування показників 
Од. 

вим. 

1 черга 

від двух 

газопоршневих 

установок 

2 черга 

від однієї 

газопоршневої 

установки 

Повний 

розвиток 

від трьох 

газопоршневих 

установок 

Оксиди азоту NOx г/с 1,38 

 
0,690 2,07 

з них:     

- діоксиду азоту NO2 г/с 1,104 0,552 1,656 

- оксиду азоту NO г/с 0,18 0,090 0,269 

Оксид вуглецю СО г/с 0,828 0,414 1,242 

Максимальноразові викиди парникових газів: 

Метан (СН4 ) 

  
г/с 0,0068 

 

0,0034 

 

0,0102 

 Діоксид вуглецю (СО2) г/с 405,4 202,7 608,1 

Оксид азоту (1) (N2O) г/с 0,00068 0,00034  0,00102  
 

Таблиця 5.3 − Валові викиди забруднюючих речовин, т/рік 

Найменування 

показників 
Од. вим. 

1 черга 

від двух 

газопоршневих 

установок 

2 черга 

від однієї 

газопоршневої 

установки 

Повний розвиток 

від трьох 

газопоршневих 

установок 

1 2 3 4 5 

Оксиди азоту NOx т 34,744 

 
17,372 52,117 

з них:     

- діоксиду азоту NO2 т 27,796 13,898 41,694 

- оксиду азоту NO т 4,516 2,258 6,775 

Оксид вуглецю СО т 20,846 10,423 31,270 
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Валові викиди парникових газів: 

1 2 3 4 5 

Метан (СН4)  т 0,172 0,086 0,258 

Діоксид вуглецю 

(СО2) 
т 10215,6 5107,8 15323,4 

Оксид азоту (1) (N2O) т 0,0172 0,0086 0,0258 

 

Також слід зазначити, що з введенням в експлуатацію проектованого 

енергоджерела значно знизиться викид в атмосферу парникового газу метану СН4. 

Як зазначено в таблицях 5.1 та 5.3 при спалюванні газоповітряної суміші 

(ГПС) з шахтним метаном у камерах згоряння газопоршневих агрегатів, в рік буде 

виділятися 0,260 т метану, при спалюванні в рік 24751030,0 нм3 ГПС. 

Оскільки максимальна витрата газоповітряної суміші від вакуум-насосної 

станції перевищує потребу енергоджерела в паливі, то надлишки ГПС будуть 

скидатися в атмосферу через свічку енергоджерела (джерело викиду №6). Нижче 

наведено розрахунок кількості викидів метану від свічки енергоджерела (табл. 5.4, 

5.5). 

Максимальні витрати через свічку - 3936,0 нм3/год (без урахування роботи 

проектованого енергоджерела). 

Середня концентрація СН4 в складі газоповітряної суміші становить 31,226% 

(Додаток К). 

 

Таблиця 5.4 − Витрати газоповітряної суміші, нм3 /год 

Максимальні витрати 

газоповітряної суміші від 

вакуум-насосної станції,  

нм3 /год 

Споживання газо-

повітряної суміші 

енергоджерелом,  

нм3 /год 

Залишок газоповітряної 

суміші на свічку, 

нм3 /год 

3936,0 * 3536,0 400,0 ** 

* Примітка: ТУ на підключення трубопровода ГПС наведено у Додатку Л. 

** Примітка: скидання надлишків ГПС здійснюється від вакуум-насосної станції. Джерелом викиду 

є свічка проектованого енергоджерела, але джерелом утворення ГПС є існуюча вакуум-насосна станція 

шахти «Західно-Донбаська» (дегазаційна установка). 

 

Розрахунок викидів метану від скидної свічки енергоджерела під час 

скидання надлишків ГПС:  

EСН4 = 400,0 х 0,31226 х 0,716 / 3600 = 25,00 г/с; 

де 0,716 - щільність метану, кг/нм3. 

 

Таблиця 5.5 − Витрати газоповітряної суміші, нм3/рік 

Річна витрата газо-

повітряної суміші від 

вакуум-насосної станції, 

нм3/рік 

Споживання газо-

повітряної суміші 

енергоджерелом,  

нм3/рік 

Залишок газоповітряної 

суміші на свічку, 

нм3/рік 

27556864,0 * 24751030,0 2805834,0 ** 

 

* Примітка: ТУ на підключення трубопровода ГПС наведено у Додатку Л. 

** Примітка: скидання надлишків ГПС здійснюється від вакуум-насосної станції. Джерелом викиду 

є свічка проектованого енергоджерела, але джерелом утворення ГПС є існуюча вакуум-насосна станція 

шахти «Західно-Донбаська» (дегазаційна установка). 
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Розрахунок річних викидів метану від скидної свічки енергоджерела під час 

скидання надлишків ГПС: 

Q СН4 = 2805834,0 х 0,31226 х 0,716 х10 -3 = 627,4 т/рік, 

де 0,716 - щільність метану, кг/нм3. 

 

Під час експлуатації енергоджерела також можливі залпові викиди через 

свічку. 

Розрахунок залпового викиду забруднюючих речовин (метану) в атмосферне 

повітря під час  скидання від свічки безпеки енергоджерела (джерело викиду №6) 

При перемиканні газоповітряної суміші (ГПС) з шахтним метаном  на 

існуючу скидну свічку шахти в атмосферу буде здійснюватися викид ГПС з 

шахтним метаном в атмосферу. 

Перемикання відбуваються періодично, не частіше одного разу на місяць. Ці 

викиди носять нерегулярний, короткочасний характер і класифікуються як 

залповий викид. 

Максимальні витрати газоповітряної суміші від вакуум-насосної станції 

становлять - 3936,0 м3/год. 

Час перемикання на існуючу свічку шахти становить 10 хвилин або 600 сек. 

Середня концентрація СН4 в складі газоповітряної суміші становить 31,226% 

(Додаток К). 

Таблиця 5.6  − Витрати газоповітряної суміші (залповий викид) 

Максимальні витрати 

газоповітряної суміші від 

вакуум-насосної станції, 

нм3/год 

Розрахунковий час 

перемикання на вакуум-

насосну станцію, хвилин 

Кількість газоповітряної 

суміші, що вийшла через 

свічку, нм3 

3936,0 10 656,0 

  

Розрахунок викидів метану за час перемикання складе: 

EСН4 = 656,0 х 0,31226 х 0,716 / 3600 = 147,0 кг; 

де 0,716 - щільність метану, кг/нм3. 

Максимальний секундний викид складе: 

МСН4 = 147,0 кг : 600 сек. * 1000 = 244 г/с; 

Обсяг відхідних газів = 1, 274 м3/с при tвідх. = 45 °С. 

Прогнозована кількість залпових викидів на рік - 12 (один раз на місяць). 

Разом валовий викид метану в рік від залпових викидів від проектованого 

енергоджерела складе: 

МСН4
вал. = 147,0 кг *12 : 1000 = 1,8  т/рік. 

Отже, після реалізації проекту будівництва енергоджерела, загальний річний 

викид метану в атмосферу складе не більше 629,46 тонн. В тому числі: 

- 0,260 т - від газопоршневих агрегатів; 

- 627,4 т - від скидної свічки енергоджерела під час скидання надлишків ГПС 

(дивитися примітку під табл. 5.4; 5.5); 

- 1,8 т - від скидної свічки енергоджерела від залпових викидів. 

Без урахування роботи проектованого енергоджерела загальний річний 

викид метану в атмосферу складе 6161,7 тонн: 

Qсн 4 = 27556864, 0 х 0,31226 х 0,716 х10-3 = 6161,7 т/рік, 
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де  

27556864,0 - річна витрата газоповітряної суміші від вакуум-насосної 

станції, нм3. 

Отже, зменшення викиду в атмосферу метану складе 5532,24  т: 

6161,7 т - 629,46 т = 5532,24 т, 

де 6161,7 т - загальний річний викид метану в атмосферу, без урахування 

роботи проектованого енергоджерела, при скиданні в атмосферу 27556864,0 

т газоповітряної суміші від вакуум-насосної станції; 

629,46 т - загальний річний викид метану в атмосферу з урахуванням роботи 

проектованого енергоджерела, при спалюванні в камерах згоряння ГПА 

24751030,0 нм3 газоповітряної суміші з шахтним метаном і скиданні в 

атмосферу надлишків газоповітряної суміші в кількості 2805834,0 т/рік, а 

також з урахуванням залпових викидів від свічки енергоджерела. 

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних 

газопоршневих енергетичних установок на території, що межує з шахтою «Західно-

Донбаська», дозволить утилізувати газоповітряну суміш з шахтним метаном від 

установки дегазації на 90 % і знизити скидання в атмосферу парникового газу 

метану не менш ніж на 5532,24 тонн на рік. 

 

Санітарно-захисна зона енергоджерела 

Будівництво енергоджерела передбачено на території, що межує з шахтою 

«Західно-Донбаська».У відповідності з ДСП №173 «Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р., підприємство шахта «Західно-

Донбаська» відноситься до II класу небезпеки та має розмір нормативної санітарно-

захисної зони (СЗЗ) 500 м. Затверджена санітарно-захисна зона шахти «Західно-

Донбаська» приведена на ситуаційному плані (див. Додаток Б).  

Згідно з вимогами ДСП № 173, відстань від електростанцій до житлової 

забудови нормативно не регламентується. Тому для проектованого енергоджерела 

СЗЗ може бути мінімальною, розмір якої становить 50 м. Достатність цього розміру 

повинна бути підтверджена розрахунками приземних концентрацій забруднюючих 

речовин, які містяться в викидах даного підприємства з урахуванням фонового 

забруднення. 

Результати розрахунку максимальних концентрацій забруднюючих речовин 

на межі санітарно-захисної зони енергоджерела на період його експлуатації 

(перспективне становище) наведені в Додатку М і в таблиці 5.7. 

Номери контрольних точок на межі СЗЗ енергоджерела - 100 ÷ 107. 

З таблиці видно, що максимальна концентрація по пріоритетній 

забруднюючій речовині, діоксиду азоту, на межі санітарно-захисної зони 

енергоджерела не перевищує 0,176 ГДК м.р. для населених місць (з урахуванням 

фону - 0,216 ГДК). 

Таким чином, достатність мінімального розміру СЗЗ енергоджерела 

підтверджена розрахунками приземних концентрацій забруднюючих речовин, які 

містяться у викидах даного підприємства з урахуванням фонового забруднення. 

Отже, за умовами розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері розмір 

СЗЗ для проектованого енергоджерела може бути мінімальним (50 м). 

Оскільки проектоване енергоджерело розташоване на території, що межує з 

шахтою «Західно-Донбаська», то його санітарно-захисна зона поглинається СЗЗ 
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шахти (див. Додаток Б). Отже, в облаштуванні СЗЗ проектованого енергоджерела 

немає необхідності.  

 

Таблиця 5.7 − Результати максимальних концентрацій діоксиду азоту на 

кордоні мінімальної СЗЗ енергоджерела (50 м) 

 
Розрахунок максимальних концентрацій для проектованого енергоджерела 

показав, що максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ шахти «Західно-

Донбаська» не перевищує 0,23 (з фоном 0,27) ГДК м.р. для нас. міст  по пріоритетній 

забруднюючій речовині, діоксиду азоту, тобто не перевищує ГДК. По інших 

забруднюючих речовинах: оксиду азоту і оксиду вуглецю - менше 0,05 ГДК. 

Розрахунок максимальних концентрацій в приземному шарі атмосфери показав, що 

основна частина викидів від джерел осідає на відстані до 150 м. На відстані 560 м 

(найближча розрахункова точка на межі СЗЗ) спостерігається зменшення 

концентрації забруднюючих речовин в приземномуц шарі атмосфери. На житловій 

зоні внесок енергоджерела в забруднення атмосферного повітря становить не 

більше 0,122 ГДК. Перевищення нормативів ГДК по жодній забруднюючій 

речовині не встановлено в зоні впливу енергоджерела. 

У зв'язку з вищевикладеним, будь-які заходи з облаштування СЗЗ 

енергоджерела проектом не передбачаються. 

Найближча відстань до межі СЗЗ шахти складає 560 м. 
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Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення 

атмосферного повітря 

 

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення 

атмосферного повітря виконувалася за результатами розрахунків розсіювання 

забруднюючих речовин.  Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих 

речовин виконувався на персональній ЕОМ згідно з “Методикой расчета 

концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий” ОНД-86 за програмою ЭОЛ 2000, розробленою 

ООО “Софт Фонд” м. Київ. Програма входить у перелік програм, які  

рекомендовані Міністерством охорони навколишнього природного середовища 

України (2464/19/4-10 вiд 15.03.2006), ліцензія №133657349. 

Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій 

на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) та в контрольних точках найближчого 

розташованого житла гігієнічним нормативам.  

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих 

речовин проводилось  відповідно до вимог пункту 5.21 ОНД-86 за критерієм: 

  

 

,м10   при01,0 = HHФ  
м10   при1,0 = HФ , 

де  М (г/с) - сумарне значення викиду від усіх джерел підприємства, що 

 відповідають найбільш несприятливим з встановлених умов викиду, 

 включаючи вентиляційні джерела і неорганізовані викиди;  

ГДК (мг/м3) - максимальна разова гранично допустима концентрація; (м) - 

 усереднена по підприємству висота джерел викиду. 

Визначення середньозваженої висоти проводитися за формулою: 

Н = (5М (0-10) j + 15М (11-20) j + 25М (21-30) j + ...) / Мj, 

Мj = М (0-10) j + М (11-20) j + М (21-30) j + ... 

М (г/сек) і Н (м) - відповідно повний викид і його середньозважена висота на 

 підприємстві; 

5М (0-10) j, 15М (11-20) j і т. д. - сумарні викиди підприємства в інтервалах 

висот джерел до 10 м включно, 11-20, 21-30 м і т. д. 

Відповідно до «Закону про охорону атмосферного повітря» максимально-

разові приземні концентрації забруднюючих речовин, що створюються викидами 

підприємства, з урахуванням фонової концентрації, в житловій зоні не повинні 

перевищувати їх максимально разову ГДК. У цьому розділі ця умова дотримана, 

так як величина максимально разової концентрації по пріоритетній речовині - 

діоксиду азоту, становить не більше 0,232 ПДКм.р. для населених місць. З 

урахуванням фону - не більше 0,272 ПДКм.р. для населених місць. Фон по 

діоксиду азоту складає 0,008 мг/м3 або 0,04 ГДК. 

Кліматичні характеристики району та фонові концентрації наведені у 

розділі 3 Звіту. 

Розмір розрахункового прямокутника прийнятий - 2000 × 2000 м, крок 

розрахункової сітки - 50 м. 

;Ф
ГДК

M




63 

 

Максимальні концентрації визначалися на межі санітарно-захисної зони 

шахти «Західно-Донбаська» в двох контрольних точках з координатами: 

- РТ№1 (х=-222м; у=665м), відстань від проектованих джерел викиду до 

РТ№1 (на межі СЗЗ) - близько 700 м; 

- РТ№2 (х=-366м; у=-421м), відстань від проектованих джерел викиду до 

РТ№2 (на межі СЗЗ) - близько 560 м. 

Контрольні точки нанесені на ситуаційний план (Додаток Б). 

Згідно з виконаними розрахунками на повний розвиток енергоджерела, 

пріоритетною забруднюючою речовиною, що викидається в атмосферу з 

відпрацьованими газами ГПА, є діоксид азоту NO2. Частка вкладу проектованого 

енергоджерела в забруднення атмосфери на межі санітарно-захисної зони складе не 

більше 0,232 ГДК по пріорітетній забруднюючій речовині - діоксиду азоту .З 

урахуванням фону максимальна концентрація діоксиду азоту в приземному шарі 

атмосфери складе не більше 0,272 ПДКм.р. для населених місць. 

За метаном внесок енергоджерела в забруднення атмосфери складе не більше 

0,05 ГДК, по оксиду азоту - не більше 0,02 ГДК, по оксиду вуглецю - не більше 

0,007 ГДК. Таким чином, за всіма забруднюючими речовинами крім діоксиду азоту 

максимальна концентрація в приземному шарі атмосфери складе менше 0,05 ГДК. 

Отже, зона впливу по цих речовинах дорівнює нулю. 

Результати розрахунку розсіювання по всіх забруднюючих речовинах на 

перспективне становище (після повної реалізації проекту будівництва 

енергоджерела) наведені в таблиці 5.8 і в Додатку М. 

Також в таблиці наведені результати розрахунку максимальних 

концентрацій по метану з урахуванням фонового забруднення атмосфери і з 

урахуванням "приведеного фону". 

Розрахунок "приведеного фону" по метану наведений нижче. 

 

Таблиця 5.8 − Максимальні концентрації забруднюючих речовин в 

призмному шарі атмосфери на межі СЗЗ 

Найменування 

речовин 

С max, ГДК 

Контрольна точка №1  

(х=-222м; у=665м) 

Контрольна точка №2   

(х=-366м; у=-421м) 

  без фону з фоном без фону з фоном 

Діоксид азоту NO2 0,198 0,238 0,232 0,272 

Оксид азоту NO 0,016 0,023 0,019 0,026 

Оксид вуглецю СО 0,006 0,086 0,007 0,087 

Метан СН4 0,03 0,43 0,05 0,45 * 

Максимальні концентрації метану в приземному шарі атмосфери на границі СЗЗ з 

урахуванням приведеного фону по метану (0,31 ГДК) 

Метан СН4 0,03 0,34 ** 0,05 0,36 ** 

  
*З урахуванням фонового забруднення атмосфери по метану (фон=0,4 ГДКнас. місць.) 

** З урахуванням приведеного фону по метану (приведений фон = 0,31 ГДКнас. місць) 

 

Відповідно до п. 7.4. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», при розрахунках 

для діючих і реконструйованих джерел (підприємств) використовується значення 
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фонової концентрації фc
, що представляє з себе фонову концентрацію сф, з якої 

виключений внесок розглянутого джерела (підприємства). 

Значення фc
обчислюється за формулою (7.1): 

;2   при4,01 ф

ф

фф сс
с

с
сc 














−=

 
де  

с - максимальна розрахункова концентрація речовини від даного джерела 

 (підприємства). 

На підставі викладеного вище виконаний розрахунок приведеного фону по 

парниковому газу метану СН4. 

Кількість вкладу джерела, який виключається з фону, відповідає викиду в 

атмосферу метану в кількості 219,6 г/с, який викидався раніше в атмосферу при 

скиданні газоповітряної суміші з шахтним метаном в кількості 3536 м3/год. 

Результати розрахунку максимальних концентрацій в приземному шарі атмосфери 

від існуючого джерела викиду наведені у Додатку Н. 

Після реалізації проекту будівництва енергоджерела в камерах згоряння 

газопоршневих агрегатів буде спалюватися 3536 м3/год газоповітряної суміші з 

шахтним метаном і 400 м3/год газоповітряної суміші буде викидатися через скидну 

свічку безпеки енергоджерела. 

Фонова концентрація по метану становить 0,4 ГДК (див. Таблицю 3.9 Звіту). 

Максимальна розрахункова концентрація метану с = 0,225 ГДК або 

11,25 мг/м3. 

Відповідно до формули 7.1 ОНД-86 наведений фон по метану складе: 

фc
= 20* (1-0,4*11,25/20) =15,5 мг/м3 або 0,31 ГДК, 

де 

- 11,25 - максимальна розрахункова концентрація речовини від даного 

джерела, мг/м3; 

- 20 - фонова концентрація по метану, мг/м3. 

 

Таким чином, наведений фон по метану з урахуванням вилучення вкладу 

розглянутого існуючого джерела викиду складе 0,31 ГДК. Максімальні 

концентрації метану в приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ становлять не 

більше 0,05 ГДК, а з урахуванням приведеного фону - не більше 0,36 ГДК, тобто 

менше, ніж фонове забруднення атмосфери (0,4 ГДК). 

Отже, після реалізації проекту будівництва енергоджерела фонове 

забруднення атмосфери по метану покращиться. 

Аналіз результатів розрахунку приземних концентрацій забруднюючих 

речовин після повної реалізації проекту будівництва енергоджерела показав, що на 

межі санітарно-захисної зони без урахування та з урахуванням  фонових 

концентрацій перевищень встановлених нормативів екологічної безпеки (ГДК) не 

спостерігається.  

Періодичне дослідження стану атмосферного повітря в зоні впливу шахти 

«Западно-Донбаська» здійснюється ВСП «Павлоградський МРВЛД» ДУ 

«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» згідно з договором. 

Результати моніторингу стану атмосферного повітря наведені у Додатку Ж. 
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За результатами вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі на межі СЗЗ перевищень ГДК за речовинами (оксиди азоту, оксид вуглецю, 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок) не виявлено.  

 

Пропозиції по нормативам ГДВ 

Зазначені вище відомості про величини приземних концентрацій шкідливих 

речовин дають підставу рекомендувати наведені в таблиці 5.9 розрахункові 

максимальні секундні викиди в якості гранично-допустимих викидів для 

проектованих когенераційних установок (КУ), а річні величини - як ліміти річного 

обсягу викидів. 

 

Таблиця 5.9 −  Пропозиції по нормативам ГДВ               
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Потужність  
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/с

 

Ш
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/с

 

Т
ем

п
ер

ат
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 С
 

мг/м3 г/с т/рік 

Д
Т

 №
3
, 
Д

Т
 №

4
, 
Д

Т
 №

5
  

К
У

№
1
, 

К
У

№
2
, 

К
У

№
3
 

4,42 22,5 401 

301 
Азоту 

діоксид 
- 0,552  13,898 

304 Азоту оксид - 0,090  2,258 

337 
Вуглецю 

оксид 
- 0,414  10,423 

410 Метан  0,0034 0,086 

Всього, 

від 1-го 

ГПА 

 - 
1,052 

 

26,494 

 

Загальний викид від трьох КУ  - 3,146 

 

79,223 

 
 

Відповідно до результатів проведених розрахунків з визначення кількісного 

та якісного складу викидів, жодна з речовин зі складу викидів не підпадає під 

критерії встановлення нормативів граничнодопустимих викидів. 

За основними речовинами зі складу викидів на новостворених джерелах 

викидів при провадженні планованої діяльності (оксиди азоту (оксид та діоксид 

азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, метан) регулювання викидів 

здійснюватиметься за величиною масової витрати (г/с). 

Для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, 

оксидів вуглецю граничнодопустимий викид, відповідно до законодавства, не 

встановлено, тому що величина масової витрати менше – 5000 г/год. 

За речовинами азоту (1) оксиду (N20) та вуглецю діоксиду (СО2), на які не 

встановлені гігієнічні нормативи, регулювання викидів не здійснюється. 

При проведенні виробничої діяльності із застосуванням рішень планованої 

діяльності на відповідному новоствореному джерелі викидів (вихлопна система 

когенераційної установки) необхідно провести вимірювання фактичних значень 

викидів забруднюючих речовин, відповідно до вимог чинного законодавства, та 

провести відповідний аналіз щодо можливості встановлення нормативів 
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граничнодопустимих викидів для забруднюючих речовин, присутніх у складі 

викидів. 

 

Обгрунтування рівнів допустимих викидів і заходів щодо запобігання або 

зменшення утворення і виділення речовин, забруднюючих атмосферне повітря 

В період експлуатації проектованого об'єкта додатково будуть викидатися в 

атмосферне повітря забруднюючі речовини (оксид азоту, діоксид азоту, оксид 

вуглецю) і парникові гази. Максимальні концентрації забруднюючих речовин в 

приземному шарі атмосфери від проектованого обладнання не перевищать ГДК (на 

межі СЗЗ - не більше 0,23 ГДК по пріоритетній забруднюючій речовині діоксиду 

азоту (з фоном - 0,27 ГДК), а на території житлової забудови не більше 0,1 ГДК). 

По інших забруднюючих речовинах максимальні концентрації в приземному шарі 

атмосфери складуть менше 0,05 ГДК, тобто, їх зона впливу дорівнює нулю. 

З введенням в експлуатацію енергоджерела значно зменшиться викид в 

атмосферу парникового газу метану. Будівництво нового енергоджерела на базі 

когенераційних газопоршневих енергетичних установок на території, що межує з 

шахтою «Західно-Донбаська», дозволить утилізувати газоповітряну суміш з 

шахтним метаном на установці дегазації на 90% і знизити скидання в атмосферу 

парникового газу метану не менше ніж на 5532,24 тонн на рік. 

Таким чином, в розробці спеціальних заходів для запобігання або зменшення 

забруднюючих речовин немає необхідності. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин і аналіз величин приземних 

концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в період проведення 

будівельно-монтажних робіт 

У підготовчий період і при будівництві об'єкта, що проектується, 

проведення земляних, будівельно-монтажних та інших робіт може 

супроводжуватися утворенням і виділенням забруднюючих речовин в складі 

земляного пилу ґрунту, пилу будівельних матеріалів, димових відпрацьованих газів 

двигунів внутрішнього згоряння палива, а також підвищеним шумовим впливом на 

навколишнє середовище. 

Вплив проведення земляних робіт на прилеглу до майданчика будівництва 

територію зведено до мінімуму за рахунок передбачених заходів щодо 

пилопригнічення, своєчасного вивезення будівельних відходів та іншого сміття, в 

тому числі: 

− перевезення і зберігання сипучих будівельних матеріалів в закритих 

ємностях або з укриттям пилонепроникними (наприклад, плівковими) матеріалами; 

− поливання водою в літній час автодоріг і майданчиків дорожнього типу; 

− засипання траншей, ям, що знаходяться на території об'єкта, відновлення 

рослинного шару ґрунту; 

− проведення відновлювальних робіт при укладанні інженерних мереж в 

повному обсязі (облаштування газонів, озеленення та ін.). 

Валовий викид забруднюючих речовин, що виділяються при 

перерахованих вище роботах згідно з планом організації будівництва розрахований 

виходячи з тривалості проведення робіт, потужності обладнання та будівельної 

техніки. 

Розрахунок викидів від будівництва та доцільність розрахунку розсіювання 

від проведення будівельних робіт наведені у Додатку Д. 
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Валовий викид забруднюючих речовин на період будівництва 

проектованого об'єкта наведено в таблицях 5.10 та 5.11. 

 

Таблиця 5.10 − Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин від 

будівельної техніки за період будівництва 
Найменування 
забруднюючої  

речовини 
ГДК 

(ОБРВ), 

мг/м3 

Усереднені, питомі викиди 

забруднюючої речовини, 

кг/т 

Викид, т/рік 

Бензин Дизпаливо Бензин Дизпаливо 

1 2 3 4 5 6 

Оксид вуглецю 5,00 197,8 36,2 1,503 1,904 

Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 

азоту 

0,20 

21,6 31,4 
0,164 1,652 

Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) у перерахунку 

на діоксид сірки 

0,50 

1,0 4,3 
0,008 0,226 

Неметанові леткі 

органічні сполуки 

(НМЛОС) 

1,00 28,5 8,16 
0,217 0,429 

Метан (50,0) 0,64 0,25 0,005 0,013 

Азоту (І) оксид (N2O) 0,40 0,035 0,12 0,0003 0,006 

Аміак 0,2 0,004 - 0,00003 - 

Сажа 0,15 - 3,85 - 0,203 

Вуглецю діоксид - 3183 3138 24,191 165,059 

Бенз(а)пірен - - 0,03 - 0,0016 

ВСЬОГО: 26,088 169,494 

ВСЬОГО: 195,582 

 

Таблиця 5.11 − Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин від 

земляних, зварювальних та фарбувальних робіт за період проведення будівельно-

монтажних робіт 

Джерело 

утворення 
Найменування 

забруднюючої речовини 

ГДК 

(ОБРВ), 

мг/м3 

Викид 

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 

Земляні роботи 

(перевантаження та 

зберігання ґрунту) 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок недиференц. за 

складом 

0,5 0,270 1,404 
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1 2 3 4 5 

Зварювальні пости 

Заліза оксид (в переpахунку 

на залізо) 
0,04 0,004 0,014 

Манган та його сполуки в 

переpахунку на діоксид 

мангану 

0,01 0,0004 0,002 

Фарбувальні роботи 
Ксилол 0,2 0,474 1,659 

Сольвент (0,2) 0,229 0,802 

ВСЬОГО: 0,977 3,881 

 

Для забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу при земляних 

роботах (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 

за складом - пил) і фарбувальних роботах (ксилол і сольвент) виконаний 

розрахунок максимальних концентрацій в приземному шарі атмосфери. 

Для інших забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу при 

будівельно-монтажних роботах, розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в 

приземному шарі атмосфери не виконувався через його недоцільність, так як, 

згідно з п. 5.21 (ОНД-86) розглядатися повинні ті із забруднюючих речовин, що 

викидаються, для яких М/ПДК >Ф (Ф=0,1 при Н<10 м). 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин наведені у 

таблиці 5.12 та Додатку О. 
 

