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1 Опис планованої діяльності 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності (додаються: 

викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального плану 

території та ситуаційна схема з нанесеними джерелами впливу на 

довкілля; відомості за підписом суб'єкта господарювання про наявність 

власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для 

провадження господарської діяльності, разом з копіями документів, що 

підтверджують право власності або оренди на виробничі площі 

(приміщення) 

Майданчик реконструкції АГНКС під багатопаливний АЗК розташований 

по вул. Сухий острів, 3, м. Дніпро. 

Дніпро – місто в Україні, адміністративний центр Дніпропетровської 

області, Дніпровського району та Дніпровської міської громади. Місто є 

четвертим за чисельністю населення в Україні після Києва, Харкова та Одеси. 

Дніпро — космічна та ділова столиця України. 

Наразі існує поділ міста Дніпра на 8 адміністративних районів. П’ять — 

на правому березі річки Дніпро: Новокодацький, Центральний, Чечелівський, 

Соборний та Шевченківський. Три — на лівому: Амур-Нижньодніпровський, 

Індустріальний та Самарський. 

Проектований об’єкт знаходиться у Новокодацькому районі міста. Район 

на півночі межує з Петриківським та Дніпровським районами області і Амур-

Нижньодніпровським районом міста, на сході – з Чечелівським районом міста, 

на півдні – з Дніпровським районом області, на заході – Південним районом 

м. Кам’янське.  

Населення району становить 161026 осіб. 

Ділянка проектування межує: 

- на півночі – вул. Деземівська; 

- зі всіх інших сторін – територія АТ «Дніпроважмаш». 

Будівлі та споруди із наявністю радіоактивних чи шкідливих речовин I і II 

класу небезпеки, а також споруди транспорту в радіусі 100 метрів і магістральні 

газопроводи, і нафтопроводи в радіусі 150 метрів від майданчика АЗК відсутні. 

Викопіювання з детального плану м. Дніпро з нанесеною ділянкою 

здійснення планованої діяльності наведено на рисунку 1. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%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%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%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_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80-%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%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%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE)
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Рисунок 1 – Викопіювання з детального плану м. Дніпро з нанесеною 

ділянкою здійснення планованої діяльності 

З детальним планом м. Дніпро можна ознайомитись за посиланням: 

https://kadastr.apu.dp.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9969aaa5fdac453

99693e7df96928bf4

 

Рисунок 2 – Розташування проектованого об’єкта. 

 

https://kadastr.apu.dp.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9969aaa5fdac45399693e7df96928bf4
https://kadastr.apu.dp.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9969aaa5fdac45399693e7df96928bf4
https://kadastr.apu.dp.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9969aaa5fdac45399693e7df96928bf4
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Рисунок 3 – Ситуаційна карта-схема розміщення проектованого об’єкта 

на кадастровому плані. 

Згідно Договору оренди землі (Додаток 2) від 23.04.2021 Дніпровської 

міської ради (предмет договору – платне користування земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівлі автомобільної газонаповнювальної 

компресорної станції, яка розташована по вул. Сухий острів, 3), укладеного на 

підставі рішення міської ради від 27.01.2021 №180/2, та в межах отриманих 

Містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта реконструкції 

(Додаток 1) проектований об’єкт розташований на земельній ділянці з 

кадастровим номером 1210100000:08:589:0067 загальною площею 0,352 га. 

Ділянка знаходиться в оренді ТОВ «ТЕХНО 2020». 

Цільове призначення земельної ділянки – 12.11 для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по фактичному розміщенню будівлі 

автомобільної газонаповнювальної компресорної станції. 

Проектований об’єкт знаходиться в промисловій зоні міста. 

Житлова забудова розташована на відстані що найменше 350 м від 

майданчика реконструкції. 
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Рисунок 4 – Ситуаційна схема розташування найближчої житлової 

забудови 

На ділянці знаходяться будівлі і споруди АГНКС підлягають частково 

демонтажу, частково реконструкції. 

У складі АЗК запроектовані наступні споруди: будівля сервісного 

обслуговування водіїв і пасажирів, навіс над ТРК, дві паливо-заправних 

колонки, 4 підземні паливні двостінні резервуари 25 м3, підземний резервуар 

аварійного зливу нафтопродуктів 10 м3, стаціонарна АГЗП 10 м3, два поста для 

зарядки електромобілів, резервуари протипожежного запасу води 2х100 м3, 

очисні споруди дощових стоків, автостоянка, інформаційно-цінова панель, 

іміджева стела, майданчик для сміттєвих контейнерів, протипожежний щит, 

місця посадки і висадки пасажирів, огорожу. 

Розташування об'єктів на території АЗК запроектовано згідно 

технологічної лінії обслуговування автотранспорту. В'їзд і виїзд 

автотранспорту передбачено з вул. Деземівська. 

Рельєф сучасної поверхні відносно рівний, спокійний, з незначним 

ухилом в північно-східному напрямку. Умовні позначки поверхні в межах 

майданчика змінюються від 89,26 м до 89,06 м в Балтійській системі висот. 

Кліматичні характеристики району 

Місто Дніпро розташоване в зоні помірно-континентального клімату. 

Оточуюча поверхня суші, нагріваючись влітку і охолоджуючись взимку, є 

важливим кліматоутворюючим фактором. 

Незважаючи на порівняно невелику повторюваність арктичних вторгнень 

(15%), в температурному режимі Дніпропетровської області вони відіграють 

велику роль, так як з ними пов’язані найбільш низькі температури повітря. 
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Зниження температури при таких вторгненнях відбувається швидко і може 

досягати 20-25оС за добу. 

Найбільш часто над досліджуваним районом розташовується повітря 

помірних широт (70%). На противагу континентальному, морське повітря 

помірних широт має меншу повторюваність і обумовлюється (найчастіше 

взимку) зміщенням із заходу фронтів, зв’язаних з інтенсивною циклонічною 

діяльністю на північному заході Європи. 

Входження морського тропічного повітря Азарського походження 

відбувається досить рідко. Найчастіше воно зміщується на досліджувану 

територію з середземноморського басейну. Ці вторгнення відбуваються в 

теплих секторах південних циклонів. 

У літню пору можуть спостерігатися окремі випадки входження 

континентального тропічного повітря. 

Клімат міста характеризується тим, що зима тут не тривала і порівняно 

тепла для даної географічної широти. Середня температура січня становить 5-

7оС, мінімальна – (мінус) 38,2оС. 

Взимку спостерігається інтенсивний між широтний обмін повітря в 

зв’язку з розвинутою в цей час циклонічною діяльністю. Відмінною 

особливістю даного сезону є часті відлиги, тумани, ожеледі. 

Навесні погодні умови характеризуються різкою мінливістю. 

Спостерігаються сильні рвучкі вітри, переважно південно-східного напрямку, 

іноді супроводжуються пиловими бурями. Лише до кінця сезону слабшає між 

широтний обмін і посилюється радіаційний фактор клімату, що визначає 

зростання температури повітря за рахунок прогріву земної поверхні, зменшення 

повторюваності туманів і сильного вітру. 