Таблиця 5.12 − Максимальні концентрації забруднюючих речовин в приземному 

шарі атмосфери на границі СЗЗ на період будівництва 

Найменування речовини 

С max, ГДК 

Контр.точка №1  

(Х=-222; Y=665) 

Контр.точка №2   

(Х=-366;Y=-421) 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом 

(аерозоль) 

0,04 0,062 

Ксилол 0,20 0,317 

Сольвент 0,099 0,153 

 

Згідно з виконаними розрахунками максимальна концентрація на межі СЗЗ 

буде незначна і складе не більше 0,317 ГДК м.р. для ксилолу. 

Всі джерела викидів забруднюючих речовин при будівництві об'єкта, що 

проектується, відносяться до неорганізованих періодичної та неодночасної дії, крім 

того, вони розосереджені по території майданчика, що збільшує відстань до 

житлової забудови. 

Виходячи з вищевикладеного, вплив викидів при будівництві об'єкта на 

територію житлової забудови зведено до мінімуму. 
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5.5 Оцінка ризику впливу планованої діяльності 

 

Розрахунок оцінки ризику на здоров'я населення від викидів 

забруднюючих речовин при роботі когенераційної установки 

  

Сучасний етап розвитку природоохоронної сфери характеризується 

зростанням її ролі в загальній системі заходів щодо збереження та зміцнення 

здоров'я населення України, яке істотно погіршилося за останні десять років. Слід 

мати на увазі, що на всіх етапах розвитку охорони і гігієни атмосферного повітря 

вони залежали від рівня економічного розвитку країни і здобутків науково-

технічного прогресу. 

Екологічний ризик - ймовірність настання події, що має несприятливі 

наслідки для навколишнього середовища і здоров'я населення, зумовленого 

прогнозованим негативним впливом господарської та іншої діяльності, яка створює 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій природного або техногенного 

характеру. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище 

виконується згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва 

України №524 від 20.11.2009 р. "Про затвердження Зміни № 1 до ДБН А.2.2-1-

2003" і методичних рекомендацій (МР) "Оцінка ризику для здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря", затверджених наказом МОЗ України №184 від 

13.04.2007 р. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря проводиться на підставі розрахунків ризику 

розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів згідно з додатком Ж Зміни №1 

до ДБН А.2.2-1-2003. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунку 

індексу небезпеки (HI) за формулою: 

HI = ∑HQi, 

де HQi - коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за 

формулою: 

HQi  =  
Ci

RfCi

 , 

де  

Сi - розрахункова середньорічна концентрація i-ї речовини на кордоні 

 житлової забудови, мг/м3; 

Rf Ci - референтна (безпечна) концентрація i-ї речовини, мг/м3 (при 

 відсутності референтних доз /  концентрацій (додаток до п. 4.3.1 

 «Методичних рекомендацій (МР)...»); 

HQi = 1  - гранична величина прийнятого ризику. 

Найбільшого вплив на житлову територію енергетичне обладнання матиме 

при південно-західному напрямку вітру, який за рік складає 9,5%, згідно з 

кліматичною характеристикою району (див. Додаток З). Розрахунок середньорічної 

концентрації забруднюючої речовини при конкретному напрямку вітру, 

здійснюється за формулою: 
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Сi  =  
Cм

P ∗ 125
 , 

 

Ci  =  
0,0464 ∗ 9,5

125
= 0,0035

мг

м3
. 

 

С𝑖 - середньорічна приземна концентрація, мг/м3; 

См - максимальноразова приземна концентрація, мг/м3;  

Р - частота повторюваності вітру з боку енергоджерела на розрахункову 

 точку, %; 

(концентрація діоксиду азоту 0,0464 мг/м3 – це 0,232 ПДК на межі СЗЗ, див.

 Додаток М).  

Характеристику ризика розвитку неканцерогенних ефектів від впливу 

діоксиду азоту концентрації 0,0035 мг/м3 в атмосферному повітрі здійснюється 

шляхом розрахунку коефіцієнта небезпеки: 

HQNO2 =CNO2/RfCNO2 = 0,0035 мг/м3 / 0,04 мг/м3 = 0,088. 

Таким чином, ризик виникнення шкідливих ефектів від впливу 

діоксиду азоту, при роботі проектованого енергоджерела, відповідає значенню 

0,088 і оцінюється як вкрай малий, згідно табл. 5.13. 

  

Критерії неканцерогенного ризика приймаються згідно п. 4.4.1.1 

«Методичних рекомендацій (МР)...» і наведені в таблиці 5.13. 

 

Таблиця 5.13 − Категорії неканцерогенного ризика 

Характеристика ризика 

Коефіцієнт 

небезпеки 

(HQ) 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий < 1 

Гранична величина прийнятого ризику 1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 

збільшенню HQ 
> 1 

  

Неканцерогенний ризик комбінованої дії декількох неканцерогенних 

речовин, що забруднюють атмосферу по проммайданчику, не розраховується в 

зв'язку з тим, що у викидах підприємства присутня тільки одна неканцерогенна 

речовина, - діоксид азоту, що має референтну концентрацію для гострих 

інгаляційних впливів. 

  

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів ICRi від речовин, що 

мають канцерогенну дію, розраховується за формулою і становить: 

, 

де URi - одиничний канцерогенний ризик i -ї речовини, мг/м3.  

Одиничний ризик розраховують з використанням величини SF (мг / (кг * 

добу)-1 (додаток до п. 4.3.2. «Методичних рекомендацій (МР)...»), стандартної 

величини маси тіла людини (70 кг) і добового споживання повітря (20 м3): 

UR=SFі*1/70*20, 
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де SF - фактор нахилу, що відображає ступінь наростання канцерогенного 

 ризику на одну одиницю зі  збільшенням дози впливу, (мг / (кг * добу)-1. 

Канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, що 

 забруднюють атмосферу (CRa), визначається за формулою: 

𝐶𝑅𝑎 = ∑ 𝐼𝐶𝑅𝑖, 

де  

ICR i - канцерогенний ризик і-тої речовини, мг/м3.  

Класифікація рівнів канцерогенного ризику приймається згідно п. 4.4.2.3 

«Методичних рекомендацій (МР)...» і наведена в таблиці 5.14. 

  

Таблиця 5.14 − Класифікація рівнів канцерогенного ризику  

№ 

з/п 
Рівень ризика 

Ризик протягом 

життя  

1 2 3 

1 

Високий (De Manifestis) - не прийнятний для 

виробничих умов і населення. Необхідно здійснення 

заходів щодо усунення або зниження 

ризику >10 -3 

2 

Середній - допустимий для виробничих умов; за 

впливу на все населення необхідний динамічний 

контроль і поглиблено вивчення джерел і можливих 

наслідків шкідливих впливів для вирішення питання 

про заходи з управління ризиком 

10 -3 - 10 -4 

3 

Низький - допустимий ризик (рівень, на якому, як 

правило, встановлюються гігієнічні нормативи для 

населення ) 

10 -4 - 10 -6 

4 

Мінімальний (De Minimis) - бажана (цільова) 

величина ризику при проведенні оздоровчих і 

природоохоронних заходів 

<10 -6 

  

Канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, що 

забруднюють атмосферу,не розраховується у зв'язку з відсутністю канцерогенних 

речовин у викидах підприємства під час проведення планованої діяльності. 

 

Оцінка соціального ризика 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.  

Значення соціального ризику Rs для оцінки визначається за формулою і 

становить : 

Rs = CRaVu
N

T
(1 − Np), 

де  

CRa прийнятий канцерогенний ризик комбінованої дії канцерогенних 

 речовин, що забруднюють  атмосферу;  

Vu  - вразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря; 

N - кількість населення в межах міста; 

T - середня тривалість життя (приймається 70 років), років;  
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Np  - коефіцієнт, який визначається як відношення кількості додаткових 

 робочих місць до чисельності  населення для розрахунку (N) для нового 

 будівництва об'єкта; при реконструкції зі збільшенням  кількості робочих 

 місць визначається відношенням кількості додаткових робочих місць до 

 попередньої кількості; при зменшенні - відношенням абсолютного значення 

скорочення робочих місць  до попередньої кількості. (Np = 0).  

Оцінка рівня соціального ризику планованої діяльності здійснюється 

відповідно до таблиці 5.15 (Додатку И Змін № 1 до ДБН А.2.2-1-2003). 

 

Таблиця 5.15 − Класифікація рівней соціального розвитку  

№ 

з/п 
Рівень ризика 

Ризик протягом 

життя  

1 2 3 

1 
Неприйнятний для професійних контингентів і 

населення 
> 10-3 

2 
Прийнятний для професійних контингентів і 

неприйнятний для населення 
10-3 -10-4 

3 Умовно прийнятний 10-4 -10-6 

4 Прийнятний < 10-6 

  

Оскільки в викидах проммайданчика відсутні викиди канцерогенних 

речовин і канцерогенний ризик комбінованої дії канцерогенних речовин, що 

забруднюють атмосферу, не розраховувався, то і ризик планованої діяльності не 

розраховується. 

 

5.6 Шумовий вплив 

 

Шумові характеристики при експлуатації енергоджерела 

 

Джерелами шуму і вібрації в процесі здійснення планованої діяльності є 

робота технологічного обладнання. 

Вплив локальної вібрації на персонал від обладнання відсутній. Для 

виключення вібрації працююче обладнання встановлене про на індивідуальні 

фундаменти. Рівень вібрації технологічного обладнання приймається у відповідості 

з ДСН 3.3.6.039-99. 

Основним джерелом шуму, який визначає шумовий вплив на навколишнє 

середовище, є проектовані когенераційні установки, які розташовані на відкритому 

майданчику. Відповідно до технічних вимог когенераційна установка 

передбачається в шумозахисному кожусі, що забезпечує рівень звукового тиску, на 

відстані 10 м від нього, - не більше 78 дБА.  

  



73 

 

 

Вихідні дані: 

 

Таблиця 5.16  − Характеристика джерел шуму енергоджерела 

 
Джерело шуму (ІШ)  Рівні звукового тиску (потужності), дБ, 

в октавних смугах з середньогеометричними частотами в 

Гц  

 LWA, 

дБА 

Но-

мер 

Найменування 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1  Газопоршневий агрегат №1 82 79 78 81 77 82 75 76 79 78 

2 Газопоршневий агрегат №2 82 79 78 81 77 82 75 76 79 78 

3 Газопоршневий агрегат №3 82 79 78 81 77 82 75 76 79 78 

 

Відстань від майданчика будівництва до найближчої розрахункової точки 

РТ№2, на межі санітарно-захисної зони шахти, становить 560 м (див. Додаток Б). 

Розрахунок очікуваних рівнів шуму в розрахункових точках (на межі 

санітарно-захисної зони шахти) визначається згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 

"Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях". 

Розрахункові формули. 

Розрахунок  рівнів звукового тиску в розрахунковій точці. 

Очікувані октавні рівні звукового тиску в розрахунковій точці від одного 

ГПА визначені за формулою 39 ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013: 

LА = LWA – 20 lgR + 10 lg Ф – 10 lgΩ - ΔLAпов, 

LА = 78 – 55 + 0 – 8 – 2,8= 12,3, 

де 

LА - рівень звукової потужності в дБА джерел шуму; 

R - відстань від джерела шуму до розрахункової точки; 

Ф – фактор спрямованості джерела шуму Ф = 1; 

 – затухання звуку в атмосфері, =25,4*10-3дБА; 

 – просторовий кут випромінювання звуку, який приймається  = 2 ; 

ΔLAпов.– загасання звуку в атмосфері, дБА (визначається відповідно до п.6.2.5 

ДСТУ залежно від показника спектра шуму ΔL-A,дБ). 

 

Сумарний рівень звукового тиску від трьох джерел шуму визначається за 

формулою (А.2) ДСТУ: 

 

Lсум. =L1+10*lgn; 

Lсум. =12,3+10 * lg3 = 17,6 дБА. 

 

Очікувані рівні шуму.    

Розрахункова точка (РТ) №2 (на межі СЗЗ на відстані 560 м від 

енергоджерела). 
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Таблиця 5.17  − Очікувані рівні шуму   
Джерело шуму (ІШ)  

LW лін, дБ 
ΔL-A, 

дБ 
Ф Ω 

ΔLA пов, 

дБА 

LA, 

дБА 
Номер Найменування 

1 Газопоршневий 

агрегат №1 
89 

3 , 5 1 6,2832 2,8 12,3 

2 Газопоршневий 

агрегат №2 
89 

3,5 1 6,2832 2,8 12,3 

3 Газопоршневий 

агрегат №3 
89 

3,5 1 6,2832 2,8 12,3 

LA сум 17,6 

 

Висновки 

В результаті проведених акустичних розрахунків визначено наступне: 

- рівень звукового тиску в розрахунковій точці РТ 2, на межі СЗЗ, не 

перевищує допустимі значення (45 дБА в нічний час доби); 

- зважаючи на значну відстань житлової зони від розглянутого 

проммайданчика, на якому встановлюється енергоджерело, прийняті проектом 

заходи щодо зниження шумового впливу від енергоджерела є достатніми.  

 

Шумові характеристики при проведенні будівельно-монтажних робіт 

(БМР) 

На проммайданчику будівництва енергоджерела одночасно може працювати 

до 8 одиниць будівельної техніки. Стоянка під час навантаження / розвантаження 

повинна проводитися з вимкненим двигуном. 

Будівельні роботи будуть проводитися тільки в денний час доби. 

 

Вихідні дані: 

Шумові характеристики будівельної техніки наведені в таблиці 5.17.  

Таблиця 5.18 − Характеристика джерел шуму  
Джерело шуму (ДШ)  Рівні звукового тиску (потужності), дБ, 

в октавних смугах з середньогеометричними 

частотами в Гц  

 LWA, 

дБА 

Номер Найменування 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Бульдозер 74 74 83 78 74 74 70 67 62 78 

2 Кран 92 92 84 82 81 78 74 72 66 78 

3 Автосамоскид 84 84 80 73 73 71 67 62 59 76 

4 Екскаватор 77 77 86 75 75 71 69 64 55 77 

5 Електрозварювальний 

трансформатор  

63 60 70 72 70 74 78 80 79 72 

6 Автобетонозмішувач 83 80 72 75 82 83 74 85 80 82 

7 Вібротрамбовка 68 65 70 66 72 70 69 70 68 74 

8 Автомобіль бортовий  76 76 77 78 79 76 71 67 60 77 

 

Відстань від майданчика будівництва до найближчої розрахункової точки на 

межі санітарно-захисної зони шахти становить близько 520 м (див. Додаток Б). 
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Розрахункові формули 

Розрахунок  рівнів звукового тиску в розрахунковій точці. 

Розрахункова точка РТ 2 обрана в житловій зоні, виходячи з умови 

максимального поширення звукової енергії в атмосфері і розташування джерел 

шуму. 

Очікувані октавні рівні звукового тиску в розрахунковій точці прийнятих в 

розрахунок джерел шуму визначені за формулою 39 ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013: 

LА = LWA – 20 lgR + 10 lg Ф – 10 lgΩ - ΔLAпов, 

де 

LА - рівень звукової потужності в дБА джерел шуму; 

R - відстань від джерела шуму до розрахункової точки; 

Ф – фактор спрямованості джерела шуму Ф = 1; 

 – затухання звуку в атмосфері, =25,4*10-3дБА; 

 – просторовий кут випромінювання звуку, який приймається  = 2 ; 

ΔLAпов.– загасання звуку в атмосфері, дБА (визначається відповідно до п.6.2.5 

ДСТУ залежно від показника спектра шуму ΔL-A, дБ). 

Сумарний рівень звукового тиску від всіх джерел шуму визначається за 

формулою (А.1) ДСТУ: 

𝐿𝐴сум. = 10𝑙𝑔(∑ 100.1∗𝐿𝑖), 

де 

Li - рівень звуку i-го джерела шуму, дБА. 

 

Очікувані рівні шуму 

Розрахункова точка (РТ) №2 (на межі СЗЗ на відстані 520 м від майданчика 

будівництва). 

 

Таблиця 5.19 − Очікувані рівні шуму 
Джерело шуму ( ІШ)  

LW лін, дБ 
ΔL-A, 

дБ 
Ф Ω 

ΔLA пов, 

дБА 

LA, 

дБА Номер Найменування 

1 85,8 7,2 1 6,2832 1,8 13,9 13,9 

2 95,8 12,6 1 6,2832 1,4 14,3 14,3 

3 88,2 12,5 1 6,2832 1,3 12,4 12,4 

4 87,7 10,2 1 6,2832 1,7 13,0 13,0 

5 84,9 0 1 6,2832 5,0 4,7 4,7 

6 90,6 1,6 1 6,2832 3,7 16,0 16,0 

7 78,7 2,0 1 6,2832 3,2 8,5 8,5 

8 85,2 4,7 1 6,2832 2,2 12,5 12,5 

LA сум . 22,0 

 

Виходячи з результатів розрахунку рівнів звукового тиску в розрахунковій 

точці РТ 2, рівень звукового тиску на межі СЗЗ шахти не перевищує допустимі 

значення в денний час доби (55,0 дБА). 

 

Аналіз результатів розрахунків рівнів шуму дозволяє зробити висновок, що 
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усі шумові характеристики будівельної техніки та устаткування знаходяться в 

межах норми, дані роботи матимуть тимчасовий характер і припиняться після 

завершення будівельно-монтажних робіт та не спричиняють негативного впливу на 

довкілля. 

При дотриманні всіх заходів, передбачених технічними рішеннями проекту, 

негативний вплив шуму на період експлуатації зведено до мінімуму, і він не 

спричинить істотного впливу на здоров'я працівників підприємства, не приведе до 

погіршення умов проживання населення в найближчому житловому масиві. 

Акустичний вплив і заходи по зниженню виробничих шумів та інших 

шкідливих чинників 

Джерелами шуму і вібрації в процесі здійснення планованої діяльності є 

робота технологічного обладнання. 

Вплив локальної вібрації на персонал від обладнання відсутній. Для 

виключення вібрації працююче обладнання встановлене про на індивідуальні 

фундаменти. Рівень вібрації технологічного обладнання приймається у відповідості 

з ДСН 3.3.6.039-99. 

Основним джерелом шуму, який визначає шумовий вплив на навколишнє 

середовище, є проектовані когенераційні установки, які розташовані на відкритому 

майданчику. Відповідно до технічних вимог когенераційна установка 

передбачається в шумозахисному кожусі, що забезпечує рівень звукового тиску, на 

відстані 10 м від нього, - не більше 78 дБА.  

Зниження повітряного шуму досягається шляхом експлуатації техніки зі 

звукоізолюючими кожухами, глушниками, передбаченими конструкцією ГПА. 

Спеціальних заходів щодо захисту від шуму не потрібно, оскільки в 

безпосередній близькості до джерел шуму постійних робочих місць не 

передбачено. 

Основним заходом щодо захисту робочого (обслуговуючого) персоналу в 

період експлуатації є необхідність застосування шумозахисних навушників 

(берушей), які забезпечують необхідне зниження шумового впливу на людину. 

Еквівалентні та максимальні рівні звукового тиску на робочих місцях і на 

межі СЗЗ зони відповідають вимогам діючих норм.  

Виконані акустичні розрахунки показали, що на межі СЗЗ на відстані 520-

560 м від джерел шуму, сумарний рівень звукового тиску від енергоджерела та 

будівельної техніки не перевищить граничнодопустимий рівень шуму в нічний час 

доби- 45 дБА та в денний час - 55 дБА для житлової територіїї. 

Рівень звукового тиску, що створюється обладнанням проектованого об'єкта, 

не перевищить допустимі значення рівня шуму, як на промисловій території, згідно 

з ДСН 3.3.6.037-99, так і на території, прилеглої до житлової забудови, встановлені  

ДБН Б 2.2-12: 2019. 

В період експлуатації проектованого об'єкта акустичний вплив на селитебну 

територію буде незначним також за рахунок значного віддалення проектованого 

об'єкта від житлової території. 

Оскільки в результаті реалізації проектних рішень рівень шуму, не 

перевищить граничнодопустимі рівні, в розробці додаткових заходів щодо 

зменшення рівня шуму відсутня необхідність. Таким чином, розробка додаткових 

природоохоронних заходів не потрібна. 
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5.7 Вплив електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання  

 

Граничнодопустимий рівень (ГДР) напруженості електричного поля (ЕП) в 

середині житлових будинків становить 0,5 кВ/м, для територій житлової забудови - 

1 кВ/м, для територій городів і садів - 5 кВ/м, для ділянок перетину повітряних 

ліній електропередач з автомобільними дорогами - 10 кВ/м, в незаселеній 

місцевості - 15 кВ/м. 

При дотриманні вимог ПУЕ, на об'єктах електромережі з напругою 35 - 

220 кВ, не виникає перевищення ГДР напруженості електричного поля на робочих 

місцях. 

Для визначення рівня напруженості електричного поля при експлуатації 

об'єктів електромережі регламентовано проведення інструментальних вимірювань і 

дослідження рівня напруженості ЕП на робочих місцях. 

Напруженість магнітного поля (МП) безпосередньо залежить від сили 

струму, який проходить через провідник. Граничнодопустимі рівні впливу 

магнітних полів на обслуговуючий персонал об'єктів електромережі 

встановлюється в залежності від часу впливу і результатів інструментальних 

вимірювань. Для магнітних полів безперервних або переривчастих (з довжиною 

імпульсу Тu 0,02 і з довжиною паузи між імпульсами tn ≤ 2 c ) перевищення ГДР 

напруженості при повній роботі зміни (8 год) становлять 1400 А/м, а при 

короткочасному впливі (до 1 год ) - 6000 А/м. 

Якщо рівень напруженості ЕП залежить від напруги в провіднику, то рівень 

напруженості МП безпосередньо залежить від сили струму, який проходить через 

провідник. На проектованому об'єкті величини струмів відносно невеликі, тому 

рівень напруженості ЕП і МП незначний. 

За умови дотримання вимог ПУЕ на об'єктах електромережі з напруженням 

6,3 кВ не виникає перевищень ГДР напруженості ЕП і МП на робочих місцях. 

Ультразвукових, електромагнітних і іонізующих випромінювань від 

будівельно-монтажних робіт не передбачається. 

 

5.8 Вплив на водне середовище  

 

Вплив на водне середовище під час експлуатації 

 

Водопостачання та водовідведення 

Для забезпечення технологічних процесів та господарсько-побутових потреб 

обслуговуючого персоналу на майданчику будівництва енергоджерела на базі 

когенераційних установок на шахті «Західно-Донбаська» передбачаються такі 

мережі: 

- система протипожежно-питного водопостачання; 

- система господарсько-побутової каналізації; 

- система дощової каналізації. 
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Система протипожежно-питного водопостачання 

Джерелом проектованої системи протипожежно-питного водопостачання є 

існуючий закільцований протипожежно-питний водопровід підприємства 

Ø 150 мм. 

Зовнішнє пожежогасіння проектованого енергоджерела передбачається від 

існуючого прилеглого пожежного гідранта ПГ-10, розташованого на існуючому 

протипожежно-питному водопроводі Ø 150 мм біля вакуумнасосної і від 

проектованого пожежного гідранта, розташованого на проектованому 

протипожежно-питному водопроводі Ø 100 мм. 

Обсяг води для зовнішнього пожежогасіння проектованого енергоджерела не 

перевищує обсяг необхідний для пожежогасіння існуючих будівель і споруд 

підприємства шахти. 

Згідно до таблиці 5 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування» витрата води на зовнішнє 

пожежогасіння проектованого АПК становить 10 л/с. 

Для забезпечення протипожежних заходів будівлі АПК передбачається 

внутрішній протипожежний водопровід згідно до ДБН В.2.5-64: 2012 «Внутрішній 

водопровід та каналізація» з розрахунковою витратою води на внутрішнє 

пожежогасіння - 2×2,6 л/с. 

Для забезпечення протипожежних та господарсько-побутових потреб 

майданчика енергоджерела передбачається підведення протипожежно-питної води 

по трубопроводу, прокладеному підземно. Підключення знову проектованого 

трубопроводу передбачається до існуючої підземної мережі протипожежно-

питного водопостачання Ø 150 м, що знаходиться на території шахти біля 

вакуумнасосної. 

В місці врізання проектованого трубопроводу в існуючу мережу в існуючому 

колодязі встановлюється ручна відключаюча арматура. Проектовані трубопроводи 

прокладаються підземно нижче глибини промерзання грунту на 0,5 м згідно з 

вимогою п. 12.41 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування».  

Підведення питної води здійснюється до санітарно-технічних приладів і 

душових побутових приміщень, розташованих в АПК, а також на потреби 

пожежогасіння. 

На вводі в будівлю АПК на протипожежно-питному водопроводі 

встановлюється запірна арматура і витратомірний пристрій (водомір) для обліку 

води на господарсько-побутові потреби проектованого енергоджерела.  

Якість питної води відповідає вимогам ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. 

Вимоги та методи контролювання якості», ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, прізначеної для  споживання людиною».  

Розрахункова кількість питної води орієнтовно становить 0,6 м3/год 

(1,1 м3/добу), в тому числі на гаряче водопостачання 0,3 м3/год (0,5 м3/добу). 

За ступенем забезпеченості подавання води, проектована система 

протипожежно-питного водопостачання відноситься до I-ої категорії 

водопостачання. 
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Система господарсько-побутової каналізації 

Хозбитова каналізація призначена для відведення стічних вод від санітарно-

технічних приладів (унітазів, умивальників, душових), встановлених в побутових 

приміщеннях будівлі АПК. 

Побутові стоки від будівлі АПК відводяться в самопливному режимі через 

проектовану мережу Ø 110 мм в колодязь для збору господарсько-побутових стоків 

з наступним вивезенням спецавтотранспортом. 

Проектований трубопровід прокладається підземно з початковою глибиною 

закладення на 0,3 м менше більшої глибини проникнення в ґрунт нульової 

температури згідно з вимогою п. 8.6.4 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні 

мережі та споруди». Трубопроводи прокладаються з мінімальним ухилом, при 

якому дотримуються розрахункові швидкості руху стічної води, що запобігають 

процесу заливання мереж.  

Розрахункова кількість стоків орієнтовно становить 0,6 м3 /год (1,1 м3/добу). 

Система дощової каналізації 

Збір і відведення дощових стічних вод з покрівлі проектованих будівель і 

споруд, контейнерів обладнання ГПА і їх площадок обслуговування  здійснюється 

самопливом через знову проектовану внутрішньомайданчикову підземну дощову 

каналізацію. 

Відведення дощових стоків з майданчика будівництва передбачається за 

рахунок організації ухилу дороги і рельєфу через проектовані дощоприймачі, роз 

міщані в нижніх точках проїжджої частини, в проектовану 

внутрішньомайданчикову підземну дощову каналізацію. 

Розрахункова кількість дощових стоків з покрівлі будівель і прилеглої 

території орієнтовно становить 30,03 л/с, 108,12 м3/год, 263,43 м3/добу. 

Середньорічний обсяг поверхневих стічних вод, що утворюються на 

майданчику будівництва в період випадання дощів і танення снігу орієнтовно 

дорівнює 1981,44  м3/рік. 

Склад стічних вод дощової каналізації, які відводяться від майданчика 

енергоджерела, відповідає складу стічних вод підприємства шахти. Тому 

будівництво додаткових очисних споруд на системі дощової каналізації не 

передбачено. 

Зливові/дощові стоки будуть спрямовуватись у відстійник насосної станції 

зливових вод котельньої (бойлерної), де вони відстоюються і далі насосом по 

напорному трубопроводу перекачуються у відстійник шахтних вод 

Трубопроводи дощової каналізації прокладаються з мінімальним ухилом, 

при якому дотримуються розрахункові швидкості руху стічної води. 

Дощові стоки з проектованого майданчика енергоджерела відводяться в 

проектовану каналізаційну насосну станцію (КНС) з наступним відведенням стоків 

в існуючу мережу дощової каналізації в районі існоючої будівлі бойлерної. 

Необхідність КНС обумовлена вертикальним плануванням проектованого 

майданчика енергоджерела. 

Технічні умови (ТУ) на підключення до існуючих комунікацій водопроводу і 

каналізації в рамках реалізаціх Проекту «Нове будівництво енергоджерела на базі 

когенераційних установок на шахті «Західно-Донбаська», на території 

Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської обл. 

(кадастровий номер 1223581300:07:001:0347)» наведені у Додатку П. 
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В результаті вжитих проектних рішень скидання стічних вод у відкриті 

водоймища не здійснюється 

 

Вплив на водне середовище в період будівництва 

 

В ході проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, очікується 

використання води для приготування будівельних сумішей, в господарсько-питних 

цілях, і відповідне утворення стічних вод. 

Витрата води на період будівництва складає: 0,2 л/с на виробничі та 

господарсько-побутові потреби; 10 л/с − на пожежогасіння. Організоване 

водовідведення в період будівництва не передбачається. 

Для відведення каналізаційних стоків використовується існуюча каналізація. 

Водні ресурси (поверхневі і підземні води) в період проведення робіт по 

будівництву не будуть використовуватися, скиди стічних вод у навколишнє 

середовище не прогнозуються. Інших негативних впливів на гідросферу не 

передбачається. 

 

5.9 Вплив на рослинний та тваринний світ, заповідні об'єкти 

Сучасний стан флори і фауни 

Рослинний світ Дніпропетровської області представлений в основному 

степовими, лісостеповими і заплавними формаціями флори.   

Ліси розташовуються по долинах річок, є байрачні, розташовані по балках, 

полезахисні і прибалкові лісопосадки, зелені насадження навколо населених 

пунктів і штучні лісові масиви. Під лісами, лісосмугами і чагарниками знаходиться 

4% території області.  

У степу ростуть 529 видів рослин: ковили, типчаки, катрани, ефіроноси, 

медоноси, лікарські трави. Зустрічається катран татарський, вогнище берегове, 

ковила волосиста, пижма звичайна, хвощ польовий, кульбаба лікарська, чебрець, 

горицвіт весняний та інші. З гірських рослин ростуть 8 видів папороті, а волошка 

хибно блідо луската і тисячолистник голий ніде більше не зустрічаються. З 

рідкісних рослин в регіоні спостерігається понад 91 з 541 видів флори, занесених 

до Червоної книги України та 39 видів, занесених до Європейського Червоного 

списку. 

Внаслідок відсутності повних кадастрових свідоцтв, привести абсолютну 

кількість видів тварин, які живуть на території Дніпропетровської області, 

неможливо. Степові простори, балки, байрачні ліси населяють птиці і хутрові звірі: 

червона лисиця, вовк, лісова і кам'яна куниці, норка, заєць-русак, тушканчик, 

сліпиш, борсук, єнотовидний собака та ін. В лісових районах і в чагарниках по ярах 

і берегах річок живуть козулі, які знаходяться під охороною. 

На території області постійно знаходиться і спостерігається на перельотах, 

зальотах, зимівлі та міграціях близько 300 видів птахів. Тут живуть жайворонки, 

вівсянки, удоди, в'юрки, чечітки, сизо воронки, фазани, куріпки, перепела та інші 

птахи. По берегах річок і водойм водиться водоплавна птиця, в річках і озерах 

зустрічається 55 видів риб. Крім того, на даній території зустрічається 12 видів 

земноводних. 
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Ділянка нового будівництва проектованого об'єкта розташована на північній 

околиці міста Тернівка Дніпропетровської області. 

В районі будівництва енергоджерела рослинність типова для містських 

територій: 

• дерева і чагарники; 

• трав'янисто-злакова рослинність незабудованих територій; 

• бур'янова рослинність порушених територій; 

• рілля. 

Дерев'яно-чагарникова рослинність представлена тополею, кленами 

ясенелістним і гостролистим, білою акацією, липою серцелистною. Чагарникова 

рослинність представлена молодою порослю білої акації і клена ясенелистного 

природного походження, а також одиничними екземплярами в'язу дрібно-листного. 

Прилеглі до підприємства території, вільні від деревно-чагарникової 

рослинності, повсюдно зайняті представниками степової злакової рослинності, яка 

в більшості випадків представлена пирієм півзучим з домішкою інших злакових і 

різнотравних представників (тонконіг, овсянниця, полин, гравілат, березка та ін.). 

Такі території зайняті бур'янною рослинністю і рослинами, стійкими до 

антропогенного навантаження. Представниками таких територій на відкритих 

ділянках є: амброзія полинолиста, горець пташиний, деревій звичайний, в місцях 

затімнених, під пологом дерев або будівель, переважає чистотіл великий, з 

домішкою інших трав, що полюбляють тінь. 

У районі розташування об'єкта планованої діяльності відсутні природні і 

штучні природні комплекси. 

Фауна території, прилеглої до проммайданчику, представлена переважно 

синантропними видами тварин. 

 

Природно-заповідний фон, екологічна мережа 

Найближчими до території Богданівської сільської ради Павлоградського 

району Дніпропетровської області є три природоохоронних об'єкти (лист 

Дніпропетровської ОДА ДЕПР №3-967/0/261-21 від 11.02.2021, Додаток І): 

- ландшафтний заказник місцевого значення “Балка Свідовок” (рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 21.06.2013 № 440 -19/УІ); 

- територія, зарезервована під подальше створення заповідного об’єкту 

“Тернівський” (рішення Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-

8/VII “Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі 

Дніпропетровської області”); 

- територія Смарагдової мережі (UA0000212 Samarskyi Lis), яка входить до 

складу території Смарагдової мережі Європи і підлягає збереженню згідно із 

Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 

Європі. 

Ландшафтний заказник місцевого значення у балці Свідовок розташований 

на відстані 6,1 км від будівництва енергоджерела. 

Територія розташована в межах вододільно-балкового типу ландшафтів і 

включає степову балку із степовими та залісненими схилами. Площа заказника - 

793,1 га. 

В Павлоградському районі Дніпропетровської області знаходиться територія, 

зарезервована під подальше створення заповідного об’єкту “Тернівський” на 

відстані не менше 1 км від планованої діяльності. 
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Згідно до карти "Схема розташування об'єктів культурної спадщини та 

нерухомих пам'яток Дніпропетровської області":  

(http://mbk.dp.gov.ua/wp-content/ uploads/ 2019 /SPTO/ 

roztashuvannja_obektiv_kul'turnoi_spadzshiny_ta_nerukhomyh_pam'jatok-zagal'na.jpg): 

- пам'ятки археології національного значення біля території впровадження 

планованої діяльності відсутні. 

На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або 

історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка 

негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-

культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим 

призначенням (згідно ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України»). 

Земельна ділянка, на якій передбачено будівництво енергоджерела, не 

знаходиться на територіях природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного або історико-культурного призначення. 

В околиці міста Тернівка розташовані Богуславський ліс (Сосновий ліс) і 

Самарський ліс. Останній відноситься до об'єктів Смарагдової мережі (UA0000212 

Samarskyi Lis). Відстань до ділянки будівництва становить 4,3 км і 3 км відповідно.  

Самарський ліс (Самарський бір) − лісовий масив в Україні, в межах 

Новомосковського і Павлоградського районів Дніпропетровській області. 

Розташований переважно на лівому березі річки Самари. Простягається порівняно 

вузькою смугою вниз за течією Самари від впадіння в неї річки Вовчої до селищ 

Гвардійське і Черкаське. 

Довжина лісового масиву − близько 30 км, ширина − до 6 км, площа − 

близько 15 000 га.  

Являє собою велику ділянку старого заплавного та аренного лісу, більша 

частина якого розташована в межах Самарської Луки. Зростають дуб, ясен, липа, 

клен, сосна, вільха. Ділянки природного соснового лісу вважаються 

найпівденнішим природним хвойним лісом на території Україні. Також на 

території лісу розташована природна діброва з віком дерев до 300 років.  

На території лісу розташована велика кількість заливних (заплавних) озер, 

стариць, очеретяні і сфагнові болота. На розташованих посеред лісу піщаних 

пагорбах збереглися залишки ендемічного піщаного степу. Також цінність 

становлять ділянки на правому березі Самари, що поєднують байрачні ліси і 

залишки цілинного чорноземного степу, що зберігся в балках і ярах.  

На території Самарського лісу також ростуть типово північні рослини — 

зозулинець болотний, любка дволиста тощо.  

Ряд місцевих видів птахів − орел-могильник, орлан-білохвіст, змієїд, занесені 

в Червону книгу України.  

Поблизу Самарського лісу розташовані два солончакові лимани − Солоний 

Лиман і Булахівський Лиман, а також численні солончакові заливні луки та болота, 

що служать притулком великій кількості птахів − куликів, гусей, журавлів, лебедів 

і чапель. 

Вплив на птахів та тварин буде мінімальний відсутній, оскільки місця 

гніздування птахів та місця проживання тварин порушуватися не будуть, не 

зменшується рівень кормової бази. 

Шляхи міграції птахів наведено на рис 5.1. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%94%D1%97%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F
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За даними УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПТАХІВ птахи 

використовують три головні способи визначення правильного шляху. Вони можуть 

реагувати на магнітне поле Землі і знаходити шлях за його допомогою. Протягом 

дня птахи орієнтуються за сонцем. Оскільки вони бачать поляризоване світло, 

птахи можуть орієнтуватися навіть тоді, коли сонце знаходиться за хмарами. Вночі 

птахи орієнтуються по зірках. Вони вчать карту зоряного неба, ще знаходячись у 

гнізді. 

Багато видів птахів вивчають маршрути міграції кілька років. Лебеді, гуси і 

морські птахи вивчають міграційні шляхи, подорожуючи з дорослими 

досвідченими птахами. Вони запам’ятовують основні орієнтири, які лежать на 

шляху міграції: долини річок, гори, вигинам морського узбережжя. Інші птахи, як 

зозуля, повинні знаходити правильний шлях самотужки. Такі птахи інстинктивно 

знають правильний міграційний шлях і місця зимівель. 

Більшість співочих птахів мігрує на висоті від 500 до 2000 метрів, проте, 

деякі летять на висоті більше 6800 метрів; лебеді були зареєстровані на висоті 8000 

метрів і гірські гуси на висоті 9000 метрів.  

Міграція відбувається широким фронтом, але на сході країни вона, як 

правило, обмежена долиною Дніпра, де частина птахів, яка мігрує в цьому районі, 

вливається в Дніпровський шлях. Більшість птахів перетинає материкову частину 

України без зупинки, але в деяких місцях (зокрема, на водосховищах 

Дніпровського каскаду) можуть утворюватися скупчення. За наявності водного 

об’єкту -р. Самара, що розташована у північному та північно-західному напрямках 

від об’єкта планованої діяльності на відстані більше 2 км (2,2-2,7 км), над 

територією якого пролягає Дніпровський шлях міграції птахів, міграція птахів 

через територію проммайданчика шахти «Західно-Донбаська» блоку №1 не 

здійснюється.  

Результати аналізу міграційних шляхів птахів, що знаходяться під 

особливою охороною свідчать про відсутність можливої взаємодії між 

розташуванням шляхів міграції та помірними викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

Отже, найближчим шляхом міграції птахів, що пролягає поблизу території 

місцезнаходження планованої діяльності є Дніпровський шлях, але у зв’язку з тим, 

шляхи міграції птахів не пролягають над територією розташування планованої 

діяльності та в результаті планованої діяльності не утворюються нові високі 

джерела викидів, які б могли стати перешкодою для птахів, вплив на птахів під час 

міграції не очікується. 
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Рис. 5.1 Сезонні міграції птахів 
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На території планованої діяльності не виявлено існування цінних видів 

флори і мисливських видів фауни, відповідних мисливських угідь, наявність 

рідкісних і зникаючих видів тварин, які занесені в Червону книгу. 

Благоустрій території будівництва виконується після завершення 

будівельних робіт і робіт з вертикального планування. 

Для зниження витрат на благоустрій і експлуатаційних витрат, на вільній від 

забудови території енергоджерела в межах благоустрою передбачається укладання 

геотекстилю голкопробивного 280, що виключає виростання бур'янів, з подальшим 

відсипанням покриття з щебеню М400 фр.40-70 мм. 

Пішохідні доріжки виконуються з тротуарної плитки на гравійному 

відсипанні по щебеневій основі. Обмежуються тротуари бортовим каменем на 

бетонній основі. 

З метою зниження негативного впливу на навколишнє середовище під час 

будівництва та експлуатації будівель і споруд передбачається виконання наступних 

заходів: 

• проведення відновлювальних робіт при укладанні інженерних мереж в 

повному обсязі (облаштування газонів, озеленення та ін.). 

Карти з об'єктами ПЗФ та об'єктами Смарагдової мережі наведені у 

Додатку Р. 

З огляду на значну віддаленість об'єктів ПЗФ, Смарагдової мережі та місць 

проживання тварин від проектованого об'єкта, нове будівництво енергоджерела 

біля шахти «Західно-Донбаська» не вплине на об'єкти природно-заповідного 

фонду, не приведе до зміни умов проживання та існування рослин та тварин. 

Діяльність підприємства здійснюється відповідно до вимог: 

- Закону України "Про захист рослин" 1998 р., "Про рослинний світ" 1999 г., 

які регулюють взаємовідносини, пов'язані із захистом рослин 

сільськогосподарського і іншого призначення, багаторічних лісових насаджень. 

- Закону України "Про тваринний світ" 1993 р. - підтримка умов існування 

видової і популяційної різноманітності тваринного світу в умови природного 

середовища. 

Негативний вплив на ПЗФ може виникнути внаслідок можливої аварійної 

ситуації. Проектними рішеннями передбачений комплекс заходів з ліквідації 

наслідків аварійних ситуацій. 

В результаті утилізації шахтного метану, який є шкідливим для рослин, 

утворюються вуглекислий газ та вода, які будуть використані рослинами для 

фотосинтезу та не потребують спеціальних заходів для зменшення впливу цих 

компонентів. 

Отже, нове будівництво енергоджерела дозволить зменшити рівень впливу 

на рослинність, за рахунок зменшення впливу існуючих викидів метану на 

утворення парникового ефекту, а також ліквідації можливого негативного впливу 

метану на рослинність, розташовану на найближчій відстані від об’єкта планованої 

діяльності. 
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5.10 Оцінка обсягів утворення, накопичення і утилізація промислових 

відходів 

 

Утворення, накопичення і утилізація промислових відходів при експлуатації 

 

Одним з факторів забруднення навколишнього середовища є утворення 

відходів.  

В даному розділі розглянуті питання утворення та утилізації відходів в 

процесі експлуатації проектованого об'єкта. 

В процесі експлуатації енергоджерела утворюються відходи обтиральні  

промаслене ґанчір'я, тверді побутові відходи, сміття після прибирань приміщень та 

території,  відпрацьовані мастила.  

Для зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище відходів 

проектною документацією передбачається система їх збирання, зберігання, 

захоронення або утилізації. 

В процесі експлуатації енергоджерела будуть утворюватися відходи 3 і 4 

класу небезпеки. 

Відповідно до встановленого класу небезпеки, відходи в міру накопичення, 

передбачається зберігати на спеціально відведених територіях виробничих і 

допоміжних корпусів в контейнерах та ін. 

В процесі експлуатації проектованого енергоджерела утворюються наступні 

види відходів:  

- Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані  

(код 6000.2.8.10, 3 клас небезпеки); 

- Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені  (7730.3.1.06, 

3 клас небезпеки); 

- Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (код 7720.3.1.01, 4 

клас небезпеки); 

- Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, картонна та паперова... (код 

6000.3.1.04, 4 клас небезпеки ). 

- Фарби, емалі, лаки, чорнила ( код 7710.3.1.19, 3 клас небезпеки) ; 

- Брухт чорних металів (код 7710.3.1.08, 4 клас небезпеки); 

- Речовини та матеріали інші, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за 

призначенням (етиленгліколь) (код 4010.1.2.07, 3 клас небезпеки). 

Масла відпрацьовані (3 клас небезпеки), що використовуються для 

охолодження підшипників і механізмів двигунів і електрогенератора ГПА при 

втраті їх физичних властивостей відкачуються з маслосистем ГПА і вивозяться на 

спеціалізовані підприємства для їх регенерації або утилізації. 

Всі види відходів, що утворюються в період експлуатації енергоджерела, їх 

кількість та шляхи поводження з ними наведені в таблиці 5.20. 

З таблиці 5.20 видно, що всі відходи, що утворюються, підлягають передачі 

спеціалізованим організаціям на утилізацію або захоронення.  
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Таблиця 5.20 − Характерістіка відходів на період експлуатації проектованого 

енергоджерела 

Класифікація відходів за 

ДК 005-96 

Клас 

небез- 

пеки 

Код 

Кіль-

кість,  

т 

Спосіб видалення, складуванняо 

відходів 

1. Масла та мастила 

моторні, трансмісійні інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані  3 6000.2.8.10 1,180 

Збір і тимчасове зберігання в за 

критих металевих ємностях з 

кришками на твердому покритті. 

Вивозятся специалізованими 

підприємствами для їх регенерації 

або утилізації згідно з укладеними 

договорами 

2. Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені  

3 7730.3.1.06 0,132 

Тимчасове зберігання в металевих 

контейнерах з кришками на 

твердому бетонованому покритті в 

підрозділах. Передаються на 

утилізацію специалізованим 

організаціям, що мають ліцензію 

на цей вид діяльності, згідно з 

укладеними договорами 

3. Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн  
4 7720.3.1.01 0,975 

Тимчасове зберігання в 

спеціальних євроконтейнерах на 

майданчику з твердим покриттям. 

Вивезення на полігон для 

захоронення ТПВ  і будівельних 

відходів  

4. Тара металева, скляна, 

дерев'яна, текстильна, 

картонна та паперова, яку 

використовують під час 

перевезень, зіпсована, чи 

відпрацьована, чи 

забруднена 

4 6000.3.1.04 0,006 

Тимчасово зберігається на 

майданчику з твердим покриттям 

під навісом.  

Реалізуєтся спеціалізованим 

підприємствам згідно укладеним 

договорам. 

5. Фарби, емалі, лаки, 

чорнила, речовини для 

склеювання зіпсовані або 

відпрацьовані, їх 

залишки, що не можуть 

бути використані за 

призначенням 

3 7710.3.1.19 0,004 

Тимчасове зберігання в 

спеціальних євроконтейнерах на 

твердому покритті. Передаються 

за договором на утилізацію 

специалізованим організаціям, що 

мають ліцензію на цей вид 

діяльності 

6. Брухт чорних металів 

дрібний інший 

4 7710.3.1.08 0,002 

Збір і тимчасове зберігання на 

території підприємства під 

навісом.  

Металобрухт передається 

спеціалізованим підприємствам, 

які займаються збором 

металобрухту, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 
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Класифікація відходів за 

ДК 005-96 

Клас 

небез- 

пеки 

Код 

Кіль-

кість,  

т 

Спосіб видалення, складуванняо 

відходів 

7. Речовини та матеріали 

інші, які застосовують в 

енергетиці, зіпсовані, 

забруднені або 

неідентифіковані, їх 

залишки, які не можуть 

бути використані за 

призначенням 

(етиленгліколь)  

3 4010.1.2.07 2,72 

Тимчасове зберігання в металевих 

контейнерах з кришками на 

майданчику з твердим покриттям. 

Передаються на утилізацію 

специалізованим організаціям, що 

мають ліцензію на цей вид 

діяльності, згідно з укладеними 

договорами 

Разом: 
    5,019 

  

  

Утворення, накопичення і утилізація промислових відходів при будівництві 

 

Процес будівництва, в тому числі і підготовчий період будівництва, 

супроводжується утворенням промислових та побутових відходів. Обсяг утворення 

відходів та їх перелік залежать від обсягів робіт, що виконуються, будівельних 

конструкцій, матеріалів і технологій, що використовуються, кількості працівників. 

Під час проведення підготовчих робіт і будівництві можливе утворення 

наступних видів промислових і побутових відходів: 

- будівельні відходи (бій конструкцій збірного і монолітного бетону та 

залізобетону (в т. ч. від розбирання), відходи асфальтобетону в кусковий формі, бій 

цегли, бій шиферу та ін. - код 4510.2.9.09, 4 клас небезпеки; 

- побутові відходи (відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн - 

код 7720.3.1.01, 4 клас небезпеки); 

- відходи обтиральних матеріалів (матеріали обтиральні, зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені - код 7730.3.1.06, 3 клас небезпеки); 

- відходи тари (тара металева, скляна, дерев'яна, картонна і паперова, яку 

використовують під час перевезення, зіпсована, відпрацьована або забруднена - код 

6000.3.1.04, 4 клас небезпеки); 

- відходи  лакофарбових матеріалів (код 7710.3.1.19, 3 клас небезпеки); 

- відходи деревини кускові (код 2000.2.2.01, 4 клас небезпеки); 

- відходи теплоізоляції трубопроводів (матеріали та вироби будівельні 

ізоляційні...) - код 4510.1.3.10, 4 клас небезпеки; 

- брухт чорних металів (код 7710.3.1.08, 4 клас небезпеки); 

- грунт вийнятий (код 4510.2.9.01, 4 клас небезпеки). 

 

При виконанні проектних рішень на всій території в границях землевідводу 

буде видалятися поросль чагарників. Очищення ділянки будівництва від порослі 

призведе до утворення відходів близько 8,2 т. Поросль на підприємстві не 

відноситься до категорії промислових відходів - відходів деревообробки, а 

враховується як побутові відходи і вивозиться на міське звалище ТПВ. 

При виїмці ґрунту утворюватиметься будівельний відхід (ґрунт), так як 

тільки частина ґрунту, отриманого при виїмці, використовується для зворотного 

засипання при будівництві. 
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Загальний обсяг ґрунту при БМР, вийнятого для влаштування фундаментів 

під обладнання та опорні конструкції, складе 23254,63 м3. Кількість ґрунту, 

необхідного для зворотного засипання пазух котлованів, становить 19764,5 м3. 

З урахуванням об'ємної ваги грунта 1,86 т/м3 кількість відходів ґрунту складе 

6491,64 тонни. 

Збір і тимчасове зберігання ґрунту передбачається на майданчику з твердим 

покриттям в границях території будівництва енергоджерела, з подальшим 

вивезенням на полігон для захоронення будівельних відходів. 

На період будівництва енергоджерела кількість переробленого родючого 

ґрунту складе 1665 м3, з якого 231 м3 буде використано для озеленення в кінці 

виконання будівельно-монтажних робіт.  

Надлишок родючого ґрунту становить 1434 м3, який буде використаний на 

вільних від забудови ділянках південно-східної частині майданчика будівництва. 

Ґрунт укладається після виконання вертикального планування з пристроєм 

відсипання майданчика будівництва. Відмітки ділянки складування ґрунту 

виводяться в один рівень зі спланованим майданчиком енергоджерела. 

Зберігання родючого ґрунту для подальшого озеленення в кількості 231 м3 та 

ґрунту для подальшого виконання вертикального планування в кількості 1434 м3 

(загальний об'єм ґрунту 1665 м3) передбачається на майданчику з твердим 

покриттям, в північній частині майданчика будівництва.  

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи», а також вимогам 

нормативних документів до збору, тимчасового зберігання та вивезення 

промислових відходів на підприємствах, всі відходи підлягають суворо 

роздільному збиранню за видами відходів. 

Всі відходи, що утворюються при будівництві, відносяться до 3 та 4 класів 

небезпеки). 

Характеристика відходів, що утворюються в період будівництва, із 

зазначенням їх класу небезпеки і способу утілізації зведені в таблицю 5.21. 

Таблиця 5.21 −  Перелік відходів на період будівництва енергоджерела 

Класифікація відходів за ДК 005-96 

Клас 

небез- 

пеки 

Код 

Кіль-

кість,  

т 

Спосіб видалення, 

складуванняо відходів 

1. Відходи змішані будівництва та 

знесення будівель і споруд , всього, 

в тому числі: 

4 4510.2.9.09 

7554,51 

Збирання і тимчасове 

зберігання на 

майданчику з твердим 

покриттям. Вивезення 

на полігон для 

захоронення 

будівельних відходів  

1.1. Відходи від демонтажних робіт 
942,356 

1.2. Відходи від будівельно-

монтажних робіт 
120,51 

1.2.1 Ґрунт вийнятий 
4 4510.2.9.01 6491,64 
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Класифікація відходів за ДК 005-96 

Клас 

небез- 

пеки 

Код 

Кіль-

кість,  

т 

Спосіб видалення, 

складуванняо відходів 

2. Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т. ч. сміття з урн  

4 7720.3.1.01 11,714 

Тимчасове зберігання в 

спеціальних 

євроконтейнерах і 

металевих контейнерах 

на майданчику з 

твердим покриттям. 

Передача за договором 

на міський полігон ТПВ 

3. Матеріали обтиральні, зіпсовані, 

відпрацьовані або забруднені 

2 7730.3.1.06 1,437 

Тимчасове зберігання в 

металевих контейнерах 

з кришками на 

майданчиках з твердим  

бетонованим покриттям 

із навісом.  

Передаються за 

договорами на 

утилізацію 

спеціалізованим 

організаціям, що мають 

ліцензію на цей вид 

діяльності 

4. Тара металева, скляна, дерев'яна, 

текстильна, картонна та паперова, 

яку використовують під час 

перевезень, зіпсована, чи 

відпрацьована, чи забруднена 

4 6000.3.1.04 0,567 

Збір і тимчасове 

зберігання на 

майданчику з твердим 

покриттям. 

Реалізуються 

спеціалізованим 

організаціям, згідно 

укладеним договорам 

5. Фарби, емалі, лаки, чорнила, 

речовини для склеювання зіпсовані 

або відпрацьовані, їх залишки, що 

не можуть бути використані за 

призначенням 

3 7710.3.1.19 0,221 

Тимчасове зберігання в 

спеціальних 

євроконтейнерах на 

майданчику з твердим 

покриттям. 

Передаються за 

договором на 

утилізацію 

специалізованим 

організаціям, що мають 

ліцензію на цей вид 

діяльності 
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Класифікація відходів за ДК 005-96 

Клас 

небез- 

пеки 

Код 

Кіль-

кість,  

т 

Спосіб видалення, 

складуванняо відходів 

6. Відходи деревини кускові 

4 2000.2.2.01 0,666 

Тимчасове зберігання в 

спеціальних 

євроконтейнерах на 

майданчику з твердим 

покриттям. Вивезення 

на полігон для 

захоронення 

будівельних відходів 

7. Матеріали та вироби будівельні 

ізоляційні, у т. ч. картони, полотна, 

мати, плити, зіпсовані, забруднені 

або неідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути використані за 

призначенням 
4 4510.1.3.10 0,655 

Тимчасове зберігання в 

спеціальних 

євроконтейнерах на 

майданчику з твердим 

покриттям. 

Передаються за 

договором на 

утилізацію 

специалізованим 

організаціям, що мають 

ліцензію на цей вид 

діяльності 

8. Брухт чорних металів дрібний 

інший 

4 7710.3.1.08 6,594 

Збирання і тимчасове 

зберігання на території 

підприємства під 

навісом.  

Металобрухт 

передається 

спеціалізованим 

підприємствам, які 

займаються збором 

металобрухту, 

відповідно до вимог 

чинного законодавства 

Всього відходів за період 

будівництва, тонн: 
  7576,36   

Детальні розрахунки кількості відходів наведені у Додатку С.  

5.11 Вплив на середовище утворюваними рівнями світлового, теплового та 

радіаційного забруднення при будівництві та експлуатації об’єкта 

Під час виконання підготовчих та будівельних робіт відсутнє світлове, 

теплове та радіаційне забруднення. Всі будівельні матеріали для виконання 

вищенаведених робіт мають сертифікати відповідності та протоколи дослідження 

питомої активності будівельних матеріалів відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Під час провадження планованої діяльності відсутнє радіаційне та світлове 

забруднення. Ділянка, де встановлюється основне та допоміжне обладнання 

знаходиться на проммайданчику, який розташований на місці колишнього 
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тепличного господарства шахти і обладнаний комунікаціями із зовнішнім 

освітленням. 

Після реалізації планованої діяльності, в період експлуатації енергоджерела, 

в атмосферне повітря буде виділятися тепло від трьох газопоршневих уставок 

(ГПУ): 

- при видаленні димових газів в атмосферне повітря від газопоршневих 

агрегатів через індивідуальні металеві газоходи; 

- від системи охолодження газопоршневих агрегатів. 

 

Розрахунок викиду тепла в атмосферу 

Робочим агентом системи охолодження «сорочки» двигуна є 35% розчин 

етиленгліколю. Охолоджуюча рідина забирає тепло в системі охолодження 

газопоршневого агрегату і переносить в радіатор повітряного охолодження з 

подальшим скиданням його в атмосферу. 

Згідно технічної документації на ГПА «TG-2020-3-3900-01» від системи 

охолодження «сорочки» двигуна в атмосферу буде виділятися 798 кВт тепла від 

одного ГПА. 

Видалення димових газів газопоршневих агрегатів після глушників шуму і 

установки каталізаціоного очищення здійснюється в атмосферу через індивідуальні 

металеві газоходи умовним діаметром 500 мм і висотою 20 м. Температура 

димових газів в димовій трубі після ГПА складає 401 °C (для основного 

розрахункового режиму роботи при 100% номінальному навантаженні). Витрата 

димових газів відповідно до технічної документації на ГПА «TG-2020-3-3900-01» 

становить 8779 кг/год або 2,439 кг/с. 