Літо в м. Дніпро помірно тепле, іноді спекотне, часто посушливе. Середня 

температура липня +22,2оС, абсолютна максимальна - +41,2оС. Опадів в літній 

сезон випадає 165 мм, з максимумом у червні – 69 мм. 

Влітку переважають північно-західні потоки. В цілому напрямки вітрів в 

цей період найбільш однорідні. Середні швидкості вітру влітку найменші 

(3,3 м/с). 

В цілому погодні умови літнього сезону відрізняються значним 

підвищенням температури за рахунок прогріву земної поверхні, великою 

повторюваністю ясних днів, збільшенням кількості опадів і активною грозовою 

діяльністю. Нерідкі посухи і суховії. 

Середньорічна швидкість вітру 4,2 м/с. Переважають вітри малих 

швидкостей. Протягом року штилі і вітри зі швидкістю до 5 м/с включно 

складають понад 73% за часом. Середнє за рік число днів з сильним вітром, 

тобто вітром зі швидкістю 15 м/с і більше – 14-17 м/с. 
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У холодний період утворення хмар пов’язано в основному з 

проходженням фронтів. В цей час спостерігається суцільний покрив шаруватих 

хмар. В теплий період при посиленні конвекції утворюються купчасті хмари 

різних ярусів і видів при хмарності 4-5 балів. Суцільна хмарність відзначається 

тільки при проходженні фронтів з купчастими, купчасто-дощовими хмарами 

при невеликій повторюваності шаруватих хмар. Добовий хід хмарності взимку 

не виражений. Влітку протягом доби найбільша хмарність спостерігається в 

другій половині дня. Особливо чітко виражений добовий хід купчастих хмар: 

після полудня спостерігається їх максимум, вночі – мінімум або їх відсутність. 

Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – в грудні. 

Опади в межах області утворюються в результаті проходження над нею 

атмосферних фронтів, рідше – внаслідок процесів, які відбуваються всередині 

повітряних мас. 

Середньорічна кількість опадів досягає максимуму на північному сході 

області (550 мм), зменшується у південно-західному напрямку до 450-500 мм. 

Найвологіший місяць – липень, найсухіший – березень. Влітку кількість опадів 

становить 80% річної суми, взимку опади у вигляді снігу більше випадають на 

сході регіону, ніж на заході. 

Відносна вологість повітря у липні зменшується у південно-східному 

напрямку від 66% до 62%, у січні становить 84-81%. 

Серед інших погодних явищ трапляються тумани (від 50 днів на рік на 

височинах до 70 днів у знижених ділянках), хуртовини (10-20 днів), грози (до 

25-30 днів) та град (4-5 днів). 

Нижче наведені дані о кліматичних умовах по м/с Дніпро, прийняті з 

офіційного сайту Українського гідрометеорологічного центру, та наведені на 

рисунках 4-5. Ознайомитись з ними можна за посиланням: 

https://meteo.gov.ua/ua/33791/climate/climate_stations/107/17/ 

 

https://meteo.gov.ua/ua/33791/climate/climate_stations/107/17/
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Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

На рисунку 6 представлено середні місячні та річні температури повітря 

по метеостанції Дніпро за останні 20 років. 
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Рисунок 6 - Середні місячні та річні температури повітря по метеостанції 

Дніпро за останні 20 років 

Як видно з рисунка 6, підвищення температури стало особливо помітним, 

починаючи з 2006 р. Тенденція до підвищення температури спостерігається по 

всім метеостанціям України. 

У середньому річні температури за даний період підвищились на 1,5°С. 

Усередині років загальне підвищення температури повітря має відмінності. 

Найбільш прискореними темпами підвищується температура зимових і 

весняних місяців. Підвищення зимових і весняних температур приводить до 

зменшення частки твердих опадів, зменшення зимового нагромадження снігу, 

що, у свою чергу, негативно сприяє зменшенню інтенсивності весняних повінь 

на ріках, зменшенню весняного промивання русел рік. Також поменшилася 

тривалість льодоставу на ріках і збільшилася тривалість безльодоставного 

періоду. 

Потепління клімату Землі звичайно пов'язують із людськими, 

антропогенними факторами (забруднення атмосфери, викиди вуглекислого газу 

і т. ін.). Але відомо, що протягом історичного періоду температура також 

коливалася на значну величину. У відомий середньовічний «Кліматичний 

оптимум» (X-XIII століття н.е.) були засновані поселення в Гренландії, 

Ньюфаундленд мав назву «Винланд», а Північний Льодовитий океан був 
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доступний для плавання майже до полюсу. Після «Оптимуму» почався «Малий 

льодовиковий період», коли у всьому світі зростали площі материкових і 

гірських льодовиків, і який тривав до середини минулого століття. 

Підвищення температури повітря приводить до збільшення 

випаровування з водних поверхонь і з ґрунту, збільшення поглинання вологи 

рослинами, і веде часом до катастрофічного зниження водності рік, що і 

спостерігається останнім часом на багатьох гідрологічних постах регіону. 

Спостерігається зниження витрат і рівнів води у річках, знижуються рівні 

ґрунтових вод, висихають озера, обсихають болота, з'явилася погроза пожеж на 

осушених торфовищах. 

 

 

 
Рисунок 7 - Місячні і річні суми опадів 

В останні десятиліття у зв'язку з підвищенням температури повітря і 

зменшенням кількості опадів узимку спостерігається тенденція зниження 

висоти снігу і запасів води в ньому. 

У зв’язку з частими відлигами впродовж зим спостерігається по декілька 

разів утворення і схід снігового покриву. Тала вода, а також рідкі опади взимку 

частіше всього інфільтруються в ґрунт і там замерзають, оскільки в глибині 

ґрунту зберігається більш стабільні негативні температури, накопичується 

внутрішньо ґрунтовий лід, який, після від танення, підживлює ґрунтові води. 
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Геологічне середовище 

За геологічними умовами Дніпропетровська область поділяється на два 

субрегіони: Український кристалічний щит (65% площі області) та 

Дніпровсько-Донецька западина (решта 35%). Український щит займає 

правобережну частину Дніпропетровщини та південь лівобережної частини. 

Кристалічний фундамент залягає на глибині від 0 до кількох десятків метрів під 

денною поверхнею. 

 

 
Рисунок 8 – Тектонічна будова України. 

В межах області представлені його наступні мегаблоки: Кіровоградський 

на крайньому заході, Придніпровський у центрі та Приазовський на південному 

сході. Ці блоки розбиті глибинними розломами. Антиклінальні структури щита 
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поділяються на лінійні та куполоподібні з переважним поширенням 

метасоматичних гранітоїдів, що виникли в умовах амфіболітової і гранулітової 

фацій регіонального метаморфізму, а також піздньоорогенних мікроклінних 

гранітів. 