Кількість тепла, що викидається в атмосферу з димовими газами ГПА, 

визначено за формулою: 

Q = G ∗ Cp ∗ (t2- t1)/1000, 

Q = 2,439 *1151* (401-28)/1000= 1047 кВт. 

де 

Q - кількість тепла, що викидається в атмосферу з димовими газами ГПА в 

 секунду, кВт; 

G - витрата димових газів, кг/с; 

Cp - теплоємність димових газів,  
Дж

кг∗℃
; 

t2 - температура відхідних димових газів, ℃ ; 

t1 - температура зовнішнього повітря, ℃ ; 

Загальний викид тепла в атмосферу від однієї газопоршневої установки 

складе: 

Q = 1047 кВт + 798 кВт = 1845 кВт, 

де 

1047 кВт - викид тепла з відхідними димовими газами; 

798 кВт - викид тепла в атмосферу від системи охолодження «сорочки» 

 двигуна. 

Таким чином, від трьох ГПА в атмосферу буде виділятися 5535 кВт тепла: 

Q = 1845 кВт * 3 = 5535 кВт. 

На рік: Q = 5535 кВт * 7000 год = 38743989 кВт*год або 139,5 тис. ГДж.  
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Методи прогнозування і моделювання стану довкілля Всі методи 

прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формальні. 

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, 

аналогії. 

Методом індукції встановлюють причинні зв’язки предметів і явищ. 

Індуктивним методом встановлюються риси подібності і відмінності між 

об’єктами, робляться перші спроби узагальнення. 

При дедуктивному методі, навпаки, йдуть від загального до часткового. 

Індуктивний і дедуктивний методи пов’язані між собою. 

При відсутності достовірних відомостей про об’єкт прогнозування і, якщо 

об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних 

оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього впливу на основі думок 

кваліфікованих спеціалістів-експертів. 

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу 

з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно 

зробити прогноз. 

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і 

моделювання. 

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають 

можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. 

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру 

розвитку певної території чи процесу в майбутнє. 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення 

задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом 

природного середовища. Сучасні прогнози повинні проводитись відповідно до 

загальнолюдських цінностей, таких як людина та її здоров’я, навколишнє природне 

середовище, планета Земля в цілому. 

Прогнозування впливу наслідків антропогенного впливу на 

навколишнє природне середовище. 

Прогнозування перспектив розвитку певного явища є однією з функцій 

системи моніторингу. Усі прогнози мають імовірнісний характер і ґрунтуються на 

даних про стан навколишнього природного середовища на певний момент часу і в 

минулому. Отримують ці дані завдяки дослідженням, спрямованим на виявлення 

закономірностей природних процесів, поширення, міграції і перетворення у 

навколишньому середовищі забруднюючих речовин та їх впливу на різні 

організми. За масштабом усі прогнози поділяють на глобальні (всесвітні), 

регіональні (для певних регіонів) та локальні (місцеві). 

У системі моніторингу найчастіше використовують такі методи 

прогнозування: 

- експертне оцінювання. Сутність його полягає в отриманні і 

спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування 
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висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, 

виробництва. Оцінки експертів суттєво підвищують надійність прогнозів, 

отриманих за допомогою інших методів прогнозування; 

- екстраполяція (поширення висновків, отриманих унаслідок спостереження 

за однією частиною явища, на іншу частину) та інтерполяція (встановлення 

проміжних значень об’єкта на підставі деяких відомих його значень). Ці методи 

ефективні при короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий 

час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтуються вони на вивченні 

кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з 

подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у 

прогнозованому періоді; 

- моделювання. Метод полягає у побудові моделей, які розглядають з 

урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, 

користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями 

змін. Методи моделювання використовують для складання глобальних, локальних 

та інших прогнозів. 

При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких 

суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; 

розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних 

факторів. 

Для прогнозування екологічних наслідків антропогенного забруднення 

довкілля найчастіше використовують такі моделі: 

- модель перенесення і перетворення забруднюючих речовин у 

навколишньому середовищі (геофізична модель), яка забезпечує прогнозування 

зміни стану довкілля з урахуванням процесів міграції, фізичної, хімічної, 

біологічної трансформації забруднюючих речовин; 

- модель зміни стану екосистеми під впливом забруднення (екологічна 

модель), що сприяє отриманню інформації про стійкість, особливості розвитку 

екологічної системи, аналіз екологічних систем і передбачення їхніх реакцій при 

внесенні в систему певних змін. 

Особливість прогнозування стану довкілля полягає в тому, що в більшості 

випадків доводиться оперувати імовірнісними та випадковими складовими 

розвитку процесів. Це зумовлює необхідність постійного вдосконалення його 

методології, уточнення інформаційної системи, оптимізації системи спостережень 

тощо. 

Також слід зазначити, що важливе місце в системі екологічної оцінки займає 

поняття екологічного обґрунтування. Обґрунтування екологічне - сукупність 

доводів (доказів) і наукових прогнозів, що дозволяють оцінити екологічну 

небезпеку намічуваної господарської й іншої діяльності для екосистем (природних 

територіальних комплексів) і людини. 

При підготовці даного Звіту при формуванні результатів оцінки можливого 

впливу на довкілля планованої діяльності був застосований формальний метод 

моделювання. 

При цьому були використані як актуальні дані моніторингу стану довкілля 

місцевості проведення планованої діяльності (прямі інструментальні вимірювання), 

так і дані, отримані при проведенні математичних розрахунків за певними 

математичними моделями визначення впливу на довкілля (значення фонових 

концентрацій, визначених розрахунковим шляхом) (Додаток З). 
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Так, застосування розрахункового методу оцінки впливів на складові 

довкілля проводилося виключно за методичною та методологічною галузевою 

базою, що діє в України та має відповідні рекомендації до застосування. 

Застосування методу програмного (електронного) обчислення та 

моделювання базується на використанні допущених до застосування на 

державному рівні програмних продуктів, які, в свою чергу, ґрунтуються на 

алгоритмах існуючих модельних розрахункових підходах. Також були використані 

дані прямих методів дослідження стану довкілля, які проводяться при проведенні 

лабораторних (інструментальних) методів аналізу (копії протоколів дослідження 

складових довкілля наведені у Додатках Ж та К. 

Для прогнозування впливу підприємства на довкілля використовувались 

методи з використанням довідникових даних, сертифікатів, довідок (по 

кліматичним характеристикам та фоновим концентраціям, щодо наявності об’єктів 

ПЗФ (Додатки З, И)): 

1. Методи математичних розрахунків згідно діючих методик:  

– "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря різними виробництвами (т.І-ІІІ)". Український науковий 

центр технічної екології. Донецьк, 2004 р.; 

– "Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы".- 

Донецьк: УкрНТЕК, 2001 р.; 

– "Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами". Донецьк-2000: УкрНТЕК. 

– "Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел", затверджені наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. 

– СОУ 10.1-00185790-002-2005 «Правила технической эксплуатации 

угольных шахт». 

–  СОУ 10.1.00174125.003-2004 «Санитарно-защитные зоны 

предприятий угольной промышленности». 

–  СОУ 10.1.00174088.001:2004 «Дегазація вугільних шахт. Вимоги до 

способів та схеми дегазації». 

– рівень звукового тиску на СЗЗ визначено згідно ДБН В.1.1-31:2013 

"Захист території, будинків і споруд від шуму". 

2. Методи електронних розрахунків: розрахунок розсіювання забруднюючих 

речовин проведений на електронно-обчислювальній машині за допомогою 

автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «Еол 2000»  Ліцензія 

№133657349 і рекомендованої до використання Міністерством охорони 

навколишнього природного середовища України (2464/19/4-10 вiд 15.03.2006). 

3. Методи лабораторних досліджень: оцінка ступеня забруднення 

навколишнього середовища наводиться на підставі досліджень за якістю 

атмосферного повітря, шумового навантаження в районі розміщення підприємства.  

 



96 

 

7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 

У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

 
Провадження планованої діяльності буде проводитися за проектом «Нове 

будівництво енергоджерела на базі когенераційних установок на шахті «Західно-

Донбаська», на території Богданівської сільської ради Павлоградського району 

Дніпропетровської обл. (кадастровий номер 1223581300:07:001:0347)». Проект 

орієнтований, в тому числі, і на зменшення впливу на довкілля шляхом утилізації 

шахтного газу метану, який у значній кількості надходить з шахтних виробок 

підприємства та є потужним складовим елементом в парниковому забрудненні 

атмосфери. 

Проектом передбачається реалізація комплексу охоронних, відновлювальних 

та компенсаційних заходів, спрямованих на забезпечення нормативного стану 

навколишнього середовища та екологічної безпеки. 

Відповідно, сам по собі зазначений проект можна розглядати як 

компенсаційний захід, направлений на зниження негативного впливу на довкілля 

при роботі підприємства вугледобувної галузі. 

При цьому, ґрунтуючись на проведених розрахунках та висновках, 

наведених у відповідних пунктах даного Звіту, можна стверджувати, що 

безпосередній вплив від роботи когенераційних установок (від безпосереднього 

процесу спалювання шахтного газу) буде визначений як незначний із мінімальними 

показниками впливу на довкілля. В масштабах оцінки впливу від всього 

підприємства шахти «Західно-Донбаська» із врахуванням роботи когенераційних 

установок спостерігатиметься зниження впливу парникового забруднення. 

Відповідно, значного впливу при провадженні планованої діяльності не 

спостерігатиметься. 

При цьому, всі первинні заходи зі зниження можливих впливів будуть 

враховані та будуть реалізовуватися. 

Основна частина впливу на довкілля при реалізації планованої діяльності 

припадає на період проведення будівельно-монтажних робіт.  

Будівельно-монтажні організації повинні здійснювати спеціальні заходи, 

спрямовані на охорону довкілля, обов'язкові для виконання будівельно-

монтажних робіт: 

− всі машини та механізми, що будуть задіяні при проведенні будівельних 

робіт, повинні бути в справному стані з робочими характеристиками, що 

задовольняють екологічним нормам; 

− використання вантажопідіймальних механізмів з електричним приводом 

для зменшення шуму; 

− перевезення сипких матеріалів проводити за допомогою машин, вкритих 

тентами або брезентом; 

− транспортні засоби, що знаходяться під розвантаженням (завантаженням), 

а також ті, що чекають своєї черги мають бути з вимкненими двигунами; 
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− заправлення автомобільної техніки повинно бути забезпечене тільки 

сертифікованими видами палива поза межами проммайданчика провадження 

планованої діяльності; 

− поливання водою в літній час автодоріг і майданчиків дорожнього типу; 

− будівельні роботи будуть виконуватися тільки в денний час доби; 

− при прибиранні приміщень відходи повинні видалятися з обов'язковим 

використанням закритих лотків, жолобів і бункерів-накопичувачів, що 

запобігають запилюванню та забрудненню території; 

− передбачається роздільний збір та зберігання відходів за видами; 

− відходи і сміття повинні складуватися в контейнери і своєчасно 

передаватися спеціалізірованим організаціям на утилізацію або вивозитися 

автотранспортом на місця зберігання відходів; 

− на території тимчасового будівельного майданчика для робітників 

встановити контейнер для побутових відходів, стежити за його своєчасним 

вивезенням; 

− після проведення будівельних або ремонтних робіт траншеї, ями, що 

знаходяться на території об'єкта, повинні бути засипані, рослинний шар грунту 

повинен бути відновлений; 

− проведення відновлювальних робіт при укладанні інженерних мереж в 

повному обсязі (облаштування газонів, озеленення та ін.). 

До першочергових заходів з охорони навколишнього середовища 

відносяться: 

− оснащення робочих місць і будівельних майданчиків інвентарними 

контейнерами для збирання побутових і будівельних відходів;  

− збереження кордонів, відведених для виконання демонтажних і розбірних 

робіт; 

− злив паливно-мастильних матеріалів в спеціально відведених для цього 

місцях з подальшою утилізацією та очищенням; 

− використання спеціальних установок (бездимних) для обігріву приміщень і 

підігріву води, матеріалів, двигунів; 

− нафтопродукти, мастильні матеріали транспортуються в герметичних 

закритих ємностях (цистернах, бочках тощо) спеціальним автотранспортом; 

− не допускається забруднення ґрунту паливно-мастильними матеріалами, 

масла з усіх агрегатів і механізмів збираються в спеціальні ємності (бочки, та ін.) і 

відправляються на регенерацію. 

Забороняється при проведенні будівельно-монтажних робіт: 

− утворення задимленості робочої зони вихлопними газами і запиленості 

відпрацьованим повітрям пневмосистеми; 

− спалювання будь-яких видів відходів на території будівельного 

майданчика. 

Вся сировина та матеріали, які використовуватимуться при проведенні 

будівельних робіт, в обов’язковому порядку повинні мати сертифікати 

відповідності та відповідати всім вимогам якості відповідно чинного 

законодавства. 

Використовувати зволоження сировини та матеріалів, яке б забезпечувало 

зниження рівня пилоутворення, але не перевищувало б показники рівня вологості 
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сировини та матеріалів, відповідно до технологічного регламенту ведення 

будівельних процесів. 

Перераховані вище заходи не вимагатимуть істотних витрат та не призведуть 

до зниження продуктивності проведення робіт. 

В період провадження планованої діяльності можна виділити наступні 

заходи, направлені на мінімізацію впливу на довкілля. 

 

Охорона повітряного басейну 

При роботі когенераційної установки повинен бути забезпечений контроль її 

роботи за наступними вимогами: 

− забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті робились таким чином, щоб викиди 

в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами 

об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище. 

− суворо дотримуватися вхідних параметрів палива, води, електричної 

напруги, що зазначені у технічній характеристиці енергетичної установки; 

− забезпечити справність роботи приладів контролю і захисту установки. 

Експлуатувати установку без включення приладів контролю і захисту заборонено; 

− забезпечити герметичність вихлопної системи, для цього систематично 

проводити перевірки на герметичність: 

− за зовнішнім оглядом (виявлення тріщин, корозій, дефектів ущільнень), 

особливу увагу приділяючи місцям, схильним до несправностей (фланцеві 

з’єднання, ущільнення, компенсатори, місця зварювання); 

− по запаху - за наявністю запаху вихлопних газів. 

При виявленні будь-яких недоліків в роботі когенераційної установки 

припинити її роботу в аварійному порядку. 

При експлуатації енергетичної установки заборонено змінювати 

регулювальну тягу. Переналагодження або деформування регулювальної тяги без 

узгодження з компанією-виробником установки може спричинити неприпустиму 

зміну режиму роботи двигуна установки. 

 

Охорона та використання водних ресурсів 

Проектними рішеннями вжиті наступні заходи із охорони водних ресурсів: 

− дотримання норм водоспоживання та водовідведення; 

− здійснення контролю за використанням водних ресурсів шляхом 

встановлення водозамірних пристроїв; 

− організований збір промислових і зливових стоків; 

− скидання стоків по системі закритих трубопроводів; 

− будівництво внутрішньомайданчикових та під'їзних автодоріг з твердим 

покриттям з пристроєм відводу дощових стоків через проектовані дощоприймачі; 

− затоплення і підтоплення території фундаментів не допускається за 

допомогою організації ухилів рельєфу зі скиданням води в дощеприймальні 

колодязі існуючої зливової каналізації. 

 

 

Відходи та їх утилізація 

Під час експлуатації об’єкта будуть утворюватися відходи, які будуть 

передаватись спеціалізованим організаціям згідно з укладеними договорами на 

утилізацію або захоронення. Металобрухт передається спеціалізованим 
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підприємствам, які займаються збором металобрухту, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

Шумове навантаження  

Проектними рішеннями з провадження планованої діяльності передбачені 

наступні заходи із зниження шумового навантаження: 

− використовувати засоби індивідуального захисту працівників 

(шумозахисні навушники); 

− експлуатувати техніку зі звукоізолюючими кожухами, глушниками, 

передбаченими конструкцією ГПА; 

− виконувати виміри шумового навантаження на робочих місцях відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

 

Охорона та раціональне використання земель 

Планована діяльність на проммайданчику енергоджерела не призведе до 

забруднення прилеглих до неї земель важкими металами та іншими 

забруднюючими речовинами. 

 

Компенсаційні заходи 

Згідно з п. 2.39 ДБН А.2.2-1-2003, компенсаційні заходи - компенсація 

незворотного збитку від планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо 

рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного 

середовища в іншому місці і / або в інший час, грошове відшкодування збитків. 

Підприємство шахта «Західно-Донбаська» при здійсненні виробничої 

діяльності в обов’язковому порядку сплачує екологічний податок, відповідно до 

вимог чинного законодавства України, за рахунок якого (в тому числі) формуються 

компенсаційні заходи з поліпшення стану навколишнього природного середовища 

у Павлоградському районі Дніпропетровської області, зокрема і у місті Тернівка. 

Компенсаційний ефект від провадження планованої діяльності також полягає 

у запуску виробництва, яке потенційно зможе формувати додаткову додану 

вартість та поповнювати бюджети різних рівнів, а також створить додаткові робочі 

місця з офіційним працевлаштуванням фахових спеціалістів на виробництві. 

Таким чином, в проведенні компенсаційних заходів немає необхідності. 

 

Охорона об’єктів природно-заповідного фонду 

Виконувати будь-які роботи пов’язані з впровадженням планованої 

діяльності з дотриманням вимог Закону України «Про тваринний світ», Закону 

України «Про рослинний світ», Закону України «Про природно-заповідний 

фонд». 
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТА 

ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 

ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДІВ 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

 

Можливі аварійні ситуації, що впливають на навколишнє природне 

середовище, під час експлуатації енергоджерела на базі газопоршневих агрегатів 

(когенераційних установок) можуть виникнути в разі пожежі (вибуху) або 

стихійного лиха. 

Небезпека виникнення аварійних ситуацій на відповідних технологічних 

блоках устаткування обумовлена наявністю в якості палива газоповітряної суміші з 

шахтним метаном. Також в блоках охолодження в когенераційній установці та на 

модулі підготовки газової суміші використовується водяний розчин етиленгліколю 

(35%-ний та 40%-ний, відповідно), який циркулює по повністю закритих системах 

циркуляції. Також для забезпечення роботи двигунів в контейнері кожної 

когенераційної установки встановлений витратний масляний бак, рівень масла в 

якому підтримується на рівні, передбаченому технологічним процесом При 

виникненні аварійної вибухонебезпечної ситуації можливий витік зазначеної 

охолоджуючої речовини та масла. 

Можливі аварійні ситуації: 

- розгерметизація газопроводу - вибух, пожежа; 

- мимовільний викид газоповітряної суміші з шахтним метаном - вибух, 

пожежа; 

- трубопроводи газу до обладнання - розгерметизація газопроводу - вибух, 

пожежа; 

- розгерметизація контуру циркуляції охолоджуючої речовини при вибуху - 

витік токсичної речовини, настання надзвичайної ситуації із відповідною 

локалізацією та обов’язковою спецліквідацією; 

- розгерметизація витратного масляного баку двигуна при пожежі та вибуху - 

витік екотоксичної речовини, настання надзвичайної ситуації із відповідною 

локалізацією та обов’язковою ліквідацією. 

Також при експлуатації енергоджерела під час ремонту або аварії на 

водоводі можливий розлив води з системи горячого водопостачання. Під час 

ліквідації аварійної ситуації за існуючим положенням зазначена вода надходить до 

дренажного колодязю, з наступним вивезенням спеціалізованим автотранспортом . 

Для своєчасної інформації про появу ознак аварії, включення всіх засобів, а 

також локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій передбачається: 

- обладнати устаткування, яке встановлюватиметься на проммайданчику 

енергоджерела, багаторівневою системою аварійного оповіщення; 

- проведення заходів з попередження і гасіння пожеж відповідно до 

«Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України», затвердженої 

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 22.12.2011 

№ 863; 

- забезпечення робітників засобами індивідуального захисту, медичного та 

гігієнічного забезпечення.  
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Протиаварійний захист об’єкту. 

Проектні рішення з протиаварійного захисту комплексу технологічного 

обладнання, що встановлюватиметься на території шахти, забезпечать запобігання 

можливим аваріям, отриманню своєчасної інформації про появу ознак аварії і 

включення всіх необхідних служб, засобів та потужностей забезпечення безпеки 

шахти по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. 

Протиаварійний захист на шахті забезпечується обов’язковою 

випереджаючою розробкою плану ліквідації аварій. 

Система керування когенераційними установками виконана на базі 

модульного програмованого контролеру, станцій розподілення введення-виведення 

із компонентами систем автоматики безпеки та протиаварійного захисту. 

Система керування когенераційною установкою забезпечить можливість 

комплексного моніторингу та контролю вхідних та режимних параметрів роботи 

обладнання із системою оповіщення виникнення будь-якого роду невідповідностей 

параметрів ведення технологічного процесу та системою захисту із приладами 

автоматичного відключення установки від енергоресурсу. 

Протиаварійний захист електрообладнання. 

Для захисту від ураження електричним струмом та захисту електричних 

мереж від виникнення пожежі проектом передбачена установка захисних 

диференційних вимикачів на групових лініях, що живлять розеткову мережу на 

струм витоку 30 мА. 

Організація ліквідації наслідків та відновлення виробництва. 

Діючою «Інструкцією зі складання планів ліквідації аварій» на підприємстві 

розглянуто всі типові вказівки з ліквідації наслідків найбільш характерних для 

енергоджерела аварій, де докладно описана послідовність їх виконання. 

План ліквідації аварій (ПЛА), що складається на енергоджерелі, в залежності 

від конкретних гірничо-геологічних умов і сформованого стану інженерних робіт, 

повинен враховувати й інші можливі аварії із врахуванням новостворених джерел 

потенційної небезпеки та заходи по їх ліквідації до повного відновлення 

відповідних робіт на енергоджерелі. 

На підприємстві кожні півроку перевіряються та уточнюються існуючі ПЛА 

по енергоджерелу із ретельним відпрацюванням за всіма позиціями спостерігання 

щодо можливого виникнення аварійної ситуації. На підприємстві в обов’язковому 

порядку організована та працює служба із забезпечення та додержання техніки 

безпеки та ліквідації аварійних ситуацій. 

Когенераційні установки, модулі підготовки газу оснащуються 

комплектними засобами контролю та локальними системами управління, 

сигналізації та системами аварійного попередження, що розробляються 

постачальниками даного обладнання. Комплектні системи управління є 

невід’ємною частиною основного технологічного обладнання, без якої його 

функціонування не передбачається. 

Також оснащенню засобами контролю та автоматизації підлягає комплекс 

допоміжного обладнання - трубопроводи газоповітряної суміші та природного газу. 

Також у якості запобіжного аварійного заходу на лінії газоповітряної суміші 

передбачено встановлення свічки безпеки, яка обладнана запірно-регулюючою 

арматурою. 
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При виникненні аварійної ситуації спрацьовує система безпеки 

когенераційної установки та її робота припиняється, надходження газової суміші 

до установки перекривається в автоматичному режимі. При цьому, для скидання 

об’єму газової суміші, що надходить по трубопроводу до установки, спрацьовує 

свічка безпеки, через яку викидатиметься газова суміш до моменту закриття 

засувки від існуючої вакуум- насосної станції. Таким чином, надходження газової 

суміші до комплексу устаткування планованої діяльності повністю припиняється 

(вузол подачі газоповітряної суміші також припиняє свою роботу). Робота 

устаткування поновлюється при досягненні параметрів газоповітряної суміші 

робочих значень. 

Викид газоповітряної суміші із шахтним метаном через свічку безпеки 

носить залповий характер, так як є непередбачуваним за часом та об’ємом. 

Відповідно, новими джерелами викидів забруднюючих речовин до 

атмосфери при провадженні планованої діяльності будуть: 

- вихлопна система - труба - когенераційної установки із визначеними 

показниками впливу; 

- свічка безпеки (джерело скидання надлишків газоповітряної ГПС та 

залповий викид). 

При виникненні аварійної ситуації - розгерметизації контуру циркуляції 

охолоджуючої речовини і витоку токсичної речовини або розгерметизації 

витратного масляного бака двигуна - спрацьовує система безпеки когенераційної 

установки і її робота припиняється, надходження етиленгліколю або масла до 

установки перекривається в автоматичному режимі. 

План ліквідації аварій (ПЛА), який складається на енергоджерелі, враховує і 

можливу аварію з урахуванням витоку токсичної речовини - етиленгліколю або 

масла - і передбачає заходи з ліквідації надзвичайної ситуації з відповідною 

локалізацією і обов'язковою спецліквідацією витоку до повного відновлення 

відповідних робіт на енергоджерелі. 

В аварійних ситуаціях локалізація пролівів етиленгліколю і масла 

виконується згідно (ПЛА), затвердженого в установленому порядку. 

Для захисту дихальних шляхів від парів етиленгліколю необхідно 

використовувати засоби респіраторного захисту. Рекомендований тип фільтра 

пристроїв респіраторного захисту: фільтр А (відпов. DIN 3181) для парів 

органічних сполук. 

Контроль за виконанням заходів з охорони природи, станом навколишнього 

середовища і нормативних вимог охорони праці під час проведення демонтажних, 

розбірних робіт і будівельно-монтажних робіт здійснюється керівниками підрядних 

організацій. 
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ, ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

не виявлено. 

 

10 УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 

ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
Відповідно до Закону України „Про оцінку впливу на довкілля”, постанов 

Кабінету Міністрів України від 13.12.2018 № 989 „Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля” та від 
13.12.2017 № 1026 „Про затвердження Порядку передачі документів для надання 
висновків з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 
та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля ТОВ «РIДЖЕН» 
проінформувало уповноважений територіальний орган, а також громадськість про 
намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом 
подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля. 

Повідомлення про планову діяльність, що підлягає оцінці впливу на 
довкілля, було розміщене: 

1) в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля - реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 202012247212 
(http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-7212); 

2) опубліковано в газетах: «Рідний край» №52 (16996) від 24 грудня 
2020 року та «Наше місто» № 52/1 (4099/1) від 24 грудня 2020 року; 

3) було розміщено в приміщеннях Павлоградської районної ради та 
Богданівської сільської ради; 

4) було розміщено на стенді у відділі ТОВ «РIДЖЕН».  
 
Фотодокази розміщення Повідомлення наведені у Додатку Т. 
 
 
У відповідності до п.7 ст.5 ЗАКОНУ України «Про оцінку впливу на 

довкілля» протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення 
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може 
надати зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.  

З дня офіційного оприлюднення повідомлення про заплановану діяльність 
зауваження і пропозиції від громадськості надходили від Громадського 
формування з охорони громадського порядку "Екологічний патруль", листи 
№13/0/490-21 від 21.01.2021 р.  та 23/0/490-21 від від 27.01.2021 р. (Автор - 
Лампіка Т.В.). 
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№з/п Зауваження Інформація про повне врахування, часткове 

врахування чи обґрунтоване відхилення зауваження 

1 Яким чином 

передбачена очистка 

газоповітряної суміші 

від пилу та води 

враховано Для видалення великих фракцій 

механічних домішок і капельної вологи з 

газоповітряної суміші передбачена 

установка фільтра-сепаратора.  

Крім того, газоповітряна суміш 

осушується у вузлах підготовки шахтного 

газу до рівня, необхідного для роботи 

ГПА. Тонке очищення газоповітряної 

суміші забезпечується безпосередньо в 

контейнерах ГПА (див. розділ 1.3 Звіту,  

с. 12). 

2 Чи заплановані 

додаткові свердловини 

для відкачування 

шахтного газу з 

шахтних виробок 

враховано Питання не стосується суті проекту і 

запланованої діяльності з виробництва 

електроенергії. Жодна додаткова 

свердловина не передбачена цим 

проектом. 

3 Чи передбачено 

використання 

метилмеркаптану в 

газовій суміші 

враховано 
Згідно з протоколом випробувань №1180 

(див. додаток К), в газоповітряній суміші 

немає меркаптанової сірки. 

4 Надати можливі 

аварійні ситуації на 

технологічному 

устаткуванні з 

утилізації шахтного 

газу 

та заходи для їх 

попередження та 

ліквідації 

враховано Розділ 8 Звіту з ОВД. 

5 Зазначити організації 

яким передбачається 

передача відходів від 

планованої діяльності 

враховано Договора з організаціями, яким 

передбачається передача відходів від 

планованої діяльності за напрямками, 

будуть укладатися на етапі завершення 

будівельно-монтажних робіт, оскільки 

ТОВ "РІДЖЕН" окреме підприємство, до 

території шахти не належить 
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ ПЛАНІВ ПІСЛЯ 

ПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

 

При проведенні планованої діяльності ТОВ «РIДЖЕН» з будівництва 

енергоджерела на території, що межує з шахтою «Західно-Донбаська», на 

виконання вимог законодавства України необхідно проводити виробничий 

контроль впливів на навколишнє природне середовище, а також контроль стану 

довкілля на межі СЗЗ підприємства. 

 

Атмосферне повітря. 

На виконання вимог законодавства України необхідно проводити 

виробничий контроль впливу на атмосферне повітря від джерел викидів, а також 

контроль стану атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства. 

Так проведення виробничого контролю та моніторингу повинно проводитись 

з урахуванням наступних вимог. 

Виробничий контроль. 

- Виробничий контроль за дотриманням нормативів граничнодопустимих 

викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися з урахуванням вимог 

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та особливостей 

організації джерел викидів забруднюючих речовин. 

- При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб 

організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення 

атмосферного повітря керуватись вимогами ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. 

Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб». 

- Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках проведення періодичного 

моніторингу повинні тлумачитись наступним чином: 

Періодичний моніторинг. 

а. Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей 

пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний 

період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні 

перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів. 

б. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які 

характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний 

проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не 

перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, 

якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення 

нормативу граничнодопустимого викиду, відповідно до законодавства. 

в. Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на 

основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на 

величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таких чином 

показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності 

викидів. 
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г. Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не 

повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів. 

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу повинні 

досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу 

газів, призведених до наступних нормальних умов: 

У випадку газів (окрім продуктів спалювання): 

Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та 

вологості). 

Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний 

доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також 

безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу. 

Відповідно до результатів проведених розрахунків з визначення кількісного 

та якісного складу викидів, представлених у Розділі 5.4 Звіту, жодна з речовин зі 

складу викидів не підпадає під критерії встановлення нормативів 

граничнодопустимих викидів. 

За основними речовинами зі складу викидів на новостворених джерелах 

викидів при провадженні планованої діяльності, (оксиди азоту (оксид та діоксид 

азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, метан) регулювання викидів 

здійснюватиметься за величиною масової витрати (г/с). 

За речовинами азоту (1) оксиду (N20) та вуглецю діоксиду (СО2), на які не 

встановлені гігієнічні нормативи, регулювання викидів не здійснюється. 

При проведенні виробничої діяльності із застосуванням рішень планованої 

діяльності на відповідному новоствореному джерелі викидів (вихлопна система 

когенераційної установки) необхідно провести вимірювання фактичних значень 

викидів забруднюючих речовин, відповідно до вимог чинного законодавства, та 

провести відповідний аналіз щодо можливості встановлення нормативів 

граничнодопустимих викидів для забруднюючих речовин, присутніх у складі 

викидів. 

Проведення виробничого контролю за дотриманням нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, відповідно до законодавства, 

на джерелах викидів слід проводити за метрологічно атестованими методиками 

виконання вимірювань, із дотриманням вимог проведення відповідних вимірювань, 

відповідно до ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. 

Настанови з відбирання проб». 

Результат контролю надавати у вигляді протоколу контролю та 

повідомлення про результати інструментального контролю за затвердженими 

формами актів, протоколів та журналів. 

Прийняті до постачання когенераційні установки оснащені автоматичними 

стаціонарними газоаналізаторами. Тому для проектованого енергоджерела немає 

необхідності розробляти план-графік контроля за дотриманням нормативів ГДВ.  

Автоматичний стаціонарний газоаналізатор дозволяє здійснювати 

безперервний систематичний (аналітичний) контроль з визначенням максимальних 

і річних викидів від КУ. 

Контролю підлягають викиди нормованих забруднюючих речовин, що 

викидаються з димовими газами, до яких відносяться: 

• діоксид азоту; 

• оксид азоту; 

• оксид вуглецю. 
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При проведенні контролю за якістю атмосферного повітря на межі 

санітарно-захисної зони підприємство повинно керуватися вимогами діючого 

законодавства України, зокрема Законом України «Про охорону атмосферного 

повітря», Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», ДСП 173-96 «Санітарна класифікація підприємств, 

виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них». 

Періодичність такого контролю повинна становити 1 раз у квартал (4 рази на 

рік). 

 

Шумове навантаження 

Здійснювати вимірювання шумового навантаження на підприємстві, 

відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму». 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 

«Нове будівництво енергоджерела на базі когенераційних установок на 

шахті «Західно-Донбаська», на території Богданівської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської обл.  

(кадастровий номер 1223581300:07:001:0347)» 

 

Майданчик будівництва енергоджерела межує з територією шахти «Західно-

Донбаська». Шахта «Західно-Донбаська» територіально розташована за межами 

міста Тернівка на землях Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Реалізація планованої діяльності передбачається без додаткового відведення 

земель і не суперечитиме вимогам містобудівної документації. 

Територія, на якій буде розміщуватися планована діяльність, відноситься до 

категорії «землі промисловості», що не суперечить рішенням Генерального плану 

місцевості. Вказана територія знаходиться в державній власності. 

Для нового будівництва енергоджерела було взято згідно з договором 

суборенди № 3470-ПУ від 10.09.2020 р. частину земельної ділянки загальною 

площею 0,8587 га від земельної ділянки Павлоградського району 

Дніпропетровської області площею 25,8478 га з кадастровим номером 

1223581300:07:001:0347. 

Взята до оренди ділянка межує з трьох сторін по периметру з діючими 

виробництвами шахти «Західно-Донбаська» і розташована на місці колишнього 

тепличного господарства шахти. 

Територія енергоджерела межує: 

- на півночі - вільна від забудови територія (поля); 

- на півдні - місто Тернівка; 

- на сході - територія дачних ділянок; 

- на заході - вільна від забудови територія (поля). 

Територія енергоджерела на базі когенераційних установок витягнута з 

південного сходу - на північний захід. 

Згідно з вимогами ДСП № 173, відстань від електростанцій до житлової 

забудови нормативно не регламентується. Тому для проектованого енергоджерела 

СЗЗ може бути мінімальною, розмір якої становить 50 м. Достатність цього розміру 

була підтверджена розрахунками приземних концентрацій забруднюючих речовин, 

які містяться в викидах даного підприємства з урахуванням фонового забруднення. 

В геологічному відношенні майданчик придатний для промислового 

будівництва. 

Земельна ділянка, на якій передбачено будівництво енергоджерела, не 

знаходиться на територіях природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного або історико-культурного призначення. 

Реалізація планованої діяльності не призведе до істотних негативних змін в 

біоті як на території проммайданчика, так на прилеглих до нього землях. 

Сам по собі зазначений проект можна розглядати як компенсаційний захід, 

направлений на зниження негативного впливу на довкілля при роботі підприємства 

вугледобувної галузі. 

Основною метою планованої діяльності є вироблення електричної енергії 

енергоджерела. Вироблена електроенергія буде йти на забезпечення споживачів 

ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ». 



109 

 

 

В якості основного палива використовується побічний продукт 

вуглевидобутку - газоповітряна суміш з шахтним метаном, яка має нестабільний 

концентраційний склад за складовими (вміст метану в суміші коливається в 

діапазоні 25–60%). 

Під час провадження планованої діяльності передбачатиметься розміщення 

на проммайданчику технологічного устаткування з утилізації шахтного газу метану 

електричною потужністю не більше 4,68 МВт, продуктивністю по газу не більше 

64 нм3/хв. 

Режим роботи проектованого енергоджерела - 7000 годин в рік. 

Під час експлуатації об'єкту планованої діяльності будуть здійснюватися 

викиди забруднюючих речовин (оксидів азоту, оксиду вуглецю та парникових 

газів) від трьох газопоршневих енергетичних установок у кількості 15407,071 т/рік. 

Після реалізації проекту будівництва енергоджерела, загальний річний викид 

метану в атмосферу складе не більше 629,46 тонн. В тому числі: 

- 0,260 т - від газопоршневих агрегатів; 

- 627,4 т - від скидної свічки енергоджерела під час скидання надлишків ГПС 

(дивитися примітку під табл. 2.1; 5.4; 5.5 у Розділах 2 та 5 Звіту); 

- 1,8 т - від скидної свічки енергоджерела від залпових викидів. 

Без урахування роботи проектованого енергоджерела загальний річний 

викид метану в атмосферу складе 6161,7 тонн. 

Будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних газопоршневих 

енергетичних установок на території, що межує з шахтою «Західно-Донбаська», 

дозволить утилізувати газоповітряну суміш з шахтним метаном від установки 

дегазації на 90 % і знизити скидання в атмосферу парникового газу метану не менш 

ніж на 5532,24 тонн на рік. 

Зниження надходження метану в атмосферне повітря стає важливою 

складовою при вирішенні глобальної проблеми потепління клімату Землі. 

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних 

газопоршневих установок буде сприяти процесу досягнення цілей сталого розвитку 

в боротьбі зі зміною клімату та енергетичної безпеки України згідно з умовами 

Паризької кліматичної угоди. 

При впровадженні планованої діяльності не передбачається негативний 

вплив на атмосферне повітря, підземні і поверхневі води і не зміниться їх хімічний 

склад. Виробничі стічні води, господарсько-побутові стоки скидаються в існуючі 

мережі. Вплив на водне середовище залишиться без змін. 

Рівні, характер техногенного навантаження на ґрунт, рослинний, тваринний 

світ, об’єкти техногенного середовища не зміняться. 

Експлуатація проектованих об’єктів буде здійснюватися з неухильним 

дотримання вимог Законів України «Про відходи», «Про оцінку впливу на 

довкілля», «Про охорону атмосферного повітря», Водного Кодексу України, 

Земельного Кодексу України, інших нормативних документів. 

Транскордонний вплив при провадженні планованої діяльності відсутній. 

Відповідальність за взяті зобов'язання по реалізації запланованої діяльності 

згідно з нормами і правилами охорони навколишнього природного середовища та 

вимогами екологічної безпеки на всіх етапах технічного переоснащення бере на 

себе ТОВ «РIДЖЕН». 
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13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У 

ЗВІТІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;  

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

- Зміни до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 28.11.02 р. №254-IУ. 

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;  

- Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (1992). 

- Закон України «Про рослинний світ». 

- Закон України «Про екологічну експертизу». 

- Закон України «Про відходи». 

- Закон України «Про охорону земель». - К.: Постанова ВР України № 0962 від 

19.06.2003 р. 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

- Земельний Кодекс України (2001). 

- Лісовий Кодекс України (1994). 

- Водний Кодекс України (1995). 

- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд». 

- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». 

- ДСТУ-НБ Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього 

природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги». 

- ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів». 

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

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

- ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості». 

- ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, прізначеної для  

споживання людиною». 

- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». 

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. 

Проектування. Частина ІІ. Будівництво». 

- ДБН В.2.5- 28: 2018 «Природне і штучне освітлення». 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. N 173 зі 

змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 952 від 

18.05.2018 р. 

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги». 

- Правила улаштування електроустановок ПУЕ:2017. 

- ДСТУ 7237: 2011 «Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні 

вимоги та номенклатура відів захисту». 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

- ДБН В.1.1-12: 2014 «Будівництво у сейсмічних районах України». 

- ДСТУ-Н Б В. 2.1-28: 2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт, 

улаштування основ та спорудження фундаментів». 

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

територіях». 

- ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 

вібрації». 

- ДСН 3.3.6.039-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

- ДБН Б.2.2-12: 2019 «Планування та забудова територій». 

- ГДК 34.02.305-2002 «Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних 

установок. Методика визначення». 

- Методичні рекомендації "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення 

атмосферного повітря", затверджені наказом МОЗ України №184 від 13.04.2007 р. 

- Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами (т. I-III). Український науковий центр технічної 

екології. Донецьк, 2004 р. 

- Збірник методик за розрахунком вмісту забруднюючих речовин у викидах 

неорганізованих джерел забруднення атмосфери, УкрНТЕК, 1994 р.  

- Расчетная инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

дорожно-строительными машинами в атмосферный воздух, 2006 г. 

- Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», 

ВАТ “УкрНТЕК”, 2000 р. 

- Гігієнічний норматив 2.2.6-184-2013. Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Затверджений 

Постановою Головного санітарного лікаря України від 15.04.2013 № 09. 

- ОНД 86. "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий". 

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.11.1997 № 336 «Про 

затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у 

повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді 

водоймищ». 

- Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, затверджений Наказом Мінекоресурсів України від 

30.07.2001 № 286. 

- Проект «Нове будівництво енергоджерела на базі когенераційних установок на 

шахті «Західно-Донбаська», на території Богданівської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської обл. (кадастровий номер 

1223581300:07:001:0347)», ТОВ "Енерготехпром", Дніпро, 2021 рік. 

- Дозвіл на Викиди №1213500000-2, строк дії з 03.04.2018 р. до 03.04.2025 р. ПрАТ 

«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», 

шахта «Западно-Донбаська», проммайданчик №1. 

- Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, 

затверджений постановою Кабміну від 13.12.2017 р. № 989. 

- Постанова Кабміну України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку 

передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля». 

- Регіональна доповідь та екологічний паспорт Дніпропетровської області. 2019 

рік (https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/ekologiya-pro-oblast/ekologiya). 

- Рішення Дніпропетровської обласної ради № 176-8/VII від 24.03.2017 «Про 

затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської 
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області» (картографічні матеріали відповідного рішення: 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/iii-session/176-8vii/). 

- Рішення Дніпропетровської обласної ради від 21.06.2013 № 440 -19/УІ "Про 

створення ландшафтного заказника місцевого значення “Балка Свідовок”. 

- Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування 

в Європі. Берн, 19 вересня 1979 року. (Про приєднання із застереженнями до 

Конвенції див. Закон № 436/96-ВР (436/96-ВР ) від 29.10.1996 р. (Сайт Бернської 

Конвенції: http://emerald.eea.europa.eu/). 

- Червона Книга Дніпропетровської області (Рослинний світ).(Тваринний світ) 

(https://redbook-ua.org/). 
 

 

Відомості про виконавців Звіту: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"  

(ТОВ "ЦЕРН"). 

Поштова адреса виконавця: 01032, Україна, м. Київ, вул. Льва Толстого, 33, оф. 75. 

Тел./факс: +38 044 390 35 86; +38 067 620 33 35. 

 

 

Виконавці: 

Савчук Г.В., інженер-проектувальник 

 
(Реєстраційний номер свідоцтва про підвищення кваліфікації  № КЕА-18-156 

від 26.04.2018 р.) 

 

 

Спіріна О.Ю., інженер з охорони навк. сер.         

  
 

  

http://emerald.net.ua/
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ДОДАТКИ А - У 
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ДОДАТОК А 
 

Договір субаренди 
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ДОДАТОК Б 

Ситуаційний план розміщення енергоджерела, карта-схема 

 



5369050.00

" "



" "

13,85
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ДОДАТОК В 

Характеристика та параметри джерел викидів 
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Параметри джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу              
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Параметри 
джерела 
викидів 

Координати джерела на карті-схемі 
Характеристика пило-газо-

повітряної суміші 
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Д
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м
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р
, м

 Точкового або 
початок лінійно-

го і центр сіметрії 
площинного 

Кінець лінійного, ши-
рина і довжина  

площинного 

О
б

'є
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, м
3 /с

 

Ш
ви

д
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 м
 /

с 

Те
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п
ер

ат
ур

а,
 С

 

Х1, м Y1, м довжина, 
м 

ширина, 
м 

мг/м
3
 г/с т/рік 

  Перспективне положення (ПП) 

Д
В

 №
3

 

ГП
А

№
1

 

7 000 20 0,5 0,0 0,0     4,416 22,50 401,0 

301 Азоту діоксид 125,00 0,552 13,898 

304 Азоту оксид 20,31 0,090 2,258 

337 Вуглецю оксид 93,75 0,414 10,423 

410 Метан 0,77 0,0034 0,086 

Всего     1,056 26,580 

Д
В

 №
4

 

ГП
А

№
2

 

7 000 20 0,5 -2,5 -1,5     4,416 22,50 401,0 

301 Азоту діоксид 125,00 0,552 13,898 

304 Азоту оксид 20,31 0,090 2,258 

337 Вуглецю оксид 93,75 0,414 10,423 

410 Метан 0,77 0,003 0,086 

Всего     1,056 26,580 

Д
В

 №
5

 

ГП
А

№
3

 

7 000 20 0,5 -1,5 -2,5     4,416 22,50 401,0 

301 Азоту діоксид 125,00 0,552 13,898 

304 Азоту оксид 20,31 0,090 2,258 

337 Вуглецю оксид 93,75 0,414 10,423 

410 Метан 0,77 0,003 0,086 

Всего     1,056 26,580 

Д
В

 №
6

 

св
іч

а 
Э

Д
 

8
7

6
0

 

10 0,3 0 -27     0,130 1,03 45 410 Метан 191958,9 25 627,39 
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ДОДАТОК Г 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин від проектованих 
газопоршневих агрегатів 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин від проектованих газопоршневих 

агрегатів (ГПА) №1, №2, №3 (джерела викидів № 3, 4, 5) 
 
Розрахунки виконані згідно з ГДК 34.02.305-2002 «Викиди забруднюючих 

речовин в атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення». 
 
1. Початкові дані: 
Газопоршневий агрегат - 3 од.; 
Паливо, яке використовується - газоповітряна суміш з шахтним метаном;  
Витрата газоповітряної суміші на один ГПА - 1178,6 м3/год (0,364 кг/с); 
Річна витрата газоповітряної суміші на один ГПА - 8250,34 тис. нм3/рік 

(9174,38 т/рік); 
Теплотворна здатність палива - 9,38 МДж / кг; 
Щільність газоповітряної суміші - 1,112 кг/м3; 
Питомий об'єм сухих димових газів, наведений до стандартного вмісту кисню 

(5%): 3,8 нм3/кг; 
Концентрація шкідливих речовин (в сухих газах) при 5% О2: 
- оксидів азоту - 500 мг / нм3; 
- оксиду вуглецю - 300 мг / нм 3. 
 
2. Перерахунок характеристик газоповітряної суміші (ГПС) з шахтним 

метаном 
Компонентний склад газової суміші з шахтним метаном, який відкачується з 

шахтних виробок вакуумної насосної і через модуль підготовки газу надходить в 
енергетичну когенераційну установку, було визначено на газовому хроматографі фірми 
«Кристал 2000М» та гігрометрі конденсаційно-термометричному «Торо-3-2 ВУ» Івано-
Франківським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації, 
про що видано відповідні офіційні результати аналізу (копія надається в Додатку К). 

Згідно із зазначеними результатами аналізу склад газової суміші з шахтним 
метаном є наступним: 

  
Газоповітряна суміш 
з шахтним метаном 
вакуум-насосна 
станція 

Склад газу за обсягом,%  Вологовміст, 
г/м3 

СН4 CO2 О2 N2 H2O 

31,226 0,031 13,533 55,21 (10,76) 

  
Питома маса кожного індивідуального газу в сухому паливі визначається за 

формулами, наведеними в додатку Б   ГКД 34.02.305-2002. 
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  224,0226,3101,00,716CH01,00,716 4CH 4
 vm , 

  694,021,5501,01,250N01,01,250 2N 2


v
m , 

  0006,0031,001,01,964CO01,01,964 2CO 2


v
m , 

  1933,0533,1301,01,428CO01,01,428 2O 2


v
m ,

 
  1933,0533,1301,01,428CO01,01,428 2O2


v

m ,
 

∗ ���� = 0,804 ∗ 0,01 ∗ (H2O)� = 0,804 ∗ 0,01 ∗ 0,968 = 0,008. 

де  
mi - питома маса i -го індивідуального газу в 1 нм3 сухого газоподібного палива, 

 кг/ нм3; 
(i)v - об'ємний вміст i -го індивідуального газу, %. 
Відповідно, значення величини щільності сухого газоподібного палива при 

нормальних умовах (кг/нм3) складе: 
р н = 0,224 + 0,694 + 0,0006 + 0,1933 = 1,112 кг / нм 3 . 
 
* Вміст Н2 О згідно з протоколом вимірів (див. Додаток К, в ГВП становить 

10,76 г/м 3. Об'ємний вміст Н2О в ГПС складе: 

10,76
г

м� ∗ 100%

1,112
кг
м� ∗ 1000

= 0,968% 

Масовий елементний склад сухого газоподібного палива визначається за 
формулами: 












  2COCOHC
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C mmm
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100
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100
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н

 mmdaf


, 

де 
C daf - масовий вміст вуглецю в паливі на горючу масу,%;  
H daf - масовий вміст водню в паливі на горючу масу,%;  
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N daf - масовий вміст азоту в паливі на горючу масу,%; 
O daf - масовий вміст кисню в паливі на горючу масу,%; 
рн - щільність сухого газоподібного палива, кг/нм3. 
Таким чином, отримано значення, % масового елементного складу природного 

газу: 
вуглець - C r = C daf = 15,26;  
водень - H r = H daf = 5,03;  
кисень - O r = O daf = 0,04;  
азот - N r = N daf = 62,42.  
  
Масова нижча теплота згоряння Qi 

r 

38,9112,143,10/ п  daf
iv

daf
i

r
i QQQ  МДж/кг. 

Масова витрата газу: 
B = Bv * п  = 8250,34 ·1,112 = 9174,38 т (на 1 ГПА); 

В=9174,4 т * 3 = 27523,2 т (на 3 ГПА).  
3. Розрахунок питомого обсягу сухих димових газів 

При спалюванні 1 кг робочої мас и палива , питомий об'єм сухих димових газів о
дг

, нм 3 / кг (при відсутності в них кисню) визначається за формулою (А.3)  
ГКД 34.02.305-2002 , 

  повN
rrвзго

дг 2
vN8,0S7,0C866,101,0v  ,                          

 

  повN
rrвзго

дг 2
vN8,0S7,0C866,101,0v  =2,89 нм3/кг, 

де: 
    C ВЗГ - масовий вміст вуглецю палива, що згорів на робочу масу ,%;                
S r - масовий вміст сірки в паливі на робочу масу ,%;                
N r - масовий вміст азоту в паливі на робочу масу ,%;                

повN2
  - питомі и й обсяг азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм 3 / 

кг. 
Питома и й обсяг азоту, повN2

  нм 3 / кг, в повітрі, котор ий необхідний для 

спалювання палива, визначається за формулою (А.4):  

2ON2пов v3,762v  ,                                                   
2ON2пов v3,762v  = 2,106 нм3/кг, 

де 
2о  - питомий обсяг кисню, необхідного для проходження стехіометричних 

реакцій окислення, нм 3 / кг.                
Питомий обсяг кисню 

2о , нм3 / кг, необхідного для проходження стехіометричних 

реакцій окислення визначається за формулою (А.5) ГКД 34.02.305-2002: 

 rrrv O7,0S7,0H56,5C866,101,0 взг
O2

 ,                                  
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��� = 0,01(1,866 ∗ 15,184 + 5,56 ∗ 5,03 + 0,7 ∗ 0 − 0,7 ∗ 0,04) = 0,56 нм�/кг, 
де: 
CВЗГ - масовий вміст вуглецю палива, що згорів на робочу масу ,%;                
H r - масовий вміст водню в паливі на робочу масу ,%;                
S r - масовий вміст сірки в паливі на робочу масу ,%;                
O r - масовий вміст кисню в паливі на робочу масу,%.                
Масовий вміст вуглецю C ВЗГ , котор и й згоряє,% на робочу масу, виражається 

через масовий вміст вуглецю в паливі C r за формулою (А.1) ГКД 34.02.305-2002 : 
rCεC C

взг  , 

Свзг = 0,995 ∗ 15,26 = 15,184, 
де: 
 C - ступінь окислення вуглецю палива;               
C r - масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу,%.                

Отримане значення о
дг  при відсутності кисню в димових газах (коефіцієнт 

надлишку повітря  = 1) може бути приведене до стандартного вмісту кисню в димових 
газах, до 5%, за допомогою рівняння (А.8) ГКД 34.02.305-2002:   

о
дг

о
дг

2сс

о
дгдг ,3131

521

21

O21

21
vvvv 





 , 

�дг = 2,89 ∗
21

21 − 5
= 2,89 ∗ 1,313 = 3,8

нм�

кг
, 

де 
v ДГ - питомий об'єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту 

кисню в димових газах, нм3/кг;               
о
дг  - питомий об'єм сухих димових газів при O2 = 0%, нм3/кг;  

O2 ст - стандартне об'ємне вміст кисню в сухих димових газах,%.               
А якщо питома обсяг сухих димових газів віднести до одиниці об'єму природного 

газу, то 

  21,4112,18,3ДГДГ  нv
vv  нм3/нм3

. 

 
4. Розрахунок показників емісії  
Показник емісії оксидів азоту і оксидів вуглецю 
Специфічний показник емісії оксидів азоту і оксидів вуглецю визначений на 

основі результатів вимірів концентрації. Перерахунок значень виміряної концентрації в 
показник емісії визначається відповідно до Додатку А ГКД 34.02.305-2002 за формулою: 

. .* / ,
j

r
j д г нk С V Q  

де 

j
k - показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
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jC - виміряна масова концентрація забруднюючої речовини в сухих димових газах, 

 приведена до нормальних умов і стандартного вмісту кисню, мг/нм3; 
r
нQ - низша робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

. .д гV - питомий об'єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту 

 кисню, нм3/кг. 
Показник емісії оксидів азоту і оксиду вуглецю:  
KNOX = 500 х 3,8 / 9,38 = 202 г / ГДж,  
KСO = 300 х 3,8 х / 9,38 = 121 г / ГДж; 
Показник емісії вуглекислого газу 
Показник емісії вуглекислого газу при спалюванні органічного палива визначається 

за формулою (20) ГКД: 

CCO 2


r
i

r

Q

C
k

610

10012

44

, 
де: 
Сr - масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу,%;  
εC - ступінь окислення вуглецю палива; 
Q - нижча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
Сr = 15,26 % (див. Розділ 2); 
C = 0,995 (див. Додаток А   ГКД 34.02.305-2002); 
Q = 9, 38 МДж / кг. 

����
=

��

��
∗

��,��

���
∗

���

�,��
∗ 0,995 = 59354 г/ГДж. 

Показники емісії метану і оксиду азоту (1) приймаються за Додатком Д 
ГКД 34.02.305–2002 і становлять 1 г/ГДж та 0,1 г/ГДж відповідно. 

5. Секундні викиди оксидів азоту і оксиду вуглецю від однієї установки ГПА 
Оксиди азоту: 
Максимально-разові секундні викиди NOx 
Викиди NOx розраховуються за формулою: 
ЕNOx = 10-3 x kNOx  x B x Qi, 
де: 
kNOx  - специфічний показник емісії NOx; 
В - витрата за одиницю часу, кг/с; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kNOX = 202 г/ГДж; 
В = 0,364  кг/с; 
Q = 9,38 МДж/кг. 
E NOX = 10-3 х 202 г/ГДж х 0,364 кг/с х 9,38 МДж/кг = 0,689 г/с. 
Оксид вуглецю: 
ЕСО = 10-3 x kСO  x B x Qi, 
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де: 
kСО  - специфічний показник емісії СО; 
В - Витрата палива за одиницю часу, кг/с; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kСО = 121 г/ГДж 
В = 0,364 кг/с; 
Q = 9,38 МДж/кг; 
ЕСО = 10-3 х 121 г/ГДж х 0,364 кг/с х 9,38 МДж/кг = 0,414 г/с. 
6. Річні викиди оксидів азоту і оксиду вуглецю від однієї установки ГПА 
Річні викиди NOx 
Викиди NOx розраховуються за формулою: 
kNOx = 10-6 x k NO x x B x Qi, 
де  
kNOX - коефіцієнт емісії NOx ; 
В - витрата палива за рік, т; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kNOX = 202 г/ГДж; 
В = 9 174,38 т/рік; 
Q = 9,38 МДж/кг. 
ENOX = 10-6 х 202 г/ГДж х 9 174,38 т х 9,38 МДж/кг = 17,372 т. 
Річні викиди СО 
Викиди СО розраховуються за формулою: 
Eco = 10-6 x kСО x B x Q i 
де 
kСО - коефіцієнт емісії СО; 
В - витрата палива за рік, т; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kСО = 121 г/ГДж; 
В = 9 174,38 т/рік; 
Q = 9,38 МДж/кг. 
ЕСО = 10-6  

Х 121 г/ГДж Х 9 174,38 т Х 9,38 МДж/кг = 10,423 т. 
 
7. Валові викиди парникових газів: діоксиду вуглецю, метану і оксиду азоту 
(1) 
Секундні викиди СО2 
Викиди СО2 розраховуються за формулою: 
ECO2 = 10-3 x kCO2 x B x Qi, 
де 
kCO2 - коефіцієнт емісії СО2; 
В - витрата за одиницю часу, г; 
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Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kCO2 = 59354 г/ГДж 
В = 0,364  кг/с; 
Q = 9,38 МДж / кг; 
ЕCO2 = 10-3 х 59354 г/ГДж х 0,364 кг/с х 9,38 МДж/кг = 202,7 г/с. 
Річні викиди СО2 
Викиди СО2 розраховуються за формулою: 
ЕCO2 = 10-6 x k CO2 x B x Qi

, 

де 
kCO2 - коефіцієнт емісії СО2; 
В - витрата за одиницю часу, т; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kCO2 = 59354 г/ГДж; 
В = 9 174,38 т; 
Q = 9,38  МДж/кг. 
ЕCO2 = 10- 6 х 59354 г/ГДж х 9 174,38 т х 9,38 МДж/кг = 5107,8 т. 
 