Геологічні відклади мають специфічний характер у кожній з зазначених 

тектонічних областей, зважаючи на відмінності у геологічній історії розвитку. 

Український щит вкритий незначним шаром осадових порід палеогену-неогену, 

представлених вапняками, пісками, глинами, алевритами, залізистими 

кварцитами. Корінні магматичні породи архею-протерозою – гнейси, граніти, 

кварцити, діорити тощо відслонюються у долинах річок. На схилі щита наявне 

потужніше нашарування осадових порід, але на поверхню виходять неогенові 

міоценові та пліоценові відклади – глини, алеврити, піски. 

Антропогенові відклади представлені плейстоценовими делювіальними 

суглинками та лесами. У долині Дніпра їх змінюють еоценові еолово-

делювіальні та елювіальні відклади, а безпосередньо на терасах Дніпра та його 

приток залягають алювіальні піски плейстоценового віку. Область знаходиться 

у зоні низької сейсмічної активності, сила землетрусів зазвичай не перевищує 

2,0 – 2,5 бали. 

Нижче наведено інженерно-геологічні елементи, які присутні на 

майданчику здійснення планованої діяльності: 

Шар 1 (t IV) - насипні ґрунти - зверху представлені шарами піску, шлаку, 

щебеню, які переходять в супісь чорний, твердий, щільний, з включеннями 

щебеню. В районі свердловини №3 на глибині 1,2 м розкрита бетонна плита. 

Супіски, які знаходяться вище плити пластичної і текучої консистенції. 

Потужність насипних ґрунтів по свердловинах змінюється від 0,4 м (св. №1) до 

2,1 м (СВЖ. №3). 

Шар 2 (е IV) - ґрунтово-рослинний ґрунт - супіщані, чорні, мало гумусні, 

тверді, з включенням рослинних залишків. Розкрито тільки в районі 

свердловини №2 потужністю 0,7 м. 

Шар 3 (vd II-III) - супіски лесовидні, від світло-бурих в покрівлі до буро-

жовтим, пальових, макропористі, тверді, з тонкими прошарками пилуватого 

піску, що просідають. Розкриті свердловинами з глибини 0,4-2,1 м потужністю 

від 3,9 м до 5,4 м. 

Шар 4 (ЕD II-III) - суглинки лесовидні, жовто-бурі, від твердих до 

напівтвердих, що не просідають. Розкрито на глибинах 5,8-6,2 м. Максимально 

розкрита потужність становить 2,2 м. 

Ґрунти 

Ґрунтовий покрив Дніпропетровської області має зональний характер. 

Північ регіону охоплена смугою чорноземів звичайних глибоких середньо- та 

мало гумусних пилувато-середньо-суглинкових або пилувато-важко-
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суглинкових. Далі на південь їх змінюють чорноземи звичайні пилувато-

середньо-суглинкові мало гумусні на лесах з ділянками чорноземів звичайних 

середньо-гумусних. Крайній південний захід займають чорноземи звичайні 

неглибокі мало-гумусні та чорноземи південні мало-гумусні та 

слабкогумусовані на лесах. Інтразональні типи ґрунтів зосереджені у долинах 

річок, зокрема найбільших – Дніпра та Самари. Вони представлені лучно-

чорноземними поверхнево-солонцюватими ґрунтами в комплексі із солонцями, 

чорноземами солонцюватими на важких глинах, лучно-чорноземними ґрунтами 

в долині Дніпра, лучними солонцюватими ґрунтами вздовж заплав Дніпра, 

Орілі і Самари, дерновими переважно оглеєними піщаними та супіщаними 

ґрунтами на річкових алювіальних пісках.  

Реакція ґрунтового розчину чорноземних та лучно-чорноземних ґрунтів – 

нейтральна або слабко-лужна, солонцюватих ґрунтів – середньо-лужна, 

солонців - лужна. Бонітет ґрунтів Дніпропетровщини знижується з півночі на 

південь. Найвищою родючістю характеризуються чорноземи звичайні 

середньогумусні, найнижчою – солонці. 
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Рисунок 9 – Ґрунти Дніпропетровської області 

Переважно поверхня ділянки здійснення планованої діяльності перекрита 

насипними ґрунтами. 

Водне середовище 

Проектований об’єкт знаходиться на правому березі р. Дніпро. 

Дніпро — типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має 

звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. 

Ширина долини річки — до 18 км. Ширина заплави — до 12 км. Площа дельти 

— 350 км². Живлення змішане: снігове, дощове й підземне. Близько 80 % 

річного стоку Дніпра формується у верхній частині басейну, де випадає багато 

опадів, а випаровування мале. Водний режим річки визначається добре 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%BA
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вираженою весняною повінню, низькою літньою меженню з періодичними 

літніми паводками, регулярним осіннім підняттям рівня води та зимовою 

меженню. 

Відстань від проектованого об’єкта до р. Дніпро складає близько 2,0 км. 

Відповідно до статей 87, 88 Водного кодексу України з метою охорони 

поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх 

водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в 

межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні 

захисні смуги. 

Територія передбачена під розташування проектованого майданчика 

знаходиться у значній відстані від р. Дніпро і не потрапляє до прибрежно-

захисної смуги цього водного об’єкту. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та 

навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною для великих 

річок, водосховищ на них та озер — 100 метрів. 

Вимоги ст.88 Водного кодексу України не порушуються. 

Ґрунтові води 

До глибини 8,0м ґрунтові води не виявлені. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти 

Флора 

Уся дикоросла (природна) флора Степового Придніпров’я розподіляється 

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

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

рослинність області – різнотравно-типчаково-ковилова, на крайньому 

південному заході – типчаково-ковилова (ковила, типчак, тонконіг 

вузьколистий, пирій повзучий, горицвіт весняний, суниця зелена, шавлія 

поникла, вероніка весняна, конюшина альпійська й гірська, люцерна та ін.) 

збереглася тільки по схилах балок, на деяких ділянках вододілів, ґрунти яких 

малопридатні для орання. 

На яружно-балкових та схилових місцевостях правобережжя зростають 

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

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

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

та ін. 

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

двома типами – заплавні й байрачні. Заплавні ліси– у заплавах Дніпра, Орілі, 

Самари, Вовчої; тут розташовані й найбільш південні бори в Україні; найбільші 

масиви – Самарський бір, Дібровський ліс, Новомосковський бір, Червоний бір. 

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

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

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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груша, ясен, сосна, липа тощо. До лісів також відносяться полезахисні 

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

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

Справжнім скарбом Дніпропетровщини є рідкісні та мало поширені види 

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

причорноморськими степами, або піщаними річковими терасами понад 

Дніпром та Сіверським Донцем. Їхні видові назви найчастіше красномовно 

зазначають «адресу їхнього проживання» - ковила дніпровська, жовтозілля 

дніпровське, астрагал понтичний, волошка дніпровська та ін. По заповідних 

лісових та лучно-болотних урочищах Присамар’я, Приорілля, Дніпровської 

долини знаходять притулок справжні рослинні дива Степового Придніпров’я – 

тут і екзотичні для степової зони північні види папоротей та плавунів, і дикі 

орхідеї, і навіть рослинки-хижаки – альдрованда та пухирчатка. 

Взагалі у зеленому царстві флори Дніпропетровщини налічується понад 

1700 видів вищих (судинних) рослин, що складає 34% від флори України; 260 

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

занесені до Червоного списку Дніпропетровської області. Найбільш 

поширеними по території видами є представники степової флори та 

невибагливі до умов зростання види: візитною карткою, основними видами, що 

майже цілорічно формують обличчя степу, є види злаків – типчак 

борозенчастий, тонконіг вузьколистий, бородач, кипець гребенястий. 

Фауна 

Фауна Дніпропетровщини в цілому є типовою для степової зони України 

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

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

Серед комах мешкають: Денні, яскраво забарвлені метелики та оси. Серед 

жуків-велетнів зустрічається жук-олень, жук-носоріг. Шкідниками 

сільськогосподарських культур є непарний шовкопряд, колорадський жук, 

капустяна білявка - гусінь, яка знищує овочі, озима совка - хліб. 

З тварин мешкають дикий кабан, козуля, мисливські качки, пушні 

тварини - зайці, лисиці, куниці-білодушки, ласки, норки європейські, чорні 

лісові тхорі, їжаки звичайні. 

Біля водойм також мешкають мартини і крячки. Раніше у плавнях масово 

гніздилися цінні промислові дикі качки, нирки, лутки. Але зараз, після 

знищення плавнів, їм вже ніде зупинитися. 

Іхтіофауна за сучасними даними налічує 50 видів риб і круглоротих, що 

належать до 13 родин 7 фауністичних комплексів. У Дніпрі водяться майже всі 

з відомих в Україні понад 70 видів риб. Нижня частина річки багатша на рибу 

(60-65 видів). Іхтіофауна досліджуваної території характеризується такими 

видами: щука, плітка, голавль, червоноперка, вівсянка, чебачек амурський, 
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уклєя, гірчак, карась сріблястий, карась золотий, окунь, лящ, густер, сазан, 

жерех. Види раків: довгопалий та товстопалий. Фауна амфібій та рептилій 

представлена: часничниця звичайна (Pelobatesfuscus), ропуха зелена 

(Bufoviridis), жаба озерна (Ranaridibunda), жаба зелена (Pelophylaxlessonae), вуж 

звичайний (Natrixnatrix), вуж водяний (Natrixtessellatd). У Дніпрі зникло чимало 

типових річкових риб, в тому числі прохідні риби - білуга, чорноморсько-

азовський осетер та оселедець, лосось, річковий вугор, а також зменшилась 

чисельність головня, в'яза, жереха, линка. їхнє місце займають озерні форми: 

лящ (близько 40 % вилову), щука, сом, короп, плітка, окунь. 

В умовах степових екосистем характерним є висока щільність 

розміщення птахів (до 6,4 ос./га). Для степових ділянок характерні жайворонок 

польовий (Alaudaarvensis), жовта трясогузка (Motacillaflava), перепілка 

(Cotumixcotumix). Орнітофауна досліджуваної території характеризується 

такими видами: ластівка берегова (Ripariariparia), очеретянка дроздоподібна 

(Acrocephalusscirpaceus), ремез (Remizpendulinus), шугайчик 

(Ixobrychusminutus), лунь болотяний (Circusaeruginosus), звичайний мартин 

(Larusridibundus), лиска (Fulicaatrd), річковий крячок (Stemahirundo). Фауна 

ссавців досліджуваної території представлена: водяна нічниця 

(Myotisdaubentonii), білка звичайна (Sciurusvulgaris), звичайний сліпак 

(іSpalaxleucodori), сірий пацюк (Rattiisnorvegicus), полівка водяна 

(Microtusarvalis), видра (Lutralutra). 

1.2 Цілі планованої діяльності 

Метою оцінки впливу на довкілля планованої діяльності є екологічне 

обґрунтування можливості здійснення реконструкції АГНКС під 

багатопаливний АЗК по вул. Сухий острів, 3, м. Дніпро. 

Звіт з оцінки впливу на довкілля обґрунтовує засади оцінки впливу на 

довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної 

безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення 

природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження 

господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» при проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в 

дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, 

удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та 

устаткування, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується 

екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, 

додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне 

середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, 
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знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання 

інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я 

людей. 

Підприємства, установи й організації, діяльність яких пов’язана з 

шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від часу 

введення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і 

пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення 

впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за кількістю і 

складом забруднюючих речовин та за характеристиками шкідливих факторів. 

Проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки 

її впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей. 

Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної території, 

стану навколишнього природного середовища в місці, де планується 

розміщення об’єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-

економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу 

шкідливих факторів та об’єктів на навколишнє природне середовище. 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої 

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

підлягають оцінці впливу на довкілля (абзацу 2 п.4 частини 3 статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”) – поверхневе та підземне зберігання 

викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і 

більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.  

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі (за 

потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні 

земельних ділянок під час виконання підготовчих і будівельних робіт та 

провадження планованої діяльності (додаються у разі наявності: 

документи, які підтверджують право користування (власності) земельною 

ділянкою, та/або документи, що підтверджують відповідність планованої 

діяльності затвердженій містобудівній документації відповідно до вимог 

законодавства) 

Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту робіт відповідно 

до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №466 (в редакції 

постанови КМУ від 21.10.2015 р. №879). 

Підготовчі роботи 

В рамках підготовчих робіт виконується: 

1. Влаштування будівельного містечка. 

2. Електропостачання будівельного майданчика;  

3. Освітлення будівельного містечка. 
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4. Влаштування майданчика складування обладнання. 

5. Влаштування огородження будівельного містечка і майданчика 

складування. 

Демонтажні роботи 

1. Розбирання існуючої металевої огорожі. 

2. Розбирання існуючої бетонної огорожі. 

3. Розбирання існуючої підпірної стіни. 

4. Розбирання існуючої будівлі. 

5. Розбирання існуючих металевих споруд. 

6. Розбирання існуючих підземних резервуарів. 

7. Розбирання насипу над протипожежними резервуарами. 

8. Демонтаж існуючих протипожежних резервуарів. 

Будівельні роботи 

1. Земляні роботи. 

2. Влаштування бетонних і залізобетонних конструкцій. 

3. Укрупнювальне збирання та монтаж металевих конструкцій. 

4. Захист будівельних конструкцій, трубопроводів і обладнання. 

5. Влаштування покрівель. 

6. Фасадні роботи та опоряджувальні роботи. 

7. Влаштування внутрішніх інженерних систем. 

8. Влаштування зовнішніх інженерних систем. 

9. Монтаж устаткування. 