Секундні викиди СН4 
Викиди СН4 розраховуються за формулою: 
EСН4 = 10- 3 x k СН4  x B x Qi, 
де 
kСН4 - коефіцієнт емісії СН4; 
В - витрата за одиницю часу, г; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kСН4 = 1 г/ГДж; 
В = 0,364 кг/с; 
Q = 9,38 МДж/кг. 
EСН4 = 10-3 х 1 г/ГДж х 0,364 кг/с х 9,38 МДж/кг = 0,0034 г/с. 
Річні викиди СН4 
Викиди СН4 розраховуються за формулою: 
ECH4 = 10- 6  x k CH4  x B x Qi, 
де 
kСН4 - коефіцієнт емісії CH4; 
В - витрата за одиницю часу, т; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kСН4 = 1 г/ГДж; 
В = 9 174,38 т; 
Q = 9,38 МДж/кг. 
EСН4 = 10- 6 х 1 г/ГДж х 9 174,38 т х 9,38 МДж/кг = 0,086 т. 
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Секундні викиди N2O 
Викиди N2O розраховуються за формулою: 
EN2O = 10- 3 x k N2O x B x Qi, 
де 
kN2O - коефіцієнт емісії N2O; 
В - Витрата за одиницю часу, г; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kN2O = 0,1 г/ГДж; 
В = 0,364 кг/с; 
Q = 9,38 МДж/кг. 
EN2O = 10-3 х 0,1 г/ГДж х 0,364 кг/с х 9,38 МДж/кг = 0,00034 г/с. 
Річні викиди N2O 
Викиди N2O розраховуються за формулою: 
EN2O = 10-6 x kN2O x B x Qj, 
де 
kN2O - коефіцієнт емісії N2O; 
В - витрата за одиницю часу, т; 
Q - теплотворна здатність палива, МДж/кг. 
kN2O = 0,1 г/ГДж; 
В = 9 174,38 т; 
Q = 9,38 МДж/кг 
EN2O = 10-6 х 0,1 г/ГДж х 9 174,38 т х 9,38 МДж/кг = 0,0086 т. 
  
Таблиця 1 − Максимальноразові викиди забруднюючих речовин, г/с 
 

Найменування показників 
Од. 
вим. 

1 черга 
від двух 

газопоршневих 
установок 

2 черга 
від однієї 

газопоршневої 
установки 

Повний 
розвиток 
від трьох 

газопоршневих 
установок 

Оксиди азоту NOx г/с 1,38 
 

0,690 2,07 

з них: 
 

 
  

- діоксиду азоту NO2 г/с 1,104 0,552 1,656 

- оксиду азоту NO г/с 0,18 0,090 0,269 

Оксид вуглецю СО г/с 0,828 0,414 1,242 

Максимальноразові викиди парникових газів: 

Метан (СН4 ) 
  

г/с 0,0068 
 

0,0034 
 

0,0102 
 Діоксид вуглецю (СО2) г/с 405,4 202,7 608,1 

Оксид азоту (1) (N2O) г/с 0,00068 0,00034 
 

0,00102 
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Таблиця 2 Валові викиди забруднюючих речовин, т/рік 

Найменування 
показників 

Од. вим. 

1 черга 
від двух 

газопоршневих 
установок 

2 черга 
від однієї 

газопоршневої 
установки 

Повний розвиток 
від трьох 

газопоршневих 
установок 

Оксиди азоту NOx т 34,744 
 

17,372 52,117 

з них: 
 

 
  

- діоксиду азоту NO2 т 27,796 13,898 41,694 

- оксиду азоту NO т 4,516 2,258 6,775 

Оксид вуглецю СО т 20,846 10,423 31,270 

Валові викиди парникових газів: 

Метан (СН4)  т 0,172 0,086 0,258 

Діоксид вуглецю 
(СО ) 

т 10215,6 5107,8 15323,4 

Оксид азоту (1) 
(N O) 

т 0,0172 0,0086 0,0258 
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ДОДАТОК Д 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

доцільність розрахунку розсіювання при проведенні будівельно-монтажних робіт 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин від будівельної техніки  
Розрахунок викидів забруднюючих речовин від будівельної техніки за період 

будівництва виконано відповідно до «Методики розрахунку викидів забруднюючих 
речовин пересувними джерелами УкрНТЕК», Донецьк 2000 р за формулою: 

 
де  
обсяги викидів забруднюючих речовин, кг; 
М i - обсяг використаного палива (дизпаливо - 52,6 т , бензин - 7,6 т ); 
А i - усереднені питомі викиди забруднюючих речовини, кг/т, наведені в табл.1. 
Вij - обсяги викидів забруднюючих речовин, кг; 
Мi - обсяг використаного палива (дизпаливо - 52,6 т , бензин - 7,6 т ); 
Аi - усереднені питомі викиди забруднюючих речовин, кг/т, наведені в табл.1. 
 
Таблиця 1 − Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин від 

будівельної техніки за період будівництва 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

ГДК 

(ОБРВ),  
мг/м3

 

Усереднені, питомі викиди 
забруднюючих 
речовин, кг/т 

Обсяг викидів, т/рік 

бензин дизпаливо бензин дизпаливо 

Оксид вуглецю  5,00 197,8 36,2 1,503 1,904 
Діоксид азоту 0,20 21,6 31,4 0,164 1,652 
Діоксид сірки 0,50 1,0 4,3 0,008 0,226 

Неметанові легкі 
органічні 
сполуки (НМЛОС)  

1,00 28,5 8,16 0,217 0,429 

Метан (50,0) 0,64 0,25 0,005 0,013 

Оксид азоту 0,40 0,035 0,12 0,0003 0,006 

Аміак 0,2 0,004 - 0,00003 - 

Сажа 0,15 - 3,85 - 0,203 

Вуглекислий газ - 3183 3138 24,191 165,059 

Бенз(а)пірен - - 0,03 - 0,0016 

Разом: 26,088 169,494 

Всього: 195,582 
 
Згідно ст. 241 розділу 8 Податкового Кодексу плата за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення в разі 
використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами 
(суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю паливом). 

iii AMВ 



136 
 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин від земляних робіт 
Процеси розробки ґрунту екскаватором, зворотної засипки і ущільнення ґрунту 

бульдозером при проведенні земляних робіт супроводжуються виділенням пилу 
неорганічного. Місце розробки ґрунту є неорганізованим джерелом. 

Розрахунок кількості пилу, що виділяється при переміщенні ґрунту екскаватором і 
робіт, що виконуються бульдозером, виконаний відповідно до «Збірника методик по 
розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел 
забруднення атмосфери», м. Донецьк, 2000 р., за формулою: 

Мс= (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K7 × G × B × 106) : 3600, г/с, 
де 
K1 - вагова частка пилової фракції в матеріалах, К1 = 0,05; 
K2 - частина пилу, що переходить в аерозоль, K2 = 0,03; 
K3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови, K3 = 1,2; 
K4 - коефіцієнт, що враховує ступінь захищеності вузла пересипання від 

зовнішніх впливів, умов пилоутворення, K4 = 1,0; 
K5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, K5 = 0,01; 
K7 - коефіцієнт, що залежить від крупності матеріалу, K7 = 0,8; 
G - потужність вузла пересипання, (сумарна кількість переміщуваного матеріалу), 

43019,1 м3 (ρ=1,86 г/см3); 80016,0 т; 
продуктивність екскаватора ~ 20 м3/ год; 37,2 т/год; 
коеф. завантаження екскаватора - 0,8; 
37,2 т/год х 0,8 = 29,8 т/год; 
В - коефіцієнт, що залежить від висоти пересипання, В = 0,7. 
Максимально разовий викид пилу при зніманні ґрунту (від однієї одиниці техніки) 

складе: 
Мм.р.= (0,05 × 0,03 × 1,2 × 1× 0,01 × 0,8 × 29,8 × 0,7 × 106) : 3600=0,080 г/с. 
Одночасно в роботі знаходиться три одиниці техніки. Разом, загальний викид пилу 

складе 0,240 г/с. 
Кількість пилу, що виділяється при переміщенні ґрунту при розробці ґрунту 

екскаватором за весь період будівництва, визначено з урахуванням сумарної кількості 
переміщуваного матеріалу за формулою: 

М= K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K7 × G × B , т, 
М= 0,05 × 0,03 × 1,2 × 1× 0,01 × 0,8 × 80015,6× 1 =  0,81 т, 
де 
G - сумарна кількість переміщуваного матеріалу за період будівництва, з 

урахуванням щільності, т. 
Валовий викид пилу складе 0,81 т. 
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Додатковим неорганізованим джерелом викидів пилу неорганічного на період 

будівництва енергоджерела буде майданчик для зберігання родючого ґрунту, 
передбаченого для озеленення території. 

На період будівництва енергоджерела кількість переробленого родючого ґрунту 
складе 1665 м3, з якого 231 м3 буде використано для озеленення в кінці виконання 
будівельно-монтажних робіт.  

Надлишок родючого ґрунту становить 1434 м3, який буде використаний на вільних 
від забудови ділянках південно-східної частині майданчика будівництва. Ґрунт 
укладається після виконання вертикального планування з пристроєм відсипання 
майданчика будівництва. Відмітки ділянки складування ґрунту виводяться в один рівень 
зі спланованим майданчиком енергоджерела. 

Зберігання родючого ґрунту для подальшого озеленення в кількості 231 м3 та 
ґрунту для подальшого виконання вертикального планування в кількості 1434 м3 
(загальний об'єм ґрунту 1665 м3) передбачається на майданчику з твердим покриттям, в 
північній частині майданчика будівництва.  

Розрахунок кількості пилу, що виділяється при статичному зберіганні ґрунту, 
виконаний відповідно до «Збірника методик по розрахунку вмісту забруднюючих 
речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери», м.Донецьк, 
2000 р. за формулою: 

Мс= (K3 × K4 × K5 × K6 × K7  × g × F), г/с, 
де 
K3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови, K3 = 1,2; 
K4 - коефіцієнт, що враховує ступінь захищеності вузла пересипання від 

зовнішніх впливів, умов пилоутворення, K4 = 1,0; 
K5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, K5 = 0,01; 
K6 - коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу, K6 = 1,6; 
K7 - коефіцієнт, що залежить від крупності матеріалу, K7 = 0,8; 
g - винесення пилу з 1 м2 (приймається 0,004 г/м2*с - по табл. 4.3.6 Збірника 

методик); 
F - поверхня пиління в плані, м2. 
Максимально разовий викид пилу при статичному зберіганні ґрунту складе: 
Мм.р. = (1,2 × 1,0 × 0,01 × 1,6 × 0,8 × 0,004 × 401) = 0,025 г/с. 
Кількість пилу, що виділяється при зберіганні грунту за весь період будівництва, 

визначено з урахуванням часу зберігання матеріалу (275 днів або 6600 год) за формулою: 
М = 0,025 × 6600 × 3600: 1000000 = 0,594 т, 
де: 0,025 - максимально разовий викид пилу при статичному зберіганні грунту, г/с; 
6600 - час зберігання матеріалу, год. 
Таким чином, максимально разовий викид пилу при переміщенні грунту і при 

статичному зберіганні складе: 
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Мм.р.  = 0,240 г/с + 0,025 г/с = 0,270 г/с. 
Разом, загальний валовий викид пилу за період будівництва складе: 
М = 0,81 т + 0,594 т = 1,404 т. 
Кількість викидів забруднюючих речовин, які виділяються в процесі пересипання і 

зберігання ґрунту, наведено в таблиці 2. 
 
Таблиця 2 − Розрахункова кількість викидів забруднюючих речовин та доцільність 

проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин 

Забруднююча речовина ГДК т/період г/сек 
(г/сек) / 
ГДК 

М/ГДК <0,1 

Пил 
недиференційований за 
складом (аерозоль), що 
міститься в повітрі 
населених пунктів 

0,5 1,404 0,270 0,540 - 

Примітка: 

«+» - умова М / ГДК <0,1 виконується, розрахунок 
розсіювання виконувати недоцільно; * 
«-» - умова М / ГДК <0,1 не виконується, розрахунок 
розсіювання виконувати доцільно. * 

* Відповідно до п. 5.21 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 

 
Розрахунок викидів від зварювальних робіт 
 
Проведення зварювальних робіт з використанням електродів марки АНО-4, типу 

Е-46 супроводжується утворенням і виділенням в навколишнє середовище 
зварювального аерозолю, що містить оксиди заліза і марганцю. 

Орієнтовні витрати електродів на всіх зварювальних постах за період будівництва 
складе 2500 кг; годинна витрата електродів (Т) - 2,53 кг/год. 

Розрахунок кількісних характеристик забруднюючих речовин, що виділяються під 
час зварювальних робіт, виконаний відповідно до «Збірника показників емісій». 

Валовий викид забруднюючих речовин під час зварювальних робіт визначено за 
формулою: 

Мг=(Р × В) : 106, т, 
де 
Р - питомий викид забруднюючих речовин: 
- оксиду заліза - 5,41 г/кг; 
- оксиду марганцю - 0,59 г/кг. 
В - витрата електродів, кг. 
Валовий викид забруднюючих речовин складе: 



139 
 

- оксиду заліза – (5,41 × 2500) : 106 = 0,014 т; 
- оксиду марганцю – (0,59 × 2500) : 106

 = 0,002 т. 
Максимально разовий (г/с) викид забруднюючих речовин при одночасній роботі 

всіх постів визначений за формулою: 
Мс = (Р × Т) : 106, г/с 
Максимально разовий викид забруднюючих речовин при одночасній роботі всіх 

постів складе: 
- оксиду заліза - (5,41 × 2,53) : 3600 = 0,004 г/с; 
- оксиду марганцю - (0,59 г/кг × 2,53) : 3600 = 0,0004 г/с.  
Кількість викидів забруднюючих речовин, виділених в процесі зварювальних 

робіт штучними електродами, приведено в таблиці 3. 
 
Таблиця 3 − Розрахункова кількість викидів забруднюючих речовин та доцільність 

проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин 

Забруднююча речовина ГДК т/період г/сек 
(Г / сек) / 
ГДК 

М / ГДК 
<0,1 

Заліза оксид 0,04 0,0135 0,0038 0,095 + 

Оксид марганцю 0,01 0,0015 0,0004 0,04 + 

Примітка: 

«+» - умова М / ГДК <0,1 виконується, розрахунок 
розсіювання виконувати недоцільно; * 

«-» - умова М / ГДК <0,1 не виконується, розрахунок 
розсіювання виконувати доцільно. * 

* Відповідно до п.5.21 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 

 
Розрахунок викидів від лакофарбових робіт 
Виробництво лакофарбових покриттів при будівництві ЕД передбачається з 

використанням, як водоемульсійніх лакофарбових матеріалів, так і ЛФМ на основі 
органічніх розчінніків. 

Застосовувані водоемульсійні фарби є екологічно чистими; утворення і виділення 
забруднюючих речовин при їх використанні відсутнє. 

Майже всі конструктивні і будівельні елементи, що надходять на майданчик для 
будівництва об'єкта, мають готове заводське покриття. 

Витрата фарби за період будівництва становить 3,4 т. Фарбуванню (нанесенню 
лакофарбового покриття) підлягають 48571,4 м2 поверхні (в два шари). Для фарбування 
застосовуються спеціальні матеріали, що володіють вогнезахисними, 
електроізоляційними і термостійкими властивостями, в тому числі грунтовка ГФ 021, 
емаль ПФ-115. 

Проведення фарбувальних робіт передбачається методом пневматичного 
розпилення з використанням пульверизаторів. 
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Процеси нанесення вищевказаних грунтовки і емалі, а також сушіння нанесених 
шарів супроводжується виділенням в навколишнє середовище парів розчинника. 
Розрахунок кількісних характеристик забруднюючих речовин, що виділяються при 
фарбувальних роботах, виконаний відповідно до «Збірника показників емісій», таблиці 
Х-31. 

Валовий викид забруднюючих речовин при проведенні фарбувальних робіт 
визначено за формулою: Мг= [(Р × В) +(Р × В)] х 10-6, т, 

де  
Р - питомий викид забруднюючих речовин, г/м2, 
- ксилол (грунтовка) - нанесення - 15,72 г/м2; сушіння - 18,44 г/м2; 
- сольвент (емаль) - нанесення - 8,45 г/м2; сушіння - 8,06 г/м2. 
В - площа поверхні, що фарбується, м2. 
Валовий викид забруднюючих речовин складе 2,461 т, в тому числі: 
- ксилол - [(15,72 х 48571) + (18,44 × 48571)] х 10-6 =1,659 т; 
- сольвент - [(8,45 х 48571)+ (8,06 × 48571)] х 10-6 = 0,802 т. 
Максимально разова кількість забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферу, визначається в г за секунду, в найбільш напружений час роботи, коли 
витрачається найбільша кількість фарбувальних матеріалів. 

Максимальний викид забруднюючих речовин при проведенні фарбувальних робіт 
визначено за формулою: Мг = [(Р × В) + (Р × В)]: 3600 г/с, 

де 
Р - питомий викид забруднюючих речовин, г/м2, 
- ксилол (грунтовка) - нанесення - 15,72 г/м2; сушіння - 18,44 г/м2; 
- сольвент (емаль) - нанесення - 8,45 г/м2; сушіння - 8,06 г/м2. 
В - площа поверхні, що фарбується в годину, м2.. 
Максимально разовий викид забруднюючих речовин складе 0,703 г/с, в тому 

числі: 
- ксилол - [(15,72 х50) + (18,44 × 50)] : 3600 = 0,474 г/с; 
- сольвент - [(8,45 х50) + (8,06 × 50)] : 3600 = 0,229 г/с. 
Таблиця 4 − Розрахункова кількість викидів забруднюючих речовин від 

фарбування і доцільність виконання розрахунку розсіювання забруднюючих речовин 
Забруднююча 
речовина 

ГДК (ОБРВ) т/період г/сек 
(Г / сек) / 
ГДК 

М / ГДК 
<0,1 

Ксилол 0,2 1,659 0,474 2,372 + 

Сольвент 0,2 0,802 0,229 1,147 + 

Примітка: 

«+» - умова М / ГДК <0,1 виконується, розрахунок розсіювання 
виконувати недоцільно; * 
«-» - умова М / ГДК <0,1 не виконується, розрахунок розсіювання 
виконувати доцільно . * 
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* Відповідно до п.5.21 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия». 

 
Валовий викид забруднюючих речовин на період будівництва проектованого 

об'єкта наведені в таблиці 5. 
Таблиця 5 − Валовий викид забруднюючих речовин на період будівництва 

проектованого об'єкта 
 

Джерело 
утворення 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

ГДК 
(ОБРВ), 
мг/м3

 

Викид 

г/с 
т / за період 
будівництва 

Земляні 
роботи 

(пересипання 
і зберігання 
ґрунту) 

Пил 
недиференційований за 
складом (аерозоль), що 
міститься в повітрі 
населених пунктів 

0,5 0,270 1,404 

Зварювальні 
пости 

Заліза оксид 0,04 0,004 0,014 

Марганцю оксид 0,01 0,0004 0,002 

Фарбувальні 
роботи 

Ксилол 0,2 0,474 1,659 

Сольвент (0,2) 0,229 0,802 

Разом: 0,977 3,881 
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ДОДАТОК Е 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні шахтного газу на 
факельній установці 
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РОЗРАХУНОК ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН  

(АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ №2) 

Розрахунок виконано по "Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами", Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986г. 

 
ВИХІДНІ ДАНІ 

Параметррозрахунку Позн. 
Од. 

вим. 
Величина 

1 2 3 4 

Кількість газу, що спалюється Нпр 
м3/с 0,982 

м3/рік 27 556 864,0 

Періодичнисть скидань  раз/рік 8760 

Час одного скидання  с/раз 3600 

Річний час спалювання на факелі  година 8760 

 

Густина газу за стандартних умов r0 кг/м3 1,112 

Коефіцієнт еміссії (п.5.1.7.) кг/кг   

- оксидв углецю КСО 
 0,25 

- метан КCH 
 0,003 

- оксидиазоту (NO+NO2)   КNOx 
 0,003 

- сажа     КС  0,03 

- вуглецюдіоксид КСО2 
 2,75 

 

РОЗРАХУНКОВА ПОТУЖНІСТЬ ВИКИДУ 

Забруднюючі речовини 
Потужність викиду 

М, г/с Г, т/рік 

04001 

301 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 
у перерахунку на діоксид азоту 

3,276 91,930 

06000 

337 
Оксид вуглецю 272,996 7660,808 

12000 

410 
Метан 3,276 91,930 

03000 

2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом 
32,760 919,297 

07000 

11812 
Вуглецю діоксид 3002,956 84268,890 

 
Примітка: 

Показник еміссії вуглецю діоксиду прийнято згідно "Показники емісії (питомівикиди) забруднюючих речовин від основного  і допоміжного 

обладнання газотранспортної мережі України".ДК" Укртрангаз НАК "Нафтогаз України".Київ, 2004р (Розділ 4). 
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ДОДАТОК Ж 
 

Результати моніторингу стану атмосферного повітря 
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ДОДАТОК З 
 

Кліматичні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, населеного пункту 
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ДОДАТОК И 

Листи Дніпропетровської ОДА ДЕПР; Міндовкілля України; ВК Богданівської 

сільської ради щодо наявності природоохоронних об'єктів 
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ДОДАТОК І 
 

Порівняльна таблиця основних вимог та положень Кіотського протоколу та 
Паризької угоди 
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ДОДАТОК К 
 

Протоколи дослідження газоповітряної суміші шахтного газу 
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ДОДАТОК Л 

ТУ на підключення трубопровода ГПС 
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Технические условия 
на подключение трубопровода газовоздушной смеси 

в рамках реализации проекта 

«Новое строительство энергоисточника на базе когенерационных 
установок на шахте «Западно-Донбасская», 

на территории Богдановского сельского совета, Павлоградского района, 
Днепропетровской обл., (кадастровый номер 1223581300:07:001:0347)» 

 

По данным техническим условиям для обеспечения топливом проектируемого 
энергоисточника, выполнить подключение к существующему трубопроводу газовоздушной 
смеси с шахтным метаном. 

Количественный и качественный состав газовоздушной смеси с шахтным метаном не 
постоянен, анализ состава газовоздушной смеси см. приложение 2. Проектом должна быть 
предусмотрена гибкая система маневренности включения и отключения основного 
оборудования, обеспечивающая безопасную его работу при различных режимах 
эксплуатации. Усредненные показатели состава газовоздушной смеси с шахтным метаном за 
последние несколько лет: 

 СН4 – 31,226%; 
 СО2 – 0,031%; 
 О2 – 13,533%; 
 N2 – 55,21%; 
 Н2О – 10,76 г/м3. 

Точка подключения проектируемого трубопровода и параметры: 
1. Подключение осуществить в здании вакуумнасосной в трубопровод подачи газовой 

смеси перед свечей безопасности. 
2. Параметры в точке подключения: 

 давление – 0,3 - 6 кПа; 
 температура: минимальная +10°С, номинальная +30°С, максимальная +40°С. 
 расход: минимальный 40 м3/мин, номинальный 65,6 м3/мин, 

максимальный 75 м3/мин. 
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Ниже в табличной форме представлены параметры в точке подключения трубопровода. 
В приложении 1 к ТУ представлена графическая информация (схема с указанием места 
расположения точки подключения). 

Таблица 1. Подключение сред: газовоздушная смесь с шахтным метаном 
 
 

№ 
п/п 

 

 
Коммуникация 

Характеристика тру- 
бопровода (диаметр, 
материал, давление, 
температура, отмет- 
ка в точке подклю- 

чения) 

 
 

Источник 
снабжения 

 
 

Точка подклю- 
чения на плане 

 
 

Номинальный 
расход 

Трубопроводы 
1 Газопровод от 

выкуумных 
насосов к свече 
безопасности 

Ø426х8 
ГОСТ 10704-91 
Сталь В-В Ст3сп2 по 
ГОСТ 10705-80 
Р= 0,3 …6 кПа (изб.) 
t= +10…+40˚С 

Существую- 
щий газопро- 
вод от ваку- 
умных насо- 
сов 

Точка «1» Возможный 
лиапазон в за- 
висимости от 
режимаработы 
вакуумной 
насосной: 
минимальный 
40 м3/мин, 
номинальный 
65,6 м3/мин, 
максималь- 
ный 75 м3/мин 

 

Приложения: 
1. Схема с указанием места расположения точки подключения. 
2. Анализ состава газовоздушной смеси с шахтным метаном. 

 
 
Составил: 

 
Зам. начальника участка ВТБ-1 (по дегазации) Е.Н. Литвин 

Согласовано: 

Инженер ООО «РИДЖЕН»         Е.В. Билык 
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ДОДАТОК М 
 

Результати розрахунку максимальних концентрацій 
забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони 

енергоджерела на період його експлуатації  
(перспективне становище) 
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Copyright(C) ООО «Софт фонд» 

г. Киев 

 
Тел. (044)599 35 57 

E-Mail info@sfund.kiev.ua 
 

  ТОВ "Енерготехпром", Лицензия №133657349  
 
 
 

 

ЭОЛ 2000[h] 

(Windows версия) 
 
 

Автоматизированная система расчета 

рассеивания выбросов 

вредных веществ 

 
Общий отчет по результатам расчета рассеивания 

"Перспектива H=20m" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расчетный модуль системы реализует методику ОНД-86 

Программа рекомендована к использованию Министерством охраны 

окружающей природной среды Украины(2464/19/4-10 от  15.03.2006) 
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Задание на расчет. 

 
Наименование города 
Коды промплощадок 

Коды веществ 
Коды групп суммации 

Ск. ветра (м/с) 
Ск. ветра (доли U ср. взв.) 

Ск. ветра (доли U ср.надфакельной) 
Шаг пер. напр. ветра 
Фиксир. напр. ветра 

К-во наиб. вкладчиков 
К-во макс. конц. 

Учитывается ли фон 
Строить расчетную СЗЗ/зону влияния предприятия 

Высота расчета (м) 

Терновка 
444 
301    304    337   410 
- 
0.5    2   12 
0.5    1   1.5 
- 
10 
- 
1 
10 
Нет 
Да/Да 
2 

Параметры расчетных площадок 

 
№ 
п/п 

 
Коорд. 

X 

 
Коорд. 

Y 
Длина Ширина 

 
Угол. пов. расч. 
пл. отн. оси OX 
осн. сист. коорд. 

 
Шаг сетки 

ось OX 

 
Шаг сетки 

ось OY 

 
Особые 

треб. 

1 0.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 50.0 50.0 0 

 
 
 
 

 
Код 

города 

 
Наименование 

города 

 
Ср. температура 
самого теплого 
месяца (град С) 

 
Ср. температура 

самого холодного 
месяца (град С) 

 
Пред. 

скорость 
ветра (м/с) 

 
Региональный 
коэффициент 
стратификации 

 
Угол между сев. 

направ. и осью OX  
осн. сист. коорд. (град) 

22 Терновка 27.5 -5.6 11.0 200 90 

 
 

 
Площадь 

города (кв. км) 
Широта 

(град.,мин.,сек.) 
Широта 

(сш. либо юш.) 
Долгота 

(град.,мин.,сек.) 
Долгота 

(зд. либо вд.) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(С) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(СВ) 

0 
    

8.4 11.4 

 
 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(В) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(ЮВ) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(Ю) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(ЮЗ) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(З) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(СЗ) 

17 16.8 9 9.5 16.3 11.6 

 
 
 
 

 
Код 
пр. 
пл. 

 
Наименование 
промплощадки 

 
Код вещества 

группы суммации 
Наименование вещества 
(Коды веществ, входящих в 

группу суммации ). 

444 КУ ГПА Код в-ва  301 
Код в-ва  304 

 
Азота двуокись 

Азота окись 

  Код в-ва  337 Углерода окись 

  Код в-ва  410 Метан 
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Мощность 
выброса 

(г/с) 

 
Мощность 
выброса 

(т/г) 

1.6560 41.6940 
0.2700 6.7740 
1.2420 29.3400 
25.0102 627.6580 

 
 
 
 

Код в-ва Наименование вещества ПДК (мг/м.куб) 

301 Азота двуокись 0.20000000 
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Перечень источников, в выбросах которых присутствует 

Азота двуокись 
 

Код источника 
- 

Технологические 
параметры 

4440001 4440002 4440003 

Выброс  г/с 0.5520 0.5520 0.5520 

Класс опасности 5 5 5 

СМ[h=2.00м] (доли ПДК) 0.3602 0.3602 0.3602 
СМ[h=2.00м] мг/м. куб - - - 

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб - - - 

XМ (м) 315.47 315.47 315.47 

UМ[h=2.00м] (м/с) 3.27 3.27 3.27 

 
X 
Y 

Коорд. точеч. 