10. Пусконалагоджувальні роботи. 

11. Благоустрій території. 

При виробництві будівельно-монтажних робіт необхідно буде 

керуватися: 

1. Проектом виробництва робіт, складеним будівельною організацією. 

2. Будівельними нормами та правилами на виробництво та приймання 

будівельно-монтажних робіт. 

3. Системою стандартів безпеки праці ДБНА.3.2-2-2009 р. 

При реконструкції необхідно вести загальний журнал робіт по формі 

приведеній у додатку 1 ДБН А.3.1-5-2016, журнали по окремим видам робіт, 

журнал авторського нагляду проектної організації, складати акти про 

засвідчення прихованих робіт за наявності таких. 

Загальне композиційне вирішення забудови на ділянці обумовлене 

проходженням зовнішньої межі ділянки, структурою існуючої дорожньої 

мережі. Основні споруди розташовано відповідно до вимого ДБН Б.2.2-12:2019 

з урахуванням санітарно-гігієнічних, протипожежних, архітектурно-

композиційних та інших вимог, рівня інженерного обладнання, місцевих умов 

реконструкції. 

Підрядна будівельна організація буде визначатися при проведені тендеру. 

Планована діяльність 

АЗК призначений для механізованого заправки паливом і скрапленим 

вуглеводневим газом (ЗВГ) легкового та вантажного автотранспорту, а також 

сервісного обслуговування водіїв і пасажирів. 
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Планована діяльність буде здійснюватися з залученням 10 чол. робочого 

персоналу. Нові робочі місця. 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 

виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та 

природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується 

використовувати (додається у разі наявності інформація про інженерне 

забезпечення об'єкта, в тому числі водопостачання та водовідведення) 

У складі АЗК запроектовані наступні споруди: будівля сервісного 

обслуговування водіїв і пасажирів, навіс над ТРК, дві паливо-заправних 

колонки, 4 підземні паливні двостінні резервуари 25 м3, підземний резервуар 

аварійного зливу нафтопродуктів 10 м3, стаціонарна АГЗП 10 м3, два поста для 

зарядки електромобілів , резервуари протипожежного запасу води 2х100 м3, 

очисні споруди дощових стоків, автостоянка, інформаційно-цінова панель, 

іміджева стела, майданчик для сміттєвих контейнерів, протипожежний щит, 

місця посадки і висадки пасажирів, огорожа. 

Таблиця 1.1 – Основні техніко-економічні показники об’єкта 

Найменування показників Од. виміру Показники за проектом 

Продуктивність (кількість заправок на добу) од. 500 

Площа ділянки га 0,352 

Площа забудови м2 842 

Площа дорожнього покриття м2 2230 

Резервуарний парк загальною ємністю Vзаг. в т.ч. за видами 
палива: 

 
м3 

 

100 

-резервуар видатковий підземний Vобщ = 25 м3 
 (Бензин А-92Ш) 

шт. 1 

-резервуар видатковий підземний Vобщ = 25 м3  
 (Бензин А-95) 

шт. 1 

-резервуар видатковий підземний Vобщ = 25 м3 шт. 1 

в т.ч. секція для бензину А-95V 
 секція для бензину А95Ш  

м3 
м3 

15 
10 

-резервуар видатковий підземний Vобщ = 25 м3 шт. 1 

в т.ч .: секція для дизельного палива ДП, 
 секція для дизельного палива ДТV 

м3 
м3 

15 
10 

Резервуар аварійного зливу Vзаг = 10 м3 шт. 1 

Бензозаправна колонка на 10 пістолетів  шт. 1 

Комбінована колонка бензину і ЗВГ  

10 + 2 пістолети 
шт. 1 

АГЗП шт. 1 

в т.ч. наземний резервуар СВГ м3 10 

Загальна чисельність працюючих чол. 10 

Потреба в енергоресурсах: 

Річна потреба води 
Питома витрата тепла на опалення 
Річне теплоспоживання системою опалення 
Питома річна витрата тепла 
Річна потреба в електроенергії 

 

м3 / рік 
Вт / м2 
ГДж 

ГДж / м2 
тис.кВт / год. 

 

882 
47,5 
60,41 
0,32 

 

Потреба в питній воді м3 / добу 2,45 

Обсяг гоподарсько-побутових стоків м3 / добу 2,45 

Потужність кВт 35,0 

Категорія надійності електропостачання  III  

Теплова потужність системи опалення  Вт 9000 

Теплова потужність системи вентиляції  Вт 17200 

Тривалість реконструкції міс. 10 
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Будівля сервісного обслуговування водіїв і пасажирів 

Будівля запроектована одноповерховим з розмірами в плані 9,0 х 22,0 м, з 

висотою до низу підвісної стелі 3,0 м, з зовнішніми стінами з газобетонних 

блоків марки Д500 товщ.300 мм. Стіни утеплені мінераловатними негорючими 

плитами типу Техновент Стандарт товщ. 140 мм з облицюванням алюмінієвими 

композитними фасадними панелями групи горючості не нижче Г1 по 

підсистемі. По осі Б і частково по осі 4 запроектовані вітражі з опором 

теплопередачі (R) не менше 0,75м2 Со / Вт. Будівля III ступеня вогнестійкості, 

опалювальне. 

У приміщенні сервісного обслуговування будівлі передбачається торгівля 

супутніми товарами промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці 

і організація буфету. 

Тривале зберігання продуктів не передбачено. Добовий запас завозиться 

щодня і протягом дня зберігається в холодильнику. 

Харчові продукти, що надходять в магазин і буфет повинні відповідати 

вимогам діючих державних стандартів, або технологічних умов, санітарним 

нормам і супроводжуватися документами, що засвідчують їх якість. 

Зберігання харчових продуктів повинно здійснюватися відповідно до 

санітарних правил. 

Буфет швидкого харчування для водіїв і пасажирів розрахований на 8 

посадочних місць. Обслуговування відвідувачів здійснюється через барну 

стійку в одноразовому посуді. Буфет працює на закупних товарах без їх 

видозміни, з вузьким асортиментом і невеликим обсягом реалізації, а саме: 

спиртні, гарячі, холодні напої, морозиво, борошняні та кондитерські безкремові 

випічки заводського виготовлення в герметичній упаковці, піца, запечені 

ковбаски. Закуплений товар для буфета доставляється відразу в доготовочну і 

розміщується в холодильниках. Місце продавця обладнано касовим апаратом. 

Один раз в тиждень слід проводити генеральне прибирання з 

застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів. 

Магазин комплектується стелажами, прилавками і іншим торгівельним і 

технологічним устаткуванням вітчизняного виробництва. Половину стелажів 

виконати з глибокими поличками для захисту від можливого попадання 

сонячних променів. 

Розстановка торгово-технологічного та холодильного обладнання 

забезпечує вільний доступ до нього. 

Всі приміщення розташовані з урахуванням відсутності зустрічних 

потоків персоналу і відвідувачів. 