0.00 
0.00 

-2.50 -1.50 
-2.50 

начало лин-го,    
центр симм.    

пл-го (м)    

X 0.00 -2.50 -1.50 
Y 

Коорд. конца 
0.00 -1.50 -2.50 

лин-го, дл. и    
ширина пл. (м)    

Коэфф-т рельефа 1.0000 1.0000 1.0000 

Расход (м. куб/с) 4.4200 4.4200 4.4200 

Ск.вых.ПГВС: м/с 22.5109 22.5109 22.5109 

Диаметр (м) 0.5000 0.5000 0.5000 

Высота (м) 20.0000 20.0000 20.0000 

Температура (С) 401.0000 401.0000 401.0000 

К-т упоряд. осед. 1.0000 1.0000 1.0000 

Выброс т/г 13.8980 13.8980 13.8980 
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Расчетные концентрации вещества: Азота  двуокись 
в расчетных точках  и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
№ 

расч. 
точки 

 
Концентр. 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направление 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Велич. 
вклад. 

Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

100 0.1403 -56.5 -14.6 194 3.2724 0.0484 4440003 

101 0.1121 -38.7 31.8 140 3.2724 0.0395 4440003 

102 0.1120 6.5 49.5 83 3.2724 0.0379 4440002 

103 0.1136 45.8 21.6 26 3.2724 0.0401 4440002 

104 0.1178 45.5 -26.5 331 3.2724 0.0403 4440002 

105 0.1878 18.5 -69.3 285 3.2724 0.0644 4440001 

106 0.2110 -27.5 -73.0 249 3.2724 0.0719 4440001 

107 0.1762 -56.8 -37.4 213 3.2724 0.0597 4440003 

2 0.2320 -366.0 -421.0 271 3.2724 0.0774 4440003 

1 0.1979 -222.0 665.0 153 4.9086 0.0660 4440002 

Точки наибольших концентраций в-ва Азота  двуокись 
На расчетной площадке № 1 и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
Концентрации 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направл. 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Величина 

вклада 
Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

0.3598 -150.0 -100.0 213 3.2724 0.1201 4440002 

0.3598 150.0 -100.0 327 3.2724 0.1201 4440003 

0.3597 -100.0 -150.0 236 3.2724 0.1200 4440002 

0.3597 100.0 -150.0 304 3.2724 0.1200 4440003 

0.3597 150.0 50.0 19 3.2724 0.1201 4440002 

0.3597 -150.0 50.0 161 3.2724 0.1201 4440003 

0.3596 150.0 100.0 34 3.2724 0.1199 4440001 

0.3596 -150.0 100.0 146 3.2724 0.1199 4440001 

0.3595 -150.0 -50.0 198 3.2724 0.1199 4440003 

0.3595 150.0 -50.0 342 3.2724 0.1199 4440002 
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C 

 
16.8 

9 
9.5 

 
17 16.3 

 

11.4    8.4 11.6 

 

Ю 

Азота двуокись 
Карта-схема 

H=2.00 м 

 

 
 
 

Нормативная санитарно-защитная зона 
Расчетная санитарно-защитная зона(без учета розы ветров) 
Зона влияния предприятия 
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Код в-ва Наименование вещества ПДК (мг/м.куб) 

304 Азота окись 0.40000000 

 
Перечень источников, в выбросах которых присутствует 

Азота окись 
 

Код источника 
- 

Технологические 
параметры 

4440001 4440002 4440003 

Выброс  г/с 0.0900 0.0900 0.0900 

Класс опасности 5 5 5 

СМ[h=2.00м] (доли ПДК) 0.0294 0.0294 0.0294 
СМ[h=2.00м] мг/м. куб - - - 

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб - - - 

XМ (м) 315.47 315.47 315.47 

UМ[h=2.00м] (м/с) 3.27 3.27 3.27 

 
X 
Y 

Коорд. точеч. 

0.00 
0.00 

 

-2.50 
-1.50 

1.50 
-1.50 

начало лин-го,    
центр симм.    

пл-го (м)    

X 0.00 -2.50 -1.50 
Y 

Коорд. конца 
0.00 -1.50 -2.50 

лин-го, дл. и    
ширина пл. (м)    

Коэфф-т рельефа 1.0000 1.0000 1.0000 

Расход (м. куб/с) 4.4200 4.4200 4.4200 

Ск.вых.ПГВС: м/с 22.5109 22.5109 22.5109 

Диаметр (м) 0.5000 0.5000 0.5000 

Высота (м) 20.0000 20.0000 20.0000 

Температура (С) 401.0000 401.0000 401.0000 

К-т упоряд. осед. 1.0000 1.0000 1.0000 

Выброс т/г 2.2580 2.2580 2.2580 
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Расчетные концентрации вещества: Азота окись 
в расчетных точках  и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
№ 

расч. 
точки 

 
Концентр. 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направление 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Велич. 
вклад. 

Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

100 0.0114 -56.5 -14.6 194 3.2724 0.0039 4440003 

101 0.0091 -38.7 31.8 140 3.2724 0.0032 4440003 

102 0.0091 6.5 49.5 83 3.2724 0.0031 4440002 

103 0.0093 45.8 21.6 26 3.2724 0.0033 4440002 

104 0.0096 45.5 -26.5 331 3.2724 0.0033 4440002 

105 0.0153 18.5 -69.3 285 3.2724 0.0052 4440001 

106 0.0172 -27.5 -73.0 249 3.2724 0.0059 4440001 

107 0.0144 -56.8 -37.4 213 3.2724 0.0049 4440003 

2 0.0189 -366.0 -421.0 271 3.2724 0.0063 4440003 

1 0.0161 -222.0 665.0 153 4.9086 0.0054 4440002 

Точки наибольших концентраций в-ва Азота  окись 
На расчетной площадке № 1 и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
Концентрации 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направл. 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Величина 

вклада 
Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

0.0293 -150.0 -100.0 213 3.2724 0.0098 4440002 

0.0293 150.0 -100.0 327 3.2724 0.0098 4440003 

0.0293 -100.0 -150.0 236 3.2724 0.0098 4440002 

0.0293 100.0 -150.0 304 3.2724 0.0098 4440003 

0.0293 150.0 50.0 19 3.2724 0.0098 4440002 

0.0293 -150.0 50.0 161 3.2724 0.0098 4440003 

0.0293 150.0 100.0 34 3.2724 0.0098 4440001 

0.0293 -150.0 100.0 146 3.2724 0.0098 4440001 

0.0293 -150.0 -50.0 198 3.2724 0.0098 4440003 

0.0293 150.0 -50.0 342 3.2724 0.0098 4440002 
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C 

 
16.8 

9 
9.5 

 
17 16.3 

 

11.4    8.4 11.6 

 

Ю 

Азота окись 
Карта-схема 

H=2.00 м 

 

 
 
 

Нормативная санитарно-защитная зона 
Расчетная санитарно-защитная зона(без учета розы ветров) 
Зона влияния предприятия 
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Код в-ва Наименование вещества ПДК (мг/м.куб) 

337 Углерода окись 5.00000000 

 
Перечень источников, в выбросах которых присутствует 

Углерода окись 
 

Код источника 
- 

Технологические 
параметры 

4440001 4440002 4440003 

Выброс  г/с 0.4140 0.4140 0.4140 

Класс опасности 5 5 5 

СМ[h=2.00м] (доли ПДК) 0.0108 0.0108 0.0108 
СМ[h=2.00м] мг/м. куб - - - 

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб - - - 

XМ (м) 315.47 315.47 315.47 

UМ[h=2.00м] (м/с) 3.27 3.27 3.27 

X 0.00 -2.50 1.50 
Y 

Коорд. точеч. 
0.00 -1.50 -2.50 

начало лин-го,    
центр симм.    

пл-го (м)    

X 0.00 -2.50 1.50 
Y 

Коорд. конца 
0.00 -1.50 -2.50 

лин-го, дл. и    
ширина пл. (м)    

Коэфф-т рельефа 1.0000 1.0000 1.0000 

Расход (м. куб/с) 4.4200 4.4200 4.4200 

Ск.вых.ПГВС: м/с 22.5109 22.5109 22.5109 

Диаметр (м) 0.5000 0.5000 0.5000 

Высота (м) 20.0000 20.0000 20.0000 

Температура (С) 401.0000 401.0000 401.0000 

К-т упоряд. осед. 1.0000 1.0000 1.0000 

Выброс т/г 8.4940 10.4230 10.4230 
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Расчетные концентрации вещества: Углерода  окись 
в расчетных точках  и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
№ 

расч. 
точки 

 
Концентр. 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направление 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Велич. 
вклад. 

Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

100 0.0042 -56.5 -14.6 194 3.2724 0.0015 4440003 

101 0.0034 -38.7 31.8 140 3.2724 0.0012 4440003 

102 0.0034 6.5 49.5 83 3.2724 0.0011 4440002 

103 0.0034 45.8 21.6 26 3.2724 0.0012 4440002 

104 0.0035 45.5 -26.5 331 3.2724 0.0012 4440002 

105 0.0056 18.5 -69.3 285 3.2724 0.0019 4440001 

106 0.0063 -27.5 -73.0 249 3.2724 0.0022 4440001 

107 0.0053 -56.8 -37.4 213 3.2724 0.0018 4440003 

2 0.0070 -366.0 -422.0 271 3.2724 0.0023 4440003 

1 0.0059 -222.0 665.0 153 4.9086 0.0020 4440002 

Точки наибольших концентраций в-ва Углерода  окись 
На расчетной площадке № 1 и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
Концентрации 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направл. 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Величина 

вклада 
Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

0.0108 -150.0 -100.0 213 3.2724 0.0036 4440002 

0.0108 150.0 -100.0 327 3.2724 0.0036 4440003 

0.0108 -100.0 -150.0 236 3.2724 0.0036 4440002 

0.0108 100.0 -150.0 304 3.2724 0.0036 4440003 

0.0108 150.0 50.0 19 3.2724 0.0036 4440002 

0.0108 -150.0 50.0 161 3.2724 0.0036 4440003 

0.0108 150.0 100.0 34 3.2724 0.0036 4440001 

0.0108 -150.0 100.0 146 3.2724 0.0036 4440001 

0.0108 -150.0 -50.0 198 3.2724 0.0036 4440003 

0.0108 150.0 -50.0 342 3.2724 0.0036 4440002 
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C 

 
16.8 

9 
9.5 

 
17 16.3 

 

11.4    8.4 11.6 

 

Ю 

Углерода окись 
Карта-схема 

H=2.00 м 

 

 
 
 

Нормативная санитарно-защитная зона 
Расчетная санитарно-защитная зона(без учета розы ветров) 
Зона влияния предприятия 
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Код в-ва Наименование вещества ПДК (мг/м.куб) 

410 Метан 50.00000000 

 
Перечень источников, в выбросах которых присутствует 

Метан 
 

Код источника 
- 

Технологические 
параметры 

4440001 4440002 4440003 4440004 

Выброс  г/с 0.0034 0.0034 0.0034 25.0000 

Класс опасности 5 5 5 5 

СМ[h=2.00м] (доли ПДК) 0.0000 0.0000 0.0000 8.3171 
СМ[h=2.00м] мг/м. куб - - - - 

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб - - - - 

XМ (м) 315.47 315.47 315.47 29.55 

UМ[h=2.00м] (м/с) 3.27 3.27 3.27 0.50 

X 0.00 -2.50 -1.50 0.00 
Y 

Коорд. точеч. 
0.00 -1.50 -2.50 -27.00 

начало лин-го,     
центр симм.     

пл-го (м)     

X 0.00 -2.50 -1.50 0.00 
Y 

Коорд. конца 
0.00 -1.50 -2.50 -27.00 

лин-го, дл. и     
ширина пл. (м)     

Коэфф-т рельефа 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Расход (м. куб/с) 4.4200 4.4200 4.4200 0.1300 

Ск.вых.ПГВС: м/с 22.5109 22.5109 22.5109 1.8391 

Диаметр (м) 0.5000 0.5000 0.5000 0.3000 

Высота (м) 20.0000 20.0000 20.0000 10.0000 

Температура (С) 401.0000 401.0000 401.0000 45.0000 

К-т упоряд. осед. 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Выброс т/г 0.0860 0.0860 0.0860 627.4000 
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Расчетные концентрации вещества: Метан 
в расчетных точках  и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
№ 

расч. 
точки 

 
Концентр. 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направление 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Велич. 
вклад. 

Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

100 1.1472 -56.5 -14.6 166 0.50 1.1472 4440004 

101 0.9523 -38.7 31.8 118 0.75 0.9523 4440004 

102 0.8468 6.5 49.5 79 0.75 0.8468 4440004 

103 0.8952 45.8 21.6 42 0.75 0.8952 4440004 

104 1.1030 45.5 -26.5 1 0.50 1.1030 4440004 

105 1.1478 18.5 -69.3 302 0.50 1.1478 4440004 

106 1.1478 -27.5 -73.0 247 0.50 1.1478 4440004 

107 1.1478 -56.8 -37.4 192 0.50 1.1478 4440004 

2 0.0509 -366.0 -421.0 272 2.00 0.0509 4440004 

11 0.0296 -222.0 665.0 151 2.00 0.0296 4440004 

Точки наибольших концентраций в-ва Метан 
На расчетной площадке № 1 и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
Концентрации 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направл. 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Величина 

вклада 
Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

1.6781 0.0 -50.0 289 0.75 1.6781 4440004 

1.4904 0.0 0.0 73 0.75 1.4904 4440004 

1.1737 -50.0 -50.0 209 0.50 1.1737 4440004 

1.1481 -50.0 0.0 147 0.50 1.1481 4440004 

0.9957 50.0 -50.0 338 0.50 0.9957 4440004 

0.9772 50.0 0.0 25 0.50 0.9772 4440004 

0.8865 0.0 -100.0 276 0.75 0.8865 4440004 

0.8509 0.0 50.0 84 0.75 0.8509 4440004 

0.7926 -50.0 -100.0 240 0.75 0.7926 4440004 

0.7641 -50.0 50.0 119 0.75 0.7641 4440004 
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C 

 
16.8 

9 
9.5 

 
17 16.3 

 

11.4    8.4 11.6 

 

Ю 

Метан 
Карта-схема 

H=2.00 м 

 

 
 
 

Нормативная санитарно-защитная зона 
Расчетная санитарно-защитная зона(без учета розы ветров) 
Зона влияния предприятия 
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ДОДАТОК Н 
 

Результати розрахунку максимальних концентрацій в приземному 
шарі атмосфери від існуючого джерела викиду 
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Copyright(C) ООО «Софт фонд» 

г. Киев 

 

Тел. (044)599 35 57 

E-Mail info@sfund.kiev.ua 
 

  ТОВ "Енерготехпром", Лицензия №133657349  
 
 
 

 

ЭОЛ 2000[h] 

(Windows версия) 
 
 

Автоматизированная система расчета 

рассеивания выбросов 

вредных веществ 

 
Общий отчет по результатам расчета рассеивания 

"Существующее положение СП H=15m Выброс ГВС ИВ№2" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расчетный модуль системы реализует методику ОНД-86 

Программа рекомендована к использованию Министерством охраны 

окружающей природной среды Украины(2464/19/4-10 от  15.03.2006) 
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Задание на расчет. 

 
Наименование города 
Коды промплощадок 

Коды веществ 
Коды групп суммации 

Ск. ветра (м/с) 
Ск. ветра (доли U ср. взв.) 

Ск. ветра (доли U ср.надфакельной) 
Шаг пер. напр. ветра 
Фиксир. напр. ветра 

К-во наиб. вкладчиков 
К-во макс. конц. 

Учитывается ли фон 
Строить расчетную СЗЗ/зону влияния предприятия 

Высота расчета (м) 

Кривой Рог 
444 
410 
- 
0.5    2   12 
0.5    1   1.5 
- 
10 
- 
1 
10 
Нет 
Нет/Нет 
2 

Параметры расчетных площадок 

 
№ 
п/п 

 
Коорд. 

X 

 
Коорд. 

Y 
Длина Ширина 

 
Угол. пов. расч. 
пл. отн. оси OX 
осн. сист. коорд. 

 
Шаг сетки 

ось OX 

 
Шаг сетки 

ось OY 

 
Особые 

треб. 

111 0.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 100.0 100.0 0 

 
 
 
 

 
Код 

города 

 
Наименование 

города 

 
Ср. температура 
самого теплого 
месяца (град С) 

 
Ср. температура 

самого холодного 
месяца (град С) 

 
Пред. 

скорость 
ветра (м/с) 

 
Региональный 
коэффициент 
стратификации 

 
Угол между сев. 

направ. и осью OX  
осн. сист. коорд. (град) 

22 Терновка 23.7 -4.3 12.0 200 90 

 
 

 
Площадь 

города (кв. км) 
Широта 

(град.,мин.,сек.) 
Широта 

(сш. либо юш.) 
Долгота 

(град.,мин.,сек.) 
Долгота 

(зд. либо вд.) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(С) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(СВ) 

0 
    

12.5 12.5 

 
 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(В) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(ЮВ) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(Ю) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(ЮЗ) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(З) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(СЗ) 

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

 
 
 
 

 
Код 
пр. 
пл. 

 
Наименование 
промплощадки 

 
Код вещества 

группы суммации 
Наименование вещества 
(Коды веществ, входящих в 

группу суммации ). 

444 СП Код в-ва  410 Метан 

 
 

 
Мощность 
выброса 

(г/с) 

 
Мощность 
выброса 

(т/г) 

219.6000 0.0000 
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Код в-ва Наименование вещества ПДК (мг/м.куб) 

410 Метан 50.00000000 

 
Перечень источников, в выбросах которых присутствует 

Метан 
 

Код источника 
- 

Технологические 
параметры 

4440002 

Выброс  г/с 219.6000 

Класс опасности 4 

СМ[h=2.00м] (доли ПДК) 14.30722 
СМ[h=2.00м] мг/м. куб - 

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб - 

XМ (м) 57.75 

UМ[h=2.00м] (м/с) 0.61 

X -26.00 
Y 

Коорд. точеч. 
-50.00 

начало лин-го,  
центр симм.  

пл-го (м)  

X -26.00 
Y 

Коорд. конца 
-50.00 

лин-го, дл. и  
ширина пл. (м)  

Коэфф-т рельефа 1.0000 

Расход (м. куб/с) 0.5800 

Ск.вых.ПГВС: м/с 2.9539 

Диаметр (м) 0.5000 

Высота (м) 15.0000 

Температура (С) 45.0000 

К-т упоряд. осед. 1.0000 

Выброс т/г 0.0000 
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Расчетные концентрации вещества: Метан 
в расчетных точках  и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
№ 

расч. 
точки 

 
Концентр. 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направление 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Велич. 
вклад. 

Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

1 0.20927 -222.0 665.0 105 2.00 0.20927 4440002 

2 0.39755 -366.0 -421.0 227 2.00 0.39755 4440002 

Точки наибольших концентраций в-ва Метан 
На расчетной площадке № 111 и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
Концентрации 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направл. 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Величина 

вклада 
Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

3.17553 0.0 0.0 63 0.9139 3.17553 4440002 

3.17553 0.0 -100.0 297 0.9139 3.17553 4440002 

2.69334 -100.0 0.0 146 0.6093 2.69334 4440002 

2.69334 -100.0 -100.0 214 0.6093 2.69334 4440002 

2.07188 100.0 -100.0 338 0.9139 2.07188 4440002 

2.07188 100.0 0.0 22 0.9139 2.07188 4440002 

1.89867 0.0 -200.0 280 0.9139 1.89867 4440002 

1.89867 0.0 100.0 80 0.9139 1.89867 4440002 

1.7522 -100.0 -200.0 244 0.9139 1.7522 4440002 

1.75219 -100.0 100.0 116 0.9139 1.75219 4440002 
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Метан 

Карта-схема 
H=2.00 м 

 

 
 

Нормативная санитарно-защитная зона 
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Общий отчет по результатам расчета рассеивания 

"Период строительства ЭИ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расчетный модуль системы реализует методику ОНД-86 
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Задание на расчет. 

 
Наименование города 
Коды промплощадок 

Коды веществ 
Коды групп суммации 

Ск. ветра (м/с) 
Ск. ветра (доли U ср. взв.) 

Ск. ветра (доли U ср.надфакельной) 
Шаг пер. напр. ветра 
Фиксир. напр. ветра 

К-во наиб. вкладчиков 
К-во макс. конц. 

Учитывается ли фон 
Строить расчетную СЗЗ/зону влияния предприятия 

Высота расчета (м) 

Кривой Рог 
444 
616   2750 
- 
0.5    2   12 
0.5    1   1.5 
- 
10 
- 
1 
10 
Нет 
Нет/Нет 
2 

 

 
2902 

  

Параметры расчетных площадок 

 
№ 
п/п 

 
Коорд. 

X 

 
Коорд. 

Y 
Длина Ширина 

 
Угол. пов. расч. 
пл. отн. оси OX 
осн. сист. коорд. 

 
Шаг сетки 

ось OX 

 
Шаг сетки 

ось OY 

 
Особые 

треб. 

111 0.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 50.0 50.0 0 

 
 
 
 

 
Код 

города 

 
Наименование 

города 

 
Ср. температура 
самого теплого 
месяца (град С) 

 
Ср. температура 

самого холодного 
месяца (град С) 

 
Пред. 

скорость 
ветра (м/с) 

 
Региональный 
коэффициент 
стратификации 

 
Угол между сев. 

направ. и осью OX  
осн. сист. коорд. (град) 

22 Терновка 27.5 -5.6 11.0 200 90 

 
 

 
Площадь 

города (кв. км) 
Широта 

(град.,мин.,сек.) 
Широта 

(сш. либо юш.) 
Долгота 

(град.,мин.,сек.) 
Долгота 

(зд. либо вд.) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(С) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(СВ) 

0 
    

8.4 11.4 

 
 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(В) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(ЮВ) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(Ю) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(ЮЗ) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(З) 

 
Частота 

повторяемости 
ветра(СЗ) 

17 16.8 9 9.5 16.3 11.6 

 
 
 
 

 
Код 
пр. 
пл. 

 
Наименование 
промплощадки 

 
Код вещества 

группы суммации 
Наименование вещества 
(Коды веществ, входящих в 

группу суммации ). 

444 КУ ГПА Код в-ва  616 
Код в-ва  2750 
Код в-ва  2902 

 
Ксилол 

Сольвент нафта 
Взвешенные вещества, недифференцированные по  ... 
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Мощность 
выброса 

(г/с) 

 
Мощность 
выброса 

(т/г) 

0.4740 
0.2290 
0.2700 

1.6590 
0.8020 
1.5200 

 

 

Код в-ва Наименование вещества ПДК (мг/м.куб) 

616 Ксилол 0.20000000 

 
Перечень источников, в выбросах которых присутствует 

Ксилол 
 

Код источника 
- 

Технологические 
параметры 

4440501 

Выброс  г/с 0.4740 

Класс опасности 1 

СМ[h=2.00м] (доли ПДК) 108.89464 
СМ[h=2.00м] мг/м. куб - 

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб - 

XМ (м) 28.62 

UМ[h=2.00м] (м/с) 0.50 

X 0.00 
Y 

Коорд. точеч. 
0.00 

начало лин-го,  
центр симм.  

пл-го (м)  

X 50.00 
Y 

Коорд. конца 
25.00 

лин-го, дл. и  
ширина пл. (м)  

Коэфф-т рельефа 1.0000 

Расход (м. куб/с) 0.0000 

Ск.вых.ПГВС: м/с 0 

Диаметр (м) - 

Высота (м) 5.0000 

Температура (С) 25.0000 

К-т упоряд. осед. 1.0000 

Выброс т/г 1.6590 
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Расчетные концентрации вещества: Ксилол 
в расчетных точках  и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
№ 

расч. 
точки 

 
Концентр. 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направление 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Велич. 
вклад. 

Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

100 6.63533 -56.5 -14.6 195 0.50 6.63533 4440501 

101 6.47483 -38.7 31.8 141 0.50 6.47483 4440501 

102 5.64945 6.5 49.5 82 0.50 5.64945 4440501 

103 6.80388 45.8 21.6 25 0.50 6.80388 4440501 

104 6.62002 45.5 -26.5 330 0.50 6.62002 4440501 

105 5.2444 18.5 -69.3 285 0.50 5.2444 4440501 

106 4.96083 -27.5 -73.0 249 0.50 4.96083 4440501 

107 5.8890 -56.8 -37.4 213 0.50 5.8890 4440501 

2 0.3176 -366.0 -421.0 229 2.00 0.3176 4440501 

1 0.2069 -222.0 665.0 108 2.00 0.2069 4440501 

Точки наибольших концентраций в-ва Ксилол 
На расчетной площадке № 111 и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
Концентрации 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направл. 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Величина 

вклада 
Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

7.20254 -50.0 0.0 180 0.50 7.20254 4440501 

7.20254 50.0 0.0 0 0.50 7.20254 4440501 

5.63146 0.0 50.0 90 0.50 5.63146 4440501 

5.63146 0.0 -50.0 270 0.50 5.63146 4440501 

5.60451 -50.0 50.0 135 0.50 5.60451 4440501 

5.60451 50.0 50.0 45 0.50 5.60451 4440501 

5.60451 -50.0 -50.0 225 0.50 5.60451 4440501 

5.60451 50.0 -50.0 315 0.50 5.60451 4440501 

4.45111 -100.0 0.0 180 0.75 4.45111 4440501 

4.45111 100.0 0.0 0 0.75 4.45111 4440501 
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Ксилол 

Карта-схема 
H=2.00 м 

 

 
 

Нормативная санитарно-защитная зона 
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Код в-ва Наименование вещества ПДК (мг/м.куб) 

2750 Сольвент нафта 0.20000000 

 
Перечень источников, в выбросах которых присутствует 

Сольвент нафта 
 

Код источника 
- 

Технологические 
параметры 

4440501 

Выброс  г/с 0.2290 

Класс опасности 1 

СМ[h=2.00м] (доли ПДК) 52.60943 
СМ[h=2.00м] мг/м. куб - 

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб - 

XМ (м) 28.62 

UМ[h=2.00м] (м/с) 0.50 

X 0.00 
Y 

Коорд. точеч. 
0.00 

начало лин-го,  
центр симм.  

пл-го (м)  

X 50.00 
Y 

Коорд. конца 
25.00 

лин-го, дл. и  
ширина пл. (м)  

Коэфф-т рельефа 1.0000 

Расход (м. куб/с) 0.0000 

Ск.вых.ПГВС: м/с 0 

Диаметр (м) - 

Высота (м) 5.0000 

Температура (С) 25.0000 

К-т упоряд. осед. 1.0000 

Выброс т/г 0.8020 
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Расчетные концентрации вещества: Сольвент  нафта 
в расчетных точках  и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
№ 

расч. 
точки 

 
Концентр. 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направление 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Велич. 
вклад. 

Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

100 3.20567 -56.5 -14.6 195 0.50 3.20567 4440501 

101 3.12814 -38.7 31.8 141 0.50 3.12814 4440501 

102 2.72938 6.5 49.5 82 0.50 2.72938 4440501 

103 3.28711 45.8 21.6 25 0.50 3.28711 4440501 

104 3.19828 45.5 -26.5 330 0.50 3.19828 4440501 

105 2.53369 18.5 -69.3 285 0.50 2.53369 4440501 

106 2.39669 -27.5 -73.0 249 0.50 2.39669 4440501 

107 2.84511 -56.8 -37.4 213 0.50 2.84511 4440501 

2 0.15344 -366.0 -421.0 229 2.00 0.15344 4440501 

1 0.09996 -222.0 665.0 108 2.00 0.09996 4440501 

Точки наибольших концентраций в-ва Сольвент  нафта 
На расчетной площадке № 111 и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
Концентрации 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направл. 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Величина 

вклада 
Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

3.47971 -50.0 0.0 180 0.50 3.47971 4440501 

3.47971 50.0 0.0 0 0.50 3.47971 4440501 

2.72068 0.0 50.0 90 0.50 2.72068 4440501 

2.72068 0.0 -50.0 270 0.50 2.72068 4440501 

2.70767 -50.0 50.0 135 0.50 2.70767 4440501 

2.70767 50.0 50.0 45 0.50 2.70767 4440501 

2.70767 -50.0 -50.0 225 0.50 2.70767 4440501 

2.70767 50.0 -50.0 315 0.50 2.70767 4440501 

2.15043 -100.0 0.0 180 0.75 2.15043 4440501 

2.15043 100.0 0.0 0 0.75 2.15043 4440501 
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Сольвент нафта 

Карта-схема 
H=2.00 м 

 

 
 

Нормативная санитарно-защитная зона 
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Код в-ва Наименование вещества ПДК (мг/м.куб) 

2902 
Взвешенные вещества, недифференцированные 

  по составу ... 0.50000000 

 
Перечень источников, в выбросах которых присутствует 

Взвешенные вещества, недифференцированные по  составу 
 

Код источника 
- 

Технологические 
параметры 

4440601 

Выброс  г/с 0.2700 

Класс опасности 1 

СМ[h=2.00м] (доли ПДК) 7.86802 
СМ[h=2.00м] мг/м. куб - 

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб - 

XМ (м) 40.07 

UМ[h=2.00м] (м/с) 0.50 

X 0.00 
Y 

Коорд. точеч. 
0.00 

начало лин-го,  
центр симм.  