Підключення технологічного електрообладнання проводиться через 

штепсельні розетки. 

Забороняється продаж товарів, що містять аерозольні речовини, 

легкозаймисті, миючі засоби, лакофарбові вироби, які виділяють в навколишнє 

середовище специфічні запахи. 

Режим роботи магазину - 3 зміни. 

Навіс 

Навіс існуючий, має прямокутну форму в плані розмірами 10,3 х 20,7 м 

заввишки до низу несучих конструкцій +4,85 м. 
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Конструктивна схема навісу зберігається за існуючим положенням. 

Резервуарний парк 

Резервуари ємністю 25 м3 прийняті сталевими, звареними, 

циліндричними, горизонтальними, двостінними (з контролем герметичності 

міжстінного простору) для зберігання нафтопродуктів щільністю до 1 т / м3 і 

тиском насичених парів не більше 66,66х103 Па (500 мм рт. cт.). Резервуари 

мають посилене антикорозійне захисне покриття. Покриття виконано 

відповідно до СНіП 2.03.11-85. 

Резервуари встановлюються в підготовлений котлован, і засипаються 

піском. Приймально-роздавальний, запобіжний і контрольно-вимірювальне 

обладнання кожного резервуара монтується в металевій шахті прямокутної 

форми, яка встановлюється на резервуарі. Корпус шахти горловини резервуара 

жорстко змонтований з корпусом резервуара, створюючи герметичну камеру, 

що дозволяє збирати протоки палива при аварійних ситуаціях. Резервуар має 

дві горловини, розмір яких дозволяє проводити ревізію всередині резервуара і 

його періодичну чистку. Горловина резервуара закривається кришкою, на якій 

монтується обладнання прийому і роздачі палива, система дихання і 

газоурівнювання, а також труба для контролю рівня палива метрштока і 

магнітострикційні зонди автоматичної системи контролю рівня палива. 

При прийомі палива з бензовозів герметичний злив в підземні резервуари 

здійснюється через зливну швидкороз'ємну муфту UNIMAT-80 і фільтри, що 

оберігають від попадання механічних домішок в резервуар. Завантаження 

палива в ємності здійснюється пластиковими трубопроводами UPP 01.90LS. 

Зливна труба монтується на висоті 100 мм від дна резервуара. Зливні фільтри 

резервуара монтуються в єдиній герметичній зливній шахті, біля якої 

проводиться злив палива з бензовозів.  

Резервуари резервуарного парку обладнані лінією деаерації закінчується 

дихальними клапанами з вогнепрепинювачами, що дозволяють під час 

експлуатації підтримувати постійне робочий тиск всередині резервуарів («мале 

дихання»), що регулюють вихід парів нафтопродуктів в навколишнє 

середовище і що виключають потрапляння відкритого полум'я всередину 

резервуарів. Дихальний клапан встановлюється на кінці вертикального 

дихального трубопроводу на висоті 2,5 м від поверхні землі. Проектом 

передбачена газовирівнююча система "автоцистерна-резервуар" і система 

рекуперації парів з баків автомобілів при їх заправці, завдяки якій витісняється 

пароповітряна суміш відбирається компресорами і скидається в резервуар 

зберігання палива марки А-92. Газоурівнювальна система «автоцистерна - 

резервуар» забезпечена адаптером відсмоктування парів, через який 

витісняється обсяг пароповітряної суміші з заповнюваного резервуара при зливі 

палива надходить в автоцистерну. Наявність системи газоурівнювання дозволяє 

скорочувати «великі дихання» при зливі палива з автоцистерни в резервуар. 

Система рекуперації ТРК дозволяє зменшити викиди парів ПММ в атмосферу 

при заправці автомобілів. Трубопроводи рекуперації і газоурівнювання 

виконуються з пластикових труб UPP 01.63LS. 

Проектним рішенням передбачена напірна система подачі палива до 

паливороздавальних модулів. Для напірної системи застосовані пластикові 
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трубопроводи UPP 01.63LS діаметром трубопроводу 63 мм. Забір палива до 

паливороздавальних колонок здійснюється зануреними турбінними насосами. 

Кінець заглиблювальної частини насоса змонтований на висоті 150 мм від дна 

резервуара. Трубопроводи прокладаються на підготовлену основу «подушку». 

Для «подушки» використовується чистий пісок. Мінімальна товща подушки під 

і над трубопроводами - 150 мм. Під проїжджою частиною трубопроводи 

укладаються в лотках. Система гнучких трубопроводів гарантує подвійний 

захист від витоків палива, легка в монтажі при мінімальній кількості стиків. 

Лінії деаерації і збору пролитих нафтопродуктів виконуються з 

суцільнотягнутих металевих труб. З'єднання сталевих трубопроводів 

виконується зварюванням електродами Е42А. Монтаж і випробування 

трубопроводів проводиться згідно СНіП 3.05.05-84 під тиском 0,25 МПа. Після 

випробування трубопроводи очистити від бруду та іржі і продути повітрям. Для 

запобігання від корозії поверхню металевих трубопроводів підземної 

прокладки, а також технологічних колодязів покривається антикорозійною 

ізоляцією посиленого типу. 

З метою запобігання від дії статичних електричних зарядів і блукаючих 

струмів резервуари і трубопроводи обладнуються спеціальним заземленням. 

Для установки газового модуля передбачено влаштування монолітної 

залізобетонної плити товщиною 250 мм. Бетон плити класу С20 / 25, W6 з 

підготовки з бетону класу С8 / 10, товщиною 100 мм. 

Всі поверхні залізобетонних плит дотичні з ґрунтом передбачено 

виконати гідроізоляцію - герметизуючою мастикою «Тегерон бітумний» за 2 

рази. 

Проектом передбачено встановлення однієї ТРК для заправки автомобілів 

рідким моторним паливом на 10 пістолетів і установка однієї ТРК для заправки 

автомобілів рідким моторним паливом на 10 пістолетів і газом на 2 пістолети. 

Двосторонні колонки забезпечують одночасну заправку транспортних 

засобів, що знаходяться по різні сторони від заправного острівця. 

Управління відпусткою палива здійснюється системою управління. 

Електронні модулі встановлюються по одному на кожному острівці. 

Водопостачання і каналізація 

Зовнішні мережі водопостачання 

Джерелом господарсько-питного водопостачання прийняті мережі 

водопроводу д-57 мм. АТ «Дніпроважмаш». 

У точці підключення встановлюється колодязь з відключає арматурою. 

Витрата води - 2,45 м3/добу. 

Зовнішні мережі монтуються з поліетиленових труб діаметром 32 х 2,0 

мм по ДСТУ Б В2.7-151: 2008. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння становлять 10 л/с. 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від двох резервуарів 

протипожежного запасу води 100 м3, кожен. Зовнішнє пожежогасіння 

проводиться пересувною пожежною технікою з забором води з колодязів 

резервуарів. 

 

 



28 

 

Внутрішній водопровід 

Господарсько-питний водопровід 

У будівлі передбачається господарсько-питний водопровід, що 

підключається до зовнішньої господарсько-питної мережі. 

Для обліку витрати води передбачається пристрій водомірного вузла з 

водоміром тип 620, Ду15, фірми «SENSUS», фільтром і зворотним клапаном. 

Вода по внутрішніх мережах подається до всіх санітарно-технічних 

пристроїв побутових приміщень і буфета. 

Внутрішній протипожежний водогін не передбачено. 

Внутрішні мережі монтуються з пластмасових труб.  

Гаряче водопостачання 

Для забезпечення побутових потреб в будівлі операторської 

передбачається система гарячого водопостачання. 

Джерелом гарячої води є електричні водонагрівачі ємністю 150л і 80л. 

Внутрішні мережі монтується з пластмасових труб.  

Кількість тепла на гаряче водопостачання становить 4,2 кВт. 

Каналізація 

Зовнішня побутова каналізація 

Побутові стоки з будівлі в кількості 2,45 м3/добу скидаються в зовнішні 

мережі і далі в насосну станцію, що складається з резервуара із залізобетонних 

кілець з утепленою кришкою і гратами для сміття. У насосній станції 

встановлюється насос ЦМК 7-4, продуктивністю 6 м3/ч, Н = 5 м, N = 1,0 кВт, 

монтажна опора і монтажні вироби. Побутові стоки після насосної станції 

відводяться напірним трубопроводом, через колодязь гасник напору в існуючі 

мережі АТ «Дніпроважмаш». 

Якість скидаються побутових стоків відповідають «Правилам прийому і 

скидання (водовідведення) стічних вод підприємств у систему каналізації 

м. Дніпропетровська». 

Зовнішні мережі самопливні мережі монтуються з пластмасових 

каналізаційних труб діаметром 100 - 150 мм, напірний трубопровід з 

пластмасової труби діаметром 50 х 3,0. 

Внутрішня побутова каналізація 

Для відводу господарсько-побутових стоків передбачається внутрішня 

мережа побутової каналізації з підключенням до зовнішніх мереж побутової 

каналізації. 

Витрата побутових стоків становить 2,45 м3/добу. 

Мережа монтується з пластмасових каналізаційних труб діаметром 50 - 

100 мм. 

Внутрішня виробнича каналізація 

Для відводу виробничих стоків від мийних ванн передбачається 

внутрішня мережа виробничої каналізації з підключенням до мереж побутової 

каналізації через жировловлювач. 

Мережа монтується з пластмасових каналізаційних труб діаметром 50 - 

100 мм. 

Мийки підключаються до мережі з розривом струменя 20 мм. 

Дощова каналізація 
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Дощові і талі води з під'їздів до АЗК по мережах дощової каналізації 

скидаються на очисні споруди. 

Дощові стоки з покрівлі будівлі і навісу, а також чисті стоки з майданчика 

надходять на рельєф. 

Продуктивність очисних споруд визначається з розрахунку очищення 

дощових стоків від малоінтенсивних часто повторюваних дощів з періодом 

однократного перевищення розрахункової інтенсивності 0,05 року. 

З мережі дощової каналізації дощові стоки в кількості 3,68 л/с 

направляються на очисні споруди дощових стоків. Стоки після очищення, а 

також стоки, які не підлягають очистці, по обвідній лінії скидаються в існуючі 

мережі дощової каналізації. 

Для очищення дощових стоків прийняті очисні споруди заводського 

виготовлення - сепаратор нафтопродуктів "Rainpark" OLS-700. 

Таблиця 1.2 - Склад забруднень в дощових стічних водах для автомобілів 

II категорії. 

Найменування забруднень 

Концентрація забруднень в 

початкових поверхневих 

стоках з території, мг / л 

Концентрація 

забруднень після 

очищення, мг / л 

Зважені речовини 
500 15 

Нафтопродукти 40 0,3 

Для очищення дощових стоків прийняті очисні споруди - сепаратор 

нафтопродуктів "Rainpark" OLS-700 виготовлені в одному вертикальному 

корпусі продуктивністю 5,0 л/с, компанії "Cтандартпарк" який має висновок 

СЕС МОЗ України та обладнаний системою «Bay-Pass». 

Дощові стоки в кількості 3,68 л/с направляються сепаратор 

нафтопродуктів.  

Сепаратор нафтопродуктів - спорудження механічного очищення 

дощових стічних вод, призначений для видалення нерозчинних домішок. В 

середині ємність розділена склопластиковими перегородками на дві камери. У 

центрі знаходиться блок з коалесцентними фільтрами. 

У першій камері відбувається затримання зважених речовин, а також 

частини нафтопродуктів. 

Далі в коалесцентному блоці відбувається основна очищення від 

нафтопродуктів. Повне очищення відбувається в ППУ-фільтрах, розташованих 

у другій камері, після яких стоки, через відвідний патрубок, направляються в 

існуючу мережу дощових стоків. 

Опалення і вентиляція 

Опалення 

Для побутових і адміністративних приміщень в залежності від 

призначення температура внутрішнього повітря прийнята по ДБН В.2.2-23: 

2009. 
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Джерелом системи опалення прийняті тепловентилятори керамічні 

електричні «Concept» і конвектори електричні настінні.  

Для проектування систем прийнята температура зовнішнього повітря 

мінус 23°С. 

Максимальна температура на поверхні електроконвекторів 80°С. 

У кожного нагрівального приладу встановлюється термостат. 

Теплова потужність системи опалення 9000 Вт. 

Вентиляція 

Вентиляція прийнята припливно-витяжна з механічним спонуканням. З 

підсобних приміщень передбачається витяжна вентиляція з природним 

спонуканням. 

Для подачі припливного повітря в приміщення операторської 

передбачена компактна підвісна канальна припливна установка VS «VTS 

Clima» в складі фільтра коміркового зі ступенем очищення від пилу 90%, 

калорифера, вентилятора, встановленого на віброізоляторах. Припливне повітря 

подається в робочу зону через регулюють решітки. Забір зовнішнього 

припливного повітря здійснюється на висоті більше 2 метрів. 

Для видалення повітря з приміщення торгового залу передбачений 

компактний підвісний вентилятор «VENTS», встановлений на віброізоляторах, 

а з приміщення оператора, душовою і санвузлів здійснюється з верхньої зони 

вентиляторами фірми «Soler&Palau».  

Вентилятори до повітроводів підключаються через гнучкі вставки. 

Для зниження шуму вентиляційних установок на всіх системах П1 і В1 

передбачені шумоглушники. Кількість припливного і витяжного повітря 

регулюється дифузорами. 

Комфортні умови в теплий і перехідний періоди року в приміщеннях 

торгового залу і оператора забезпечується системами К1 і К2. 

З метою запобігання попадання холодного повітря в торговий зал, над 

вхідними дверима передбачена установка повітряної завіси. 