пл-го (м)  

X 50.00 
Y 

Коорд. конца 
25.00 

лин-го, дл. и  
ширина пл. (м)  

Коэфф-т рельефа 1.0000 

Расход (м. куб/с) 0.0000 

Ск.вых.ПГВС: м/с 0 

Диаметр (м) - 

Высота (м) 7.0000 

Температура (С) 25.0000 

К-т упоряд. осед. 1.0000 

Выброс т/г 1.5200 
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Расчетные концентрации вещества: Взвешенные вещества, недифференцированные по составу 
в расчетных точках  и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
№ 

расч. 
точки 

 
Концентр. 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направление 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Велич. 
вклад. 

Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

100 0.83268 -56.5 -14.6 195 0.50 0.83268 4440601 

101 0.79938 -38.7 31.8 141 0.50 0.79938 4440601 

102 0.68304 6.5 49.5 82 0.50 0.68304 4440601 

103 0.84629 45.8 21.6 25 0.50 0.84629 4440601 

104 0.82256 45.5 -26.5 330 0.50 0.82256 4440601 

105 0.6986 18.5 -69.3 285 0.50 0.6986 4440601 

106 0.67775 -27.5 -73.0 249 0.50 0.67775 4440601 

107 0.76782 -56.8 -37.4 213 0.50 0.76782 4440601 

2 0.06155 -366.0 -421.0 229 2.00 0.06155 4440601 

1 0.04035 -222.0 665.0 108 2.00 0.04035 4440601 

 
Точки наибольших концентраций в-ва Взвешенные вещества, недифференцированные по составу 
На расчетной площадке № 111 и номера источников, дающих наибольший вклад на высоте 2.00  м 

 
 

 
Концентрации 

в точке 
доли ПДК 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

X 

 
Коорд. 
расч. 
точке 

Y 

 
Направл. 

ветра 

 
Скорость 

ветра 

 
Величина 

вклада 
Q0 

 
№ 

источ. 
N0 

0.90108 -50.0 0.0 180 0.50 0.90108 4440601 

0.90108 50.0 0.0 0 0.50 0.90108 4440601 

0.74071 -50.0 50.0 135 0.50 0.74071 4440601 

0.74071 50.0 50.0 45 0.50 0.74071 4440601 

0.74071 -50.0 -50.0 225 0.50 0.74071 4440601 

0.74071 50.0 -50.0 315 0.50 0.74071 4440601 

0.68094 0.0 50.0 90 0.50 0.68094 4440601 

0.68094 0.0 -50.0 270 0.50 0.68094 4440601 

0.63947 -100.0 0.0 180 0.50 0.63947 4440601 

0.63947 100.0 0.0 0 0.50 0.63947 4440601 
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Взвешенные вещества, недифференцированные по 
составу Карта-схема 

H=2.00 м 

 

 
 

 

Нормативная санитарно-защитная зона 



212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК П 

 

Технічні умови (ТУ) на підключення до існуючих комунікацій водопроводу та  

каналізації 
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Технические условия 
на подключение к существующим коммуникациям водопровода и канализациив 

рамках реализации проекта  
«Новое строительство энергоисточника на базе когенерационных 

установок на шахте «Западно-Донбасская»,  
на территории Богдановского сельского совета, Павлоградского района, 

Днепропетровской обл., (кадастровый номер 1223581300:07:001:0347)» 
 
 
 

Точки подключения проектируемых трубопроводов и параметры в них к 
существующим сетям водопровода и канализации: 

 
1. Противопожарный водопровод. 

Наружное пожаротушение проектируемого энергоисточника предусмотреть от 
существующего близлежащего пожарного гидранта ПГ-10, расположенного на 
существующем противопожарно-питьевом водопроводе Ду 150 мм возле 
вакуумнасосной. Противопожарно-питьевой водопровод относится к первой 
категории водоснабжения. 

Установка дополнительных пожарных гидрантов не требуется. 
Существующая сеть наружного противопожарного водопровода предприятия 

шахты обеспечивает необходимый минимальный напор воды – 0,1 МПа (на уровне 
отметки земли) и необходимый расчетный расход на наружное пожаротушение 
зданий и сооружений энергоисточника (согласно ДБН В.2.5-74-2013) – 10,0 л/с. 

Параметры в существующей сети противопожарно-питьевого водоснабжения: 
 давление – 0,6 МПа; 
 температура - 5÷15 °С. 

 
2. Питьевой водопровод. 

В качестве источника питьевой воды для обеспечения нужд ГВС шахты, а так 
жехозбытовых нужд проектируемой площадки энергоисточника использовать 
трубопровод существующей сетипротивопожарно-питьевого водоснабженияДу 150 
мм, находящегося на территории шахты возле вакуумнасосной. 

Параметры в существующей сети противопожарно-питьевого водоснабжения: 
 давление – 0,6 МПа; 
 температура - 5÷15 °С. 

Расчетное количество питьевой воды на хозбытовые нуждыпроектируемой 
площадки энергоисточника составляет 0,6 м3/ч (1,1 м3/сут). 

Расходпитьевой воды уточнить в проектной документации. 
Предусмотреть технологический учет питьевой воды. 
Качество питьевой воды соответствует требованиям ДСТУ 7525:2014 «Вода 

питна. Вимоги та методиконтролюванняякості», ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічнівимоги до води питної, призначеноїдля  споживаннялюдиною». 

В месте врезки проектируемого трубопровода в существующую сеть в 
существующем колодце предусмотреть ручную отключающую арматуру. 
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3. Хозбытовая канализация. 

Отвод хозбытовых стоков от сантехнических приборов помещений 
проектируемого здания АБК выполнить в емкость (колодец) для сбора хозбытовых 
стоков с последующим вывозом спецавтотранспортом. 

Расчетное количество хозбытовых стоков составляет 0,6 м3/ч (1,1 м3/сут). 
Количество стоков уточнить в проектной документации. 

 
4. Производственно-дождевая канализация. 

На площадке строительства энергоисточника предусмотреть сеть 
производственно-дождевой канализациис последующим отводом в существующую 
сеть дождевой канализации предприятия шахты в районе существующего здания 
бойлерной. 

Отвод дождевых стоков с кровли зданий и сооружений проектируемой 
площадки строительства энергоисточника выполнить в проектируемую сеть 
производственно-дождевой канализации. 

Расчётное количество дождевых стоков с кровли зданий и прилегающей 
территории составляет 30,03 л/с, 108,12 м3/ч, 263,43 м3/сут.  

Количестводождевых стоков с кровли зданий и прилегающей территории 
уточнить в проектной документации. 

Условно-чистые стоки (дренажи трубопроводов) от теплового пункта АБК 
отвести в проектируемую сеть производственно-дождевой канализации.Количество 
стоков уточнить в проектной документации. 

Очистные сооружения на системе производственно-дождевой канализации 
проектируемого энергоисточникаперед сбросом в существующую сеть предприятия 
не предусматривать. 

 
Ниже в табличной форме представлены параметры в точке подключения 

трубопровода. В приложении 1 к ТУ представлена графическая информация (план с 
указанием места расположения точек подключения). 

 
 

Таблица 1.Подключение сред: противопожарно-питьевой водопровод, 
хозбытовая канализация, производственно-дождевая канализация. 

№ 
п/
п 

Коммуникация 

Характеристика 
трубопровода 

(диаметр, матери-
ал, давление, 

температура, от-
метка в точке 
подключения) 

Источник снабже-
ния 

Точка под-
ключения на 

плане 

Номинальный 
расход 

Трубопроводы 
1 Противопожар-

но-питьевой 
водопровод 

Ø150 
Сталь 3 
Р= 60 м.в.ст. 
t= +5÷+15˚С 
Отметка заложения 
3,0 м 

Существующий про-
тивопожарно-
питьевой водопро-
вод Ду150 с сущест-
вующим пожарным 
гидрантом ПГ-10 

В районе ва-
куумнасосной 
(точка А) 

Наружное пожаро-
тушение – 10 л/с. 
Хозбытовые нужды 
проектируемой 
площадки энерго-
источника - 0,6 м3/ч  
(1,1 м3/сут). 

2 Хозбытовая 
канализация 

Требуется установ-
ка емкости (колод-
ца) для сбора хоз-
бытовых стоков с 
последующим вы-
возом спецавто-
транспортом 

 точка Б  

3 Производст-
венно-

Приямок в лотке 
Отметка низа при-

 В районе бой-
лерной (точка 

Количество дожде-
вых стоков с кров-
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дождевая ка-
нализация 

ямка 
минус 1,0 м 

В) ли зданий и приле-
гающей территории 
составляет  
30,03 л/с, 108,12 
м3/ч, 263,43 м3/сут. 
Количество услов-
но-чистых стоков 
уточнить в проект-
ной документации 

 
Приложения: 1. План с указанием мест расположения точек подключения. 
 
 
 
Составил:   
 
Начальник УТВВ  Д.В. Долганов 
  
Согласовано: 

Главный механик          А.В. Шпилька  

 

Инженер ООО «РИДЖЕН»        Е.В. Билык 
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ДОДАТОК Р 

Карти з об'єктами ПЗФ та об'єктами Смарагдової мережі 
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ДОДАТОК С 

Детальні розрахунки кількості відходів під час будівництва та експлуатації об'єкта 
планованої діяльності 
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I. Період експлуатації 

Під час експлуатації ЕД будуть утворюватися такі відходи: 

  Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані (код 
6000.2.8.10, 3 клас небезпеки); 
 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 7730.3.1.06, 
3 клас небезпеки); 
 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (код 7720.3.1.01, 4 клас 
небезпеки); 
 Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, картонна та паперова, яку 
використовують під час перевезень, зіпсована, чи відпрацьована, чи забруднена 
(код 6000.3.1.04, 4 клас небезпеки). 
  Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або 
відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням (код 
7710.3.1.19, 3 клас небезпеки); 
 Брухт чорних металів дрібний інший (код 7710.3.1.08, 4 клас небезпеки); 
 Речовини та матеріали інші, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
(етиленгліколь) (код 4010.1.2.07, 3 клас небезпеки). 

1.1 Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані (код 
6000.2.8.10)   

В процесі експлуатації ЕД утворюються відходи масла. 

Масла, які використовуються для охолодження підшипників і механізмів парогазових 
агрегатів (ПГА), при втраті їх фізичних властивостей, відкачуються з маслосистем переліченого 
обладнання і вивозяться на спеціалізовані підприємства для їх регенерації або утилізації. 

Згідно з даними постачальника обладнання, необхідний обсяг масла при заміні, для 1-го 
ПГА, становить 437 л. Отже, від 3-х ПГА - 1311 л. 

При щільності 0,9 кг/м3 загальна маса масла, яка відкачується з трьох ПГА, для 
регенерації, складе - 1180 кг. 

1.2 Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані (код 
6000.2.8.10) 

Кількість матеріалу обтирального відпрацьованого визначається за формулою: 

Моб = 1,32 ∙Моб
л  , т/рік 

де: Моб
л  - річне планове споживання обтирального матеріалу, т/рік 

Моб = 1,32 х 0,10 = 0,132 т/рік.  
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1.3 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (код 7720.3.1.01) 

Кількість твердих побутових відходів під час експлуатації ЕД розраховується згідно 
СОУ Н МПЕ 40.1.21.524:2004, за формулою:   

ТПВлюдТПВ НКМ  , 

де: 

людК
 - кількість робочих, людей (розрахункова кількість робочих - 13 чол . на добу ); 

ТПВН  - питомий норматив утворення твердих побутових відходів, т/чол. 

Період виконання робіт - 252 дня (12 місяців). 

МТПВ = 13 х 0,075 = 0,975 т/рік. 

Під час проведення робіт тверді побутові відходи складуються в спеціальні контейнери і 
повинні своєчасно вивозитися на полігон твердих побутових відходів. 

  
1.4 Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, картонна та паперова, яку 

використовують під час перевезень, зіпсована, чи відпрацьована, чи забруднена (код 
6000.3.1.04) 

При ремонтах використовується фарби в кількості 60 кг. Вага однієї банки з фарбою 
10 кг. Фарба надходить в металевих банках. Вага однієї порожньої металевої банки - 1,0 кг. 

Річна кількість утворених відходів складе: 

Q = 60/10 х 1 х 0,001 = 0,006 т. 

1.5 Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх 
залишки, що не можуть бути використані за призначенням (код 7710.3.1.19) 

Кількість відходів лакофарбових матеріалів визначається по СОУ-Н МПЕ 
40.1.21.524:2004 «Нормативи Утворення відходів на підпріємствах теплоенергетики»: 

Нормативні обсяги утворення відходу визначаються за формулою: 

Мтф = 1,3 ∙ Нтф ∙ Мтф
ф

 

де: 1,3 - коефіцієнт запасу на підвищене споживання лакофарбових матеріалів в безповоротній 
тарі; 

Норма утворення відходів приймається Нтф = 0,05; 

М фтф - середнє споживання лакофарбових матеріалів в безповоротній тарі за останні три роки, 
т/рік. 

Загальний обсяг відходів використаних лакофарбових матеріалів при виконанні 
ремонтних робіт складе: 
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МТФ = 1,3 · 0,05· 0,060 т = 0,0039 т. 

1.6 Брухт чорних металів дрібний інший (код 7710.3.1.08) 

У процесі зварювальних робіт утворюються недогарки електродів, які відносяться до 
лому чорних металів. 

Кількість використаних електродів за час ремонтів - 2,0 кг. 

Кількість відходів, отриманих в процесах зварювання (Мог.), складе 10% від маси 
використаних електродів. 

Мог. = 20: 100 * 10: 1000 = 0,002 т/рік.  

1.7 Речовини та матеріали інші, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 
(етиленгліколь) (код 4010.1.2.07) 

  
В період експлуатації енергоджерела будуть утворюватися відходи охолоджуючі рідини -

розчин етиленгліколю, який забруднюється нафтопродуктами і тому періодично замінюється. 
На проектованому об'єкті в складі устаткування і модулів газопоршневого агрегату 

використовується охолоджуюча рідина, що підлягає періодичній заміні. 
Інструкцією по експлуатації газопоршневого агрегату регламентована заміна робочого 

агента системи охолодження з інтервалом 12...24 місяці. Для розрахунку відходів приймаємо 
мінімальний період 12 місяців, що становить один раз на рік, замінення повного обсягу 
охолоджуючої рідини в системі. 

Охолоджуюча рідина міститься в: 
- Контурі охолодження двигуна газопоршневого агрегату: 
 -обсяг контуру охолодження становить - 1,84 м3; 
 - робочий агент - 35% розчин етиленгліколю; 
 - щільність охолоджуючої рідини - 1050 кг/м3. 
- Контурі охолодження модуля осушки газопоршневого агрегату: 
 - обсяг контуру охолодження становить - 0,75 м3; 
 - робочий агент - 40% розчин етиленгліколю; 
 - щільність охолоджуючої рідини - 1056 кг/ м3. 
Маса охолоджуючої рідини в контурі охолодження двигуна газопоршневого агрегату 

підлягає заміні: 
Мохл.д = 1,840*1050:1000 = 1,93 т/рік. 
Маса охолоджуючої рідини в контурі охолодження модуля осушки газопоршневого 

агрегату, що  підлягає заміні: 
Мохл.ос = 0,75*1056:1000 = 0,79 т/рік. 
Загальна кількість охолоджуючої рідини складе: 
М = Мохл.д + Мохл.ос = 1,93 + 0,79 = 2,72 т/рік. 

  



225 
 

 
II. Період будівництва 

Період будівництва включає в себе виконання демонтажних і будівельно-монтажних 
робіт. 

Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд (код 4510.2.9.09) 

Наведені нижче вихідні дані, для розрахунку кількості відходів. 

2.1 Розрахунок відходів на період демонтажних робіт: 

Відходи від демонтажу будівлі теплиці 

2.1.1 Розбирання цегляної кладки  

Обсяг цегли - 128 м3; 

Вага 1м3 цегли - 1,7 т/м3; 

Загальна вага цегли : 128 х1,7 = 217,6 т. 

2.1.2 Шифер 

Площа поверхні, що покривається шифером - 348 м2. 
Розмір листа: 1750х1130х5,2 
Вага 1-го листа - 18,5 кг; 
Кількість 176 од. 
Мотх.шиф. = 176 х 18,5 = 3256 кг = 3,256 т. 
 

2.1.3 Збірні залізобетонні конструкції (плити перекриття, перемички, фундаментні 
блоки ФС) 

Питома вага 2,5 т/м3 в кількості 130 м3. 
Мвідх.ф. = 130,0 х 2,5 = 325,0 т. 
 

2.1.4 Розбирання залізобетонної підлоги товщиною 100 мм 

Питома вага 2,5 т/м3 в кількості 144 м2. 
Мвідх.ф. = 144,0 х 0,1 х 2,5 = 36,0 т. 
  

2.1.5 Демонтаж плит бетонних, розм. 1.5х3.0х0,14 м 

Кількість 305 м2 товщиною 0,14 м; 
Питома вага 2,5 т/м3; 
М відх. = 305,0 х 0,14 х 2,5 = 106,75 т. 
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2.1.6 Демонтаж металічних дверей 

Кількість 6 м2 товщиною 4 мм; 
Вага 31,4 кг/м2;  
М відх = 6,0 х 31,4: 1000  = 0,188 т. 
  
Разом будівельних відходів від демонтажу будівлі теплиці: 
217,600 + 3,256 + 325,000+ 36,000+ 106,750 = 688,61 т. 
  
Брухт чорних металів - 3,988 т. 
  

2.1.7 Демонтаж збірних з/б конструкцій огорожі 

  
Питома вага 2,5 т/м3 в кількості 43,2 м3. 
М відх = 43,2 х 2,5 = 108,0 т. 
 

2.1.8 Демонтаж монолітних з/б конструкцій огорожі (фундаменти) 

Питома вага 2,5 т/м3  в кількості 58,3 м3. 
Мвідх = 58,3 х 2,5 = 145,75 т. 

  

2.1.9 Демонтаж металевих конструкцій огорожі (стійки і ворота) - 3,8 т. 

  

Разом будівельних відходів від демонтажу: 
  
М буд. відх. дем. = 688,61 т + 108,0 +145,75 = 942,356 т; 
  
  
Брухт чорних металів: 
М ч.м. дем.   = 0, 188 + 3,8 = 3,988 т. 
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2.2 Розрахунок відходів на період проведення будівельно-монтажних робіт: 

2.2.1 Відходи від будівельно-монтажних робіт (4510.2.9.09) 

2.2.1.1 Бій бетонних виробів, відходи бетону в кусковий формі. 

При бетонуванні конструкцій, спорудження бетонних підлог будуть утворюватися 
відходи бію бетонних виробів, відходи бетону в кусковий формі. 

Відсоток відходу від маси використовуваних матеріалів прийнято по ДСТУ-Н Б Д.2.2-
48:2012 (додаток Б) і складе 2,0 %. 

Кількість конструкцій з монолітного бетону складає 1102,84 м3. 

Питома вага бетону в середньому - 2,4 т/м3. 

Таким чином , кількість відходів складе: 

Мвідх. = 1102,84 м3* 2,4 * 1,5 : 100 = 39,702 т. 

2.2.1.2 Відходи бетонної суміші 

Відсоток відходу від маси використовуваних матеріалів прийнято по ДСТУ-Н Б Д.2.2-
48:2012 (додаток Б) і складе 2,0%. 

Кількість бетонної суміші на період будівництва становить 3978,0 т. 

Таким чином, кількість відходів складе: 

Мвідх. = 3978,0  * 2,0: 100 = 79,56 т. 

2.2.1.3 Бій будівельної цегли 

При виконанні цегляної кладки, будуть утворюватися відходи і бій будівельної цегли. 

Відсоток відходу від маси використовуваних матеріалів прийнято по ДСТУ-Н Б Д.2.2-
48:2012 (додаток Б) і складе 1,5%. 

Кількість цегли становить 22680 од. Вага цегли в середньому - 3,6 кг. 

Таким чином, кількість відходів складе: 

Мвідх. = 23048 * 3,6 * 1,5 : 100 = 1,245 т. 
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2.2.1.4 Ґрунт вийнятий (4510.2.9.01) 
 
Загальний обсяг грунту при БМР, вийнятого для влаштування фундаментів під 

обладнання та опорні конструкції, згідно з даними ПОБ, складе 23254,63 м3. 
Кількість ґрунту, необхідного для зворотного засипання пазух котлованів згідно з 

даними ПОБ, складе 19764,5 м3. 
Кількість відходів ґрунту розраховується за формулою: 
Мгр. = М виїм  -М звор. зас. = (23254,63 - 19764,5) х 1,86 = 6491,64 т; 
де 
 М виїм - обсяг грунту (виїмка); 
 М звор. зас - обсяг грунту (зворотне засипання); 
 1,86 т/м3 - середня об'ємна вага ґрунту. 
Разом, будівельні відходи за період виконання будівельно-монтажних робіт: 
Мвідх. = Мбет.вир. + Мбет.сум. +Мцегл.+ Мгр; 
Мвідх.буд. = 39,702 + 79,56 + 1,245 + 6491, 64 = 6612,15 т. 
Всього будівельних відходів за період демонтажних та будівельно-монтажних робіт 

складе: 
М буд.відх. = Мвідх.дем. + Мвідх.буд. = 942,356 + 6612,15 = 7554,51т. 
 
2.2.2 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (7720.3.1.01) 

Кількість твердих побутових відходів під час будівництва ЕД розраховується згідно 
СОУН МПЕ 40.1.21.524:2004, за формулою:   

ТПВлюдТПВ НКМ 
, де: 

людК
 - кількість робочих, людей (розрахункова кількість робочих - 60 чол. на добу);  

ТПВН  - питомий норматив утворення твердих побутових відходів, т/чол. 

Період виконання робіт - 285 днів ( 9,5 місяців). 

МТПВ = 60 х 0,075 х 285/365= 3,514 т/год. 

При виконанні проектних рішень на всій території в межах землевідводу буде видалятися 
поросль чагарнику. Очищення ділянки будівництва від порослі призведе до утворення відходів 
близько 8,2 т. Поросль на підприємстві не відноситься до категорії промислових відходів - 
відходам деревообробки, а враховуються як додаткові відходи і вивозяться на міське звалище 
ТПВ. 

Разом: МТПВ = 3,514 + 8,2 =11,714 т/рік. 

2.2.3 Матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані або забруднені (7730.3.1.06) 

Кількість матеріалу обтирального відпрацьованого визначається за формулою: 

Моб = 1,32 ∙Моб
л  , т/рік. 
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де Моб
л  - планова потреба обтирального матеріалу, т . 

Моб = 1,32 х 0,10 + 1,32*0,99  = 1,437 т/період будівництва,  

де: 0,10 - планове споживання обтирального матеріалу на підготовчий період, тонн; 

0,99 - планове споживання обтирального матеріалу на основний період, тонн. 

 

2.2.4 Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, картонна та паперова, яку 
використовують під час перевезень, зіпсована, чи відпрацьована, чи забруднена 
(6000.3.1.04) 

При будівництві використовується фарби в кількості 3400 кг. Вага однієї банки з 
фарбою 60 кг. Фарба надходить в металевих банках. Вага однієї порожньої металевої банки - 
10,0 кг. 

Річна кількість утворених відходів складе: 

Q = 3400 : 60 х 10х 0,001 = 0,567 т. 

 

2.2.5 Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх 
залишки, що не можуть бути використані за призначенням (7710.3.1.19) 

Кількість відходів лакофарбових матеріалів визначається за СОУ-Н МПЕ 
40.1.21.524:2004 «Нормативи Утворення відходів на підпріємствах теплоенергетики»: 

Нормативні обсяги утворення відходу визначаються за формулою: 

Мтф = 1,3 ∙Нтф ∙Мтф
ф

 

де: 1,3 - коефіцієнт запасу на підвищене споживання лакофарбових матеріалів в безповоротній 
тарі; 

Норма утворення відходів приймається Нтф = 0,05; 

Мф
тф - споживання лакофарбових матеріалів в безповоротній тарі за період будівництва , т. 

Загальний обсяг відходів використаних лакофарбових матеріалів при 
виконанні будівельно-монтажних робіт складе: 

Мтф = Мтф
л = 1,3 ∙Нтф ∙Мтф

ф
 

МТФ =1,3 х 0,05 х 3,4 т = 0,221 т. 

 



230 
 

2.2.6 Відходи деревини кускові (2000.2.2.01) 

При будівельних роботах використовуються лісоматеріали в кількості 22,2 м3. В 
результаті оздоблювальних робіт утворюється відхід в кількості 5% від маси. 

Питома вага лісоматеріалів - 600 кг/м3. 

Мвідх = 22,2 х 0,6 х  5,0 : 100 = 0,666 т. 

2.2.7  Матеріали та вироби будівельні ізоляційні, у т. ч. картони, полотна, мати, плити, 
зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути 
використані за призначенням (4510.1.3.10) 

 

В результаті виконання теплоізоляційних робот (трубопроводів та обладнання) 
утворюються відходи теплової ізоляції. 

При цьому використовується 13,1 т теплоізоляційних матеріалів. Відсоток відходу від 
маси використовуваних матеріалів прийнятий по ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 (додаток Б) і складе 
5%. 

Мвідх. = 13,1* 5,0 : 100 = 0,655 т. 

 

2.2.8 Брухт чорних металів дрібний інший (7710.3.1.08) 

1) При укладанні арматури при будівельно-монтажних роботах будуть утворюватися 
відходи лома сталевого несортованого. 

Кількість арматури за час будівництва становить 49,2 т. 

Кількість відходів, Марм. складе 2% від маси використаної арматури. 

М відх. = 49,2 х 2: 100  = 0,984 т/рік. 

2) В процесі зварювальних робіт утворюються недогарки електродів, які відносяться до 
лому чорних металів. 

Кількість використаних електродів за час будівництва - 2500 кг.  

Кількість відходів, отриманих в процесі зварювання (Мог.), складе 10% від маси 
використаних електродів. 

Мвідх. = 2,500 :100 х 10  = 0,25 т/рік. 

3) При будівельно-монтажних роботах будуть утворюватися 
відходи профлиста. Кількість профлиста за час будівництва становить 1,2 т. 



231 
 

Кількість відходів, Марм., складе 2% від маси використаної арматури. 

Мвідх. = 1,2 х 2 : 100 = 0,024 т/рік. 

4) При укладанні трубопроводів будуть утворюватися відходи - обрізки труб і 
металоконструкцій для кріплення трубопроводів. Кількість труб і матеріалів для подопорних 
конструкцій за час будівництва становить 35,0 т. 

Кількість відходів, Мтр, складе 1,5 % від маси використанихтруб: 

Мвідх. = 35,0 : 100 х 1,5  = 0,525 т/рік. 

 

5) При будівельно-монтажних роботах будуть утворюватися відходи сталевого прокату 
(куточки, швелери, листова сталь і ін.). Кількість матеріалів за час будівництва становить 
54,85 т. 

Кількість відходів, Мтр., складе 1,5% від маси використаного сталевого прокату: 

Мвідх. = 54,85 х 1,5: 100 = 0,823 т/рік.  

Всього брухту чорного металу при будівельно-мотажних роботах: 

Мвідх.буд. = 0,25 +0,525 + 0,984 +0,024 +0,823 = 2,606 т 

Разом: Мвідх.демонт. + Мвідх.буд. = 3,988 + 2,606 =6,594. 

 

Примітка: 

1. Норми втрат і відходів матеріалів, при виконанні будівельно-монтажних 
робіт, прийняті по ДСТУ-Н Б Д.2.2-48: 2012 «Вказівки відносно застосування 
ресурсних елементніх кошторисних норм на будівельні роботи» (додаток Б). 
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ДОДАТОК Т 

Підтвердження публікації Повідомлення про плановану діяльність в ЗМІ 
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ДОДАТОК У 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 
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