Теплова потужність системи вентиляції 17200 Вт, витрата холоду системи 

кондиціювання 19900 Вт. 

Повітрообмін по приміщеннях наведені в таблиці 1.3. 
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Таблиця - 1.3 – Повітрообмін по приміщеннях 

№ 

п/п 

Найменування 

приміщення 

Б
у

д
ів

ел
ьн

и
й

 о
б

ся
г 

м
3
 

Кратність 

Обсяг 

повітря 

м3/год 

Примітка 

В
и

тя
ж

к
а
 

П
р

и
п

л
и

в
 

В
и

тя
ж

к
а
 

П
р

и
п

л
и

в
 

1 

Сервісний 

пункт 

обслуговування 

400 2 2 800 800 - 

2 
Підсобне 

приміщення 
20 1 - 20 - - 

3 Доготовочна 35 4 3 140 105 - 

4 
Санвузол 

жіночий 
12 - - 50 - 1 ун. 

5 
Санвузол 

чоловічий 
12 - - 50 - 1 ун. 

6 
Приміщення 

персоналу 
25 - 3 - 75 - 

7 Душова  13 - - 75 - 1 д.с. 

 

Електропостачання 

Внутрішнє електропостачання 

Проект внутрішнього електропостачання АЗК виконаний на підставі 

технологічного завдання і топографічної підоснови. 

Електропостачання АЗК передбачено від існуючої ТП кабельними 

лініями, прокладеними в траншеї. 

Основні споживачі електроенергії відносяться до третьої категорії по 

надійності електропостачання, за винятком приладів пожежної сигналізації 

відноситься до першої категорії. 

Проектом також передбачено при зникненні напруги перемикання на 

стаціонарний дизель-генератор. 

Основними споживачами електроенергії є технологічне обладнання та 

електроосвітлення.  

Потрібна потужність - 35 кВт. 

Облік електроенергії передбачений лічильником електронним 1 кл.т., 

встановленим в проектованої операторської. 

Низьковольтні кабелі прокладаються в землі в траншеях, а на перетинах з 

проїзною частиною і з підземними комунікаціями в азбестоцементних трубах. 

Силове електрообладнання 

Проект силового електрообладнання виконано відповідно ПУЕ-2009, 

НАПБ Б. 19.05-2005, ДБН В2.5-23-2010 і на підставі будівельного, 

сантехнічного та технологічного завдань. 
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Живлення силових споживачів майданчики і операторської здійснюється 

від головної розподільної шафи ГРШ. 

Розподільні мережі виконуються кабелями марки АВБбШв, ВВГ, ВВГнг, 

ВВГ, SFTP прокладеними в трубах і в кабельних лотках, а так же проводом 

марки ПВС, прокладених в трубах.  

Проектом передбачено блокування для вентиляторів, встановлених в 

санвузлах з електроосвітленням. 

Припливно-витяжна система, повітряно-теплова завіса і кондиціонер 

відключаються при пожежі. 

Управління припливно-витяжної системою і ВТЗ передбачено з пульта 

управління, що поставляється комплектно. 

Пускова апаратура управління встановлюється за місцем знаходження 

оператора. Проектом передбачено дистанційне керування колонками. 

Для захисту мереж від пожежі і захисту обслуговуючого персоналу від 

ураження електричним струмом проектом передбачена установка 

дифвимикачів на лініях, що живлять розеткові мережі. 

Система заземлення прийнята TN-S, де нульовий і захисний провідники 

працюють окремо в усій системі. Для заземлення однофазних 

електроприймачів прокладається спеціальний третій провід, а для трифазних - 

п'ятий. 

Проектом також передбачено відключення всіх вентиляційних систем і 

ТРК під час пожежі. 

 

Електроосвітлення 

Електроосвітлення будівлі сервісного обслуговування водіїв і пасажирів 

виконується відповідно до ДБН В.2.5.23-2010, ДНАОП 0.00.1.32-01 і ДБН В2.5-

28-2006, а також на підставі будівельного завдання. 

Для електроосвітлення передбачені світильниками зі світлодіодними 

лампами. Світильники встановлюються на стінах і в конструкціях підвісної 

стелі. У місці встановлення щитка пожежної сигналізації, касового апарату і в 

електрощитовій передбачено встановлення світильників з вбудованим 

джерелом живлення. 

Розподільні мережі виконуються проводом марки ПВС, прокладених в 

металорукаві за підвісними стелями і в конструкціях стін. 

Електроосвітлення навісу виконується відповідно до будівельним 

завданням. Світильники з галогенними лампами вбудовуються в підвісну стелю 

і мають ступінь захисту 1Р65 і 2Еdх11СТ. Розподільна мережа виконується 

кабелем марки ВВГ, прокладених в трубах по конструкціях стелі навісу. 

Управління електроосвітленням навісу передбачається кнопкою, 

встановленої у оператора. 

Зовнішнє електроосвітлення доріг і території передбачено світильниками 

зі світлодіодними лампами, встановленими на з.б. опорах. Мережа живлення 

виконується кабелем марки ВБбШВ, прокладених в траншеї. Управління 

здійснюється оператором АЗК, а також автоматично за допомогою фотореле. 
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Заземлення 

Всі металеві частини електрообладнання, нормально не перебувають під 

напругою заземлити, шляхом приєднання до нейтрали трансформатора. Для 

занулення використовується нульовий провід мережі живлення. 

Захисний контур заземлення виконаний із сталевих електродів куточок 63 

х 63 х 6 мм, довжиною 3 м, з'єднаних сталевий смугою 40 х 4 мм, прокладеної в 

землі на глибині 0,7 м. 

Для підключення електроустаткування в якості заземлюючих провідників 

використовується нульовий провід електромережі і сталева смуга 40 х 4 мм. 

Металеві резервуари, трубопроводи та відгалуження від них, металевих 

конструкцій зливних стояків, оголовки і патрубки наливних і зливних шлангів 

підлягають захисту від прояву статичної електрики, шляхом приєднання до 

контуру заземлення. 

Для забезпечення захисту від статичної електрики на технологічних 

трубопроводах у місцях фланцевих з'єднань, виконати перемички із сталевого 

троса діаметром 6 мм. 

Для захисту від заносу високих потенціалів на території станції по 

підземних комунікацій (нульові жили силових кабелів, трубопроводи різного 

призначення), необхідно приєднати до контуру заземлення АЗК. 

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 

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

вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 

випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Термін реконструкції складає 10 місяців. 

Період виконання підготовчих і будівельних робіт 

Види та кількість очікуваних відходів 

В процесі виконання демонтажних та будівельно-монтажних робіт 

планованої діяльності утворюватимуться відходи. 

Всі зазначені види відходів утворюються в процесі демонтажних та 

будівельно-монтажних робіт, що підтверджує об’єм робіт на майданчику 

реконструкції об’єкту планованої діяльності. 

Усі будівельні роботи, пов’язані із використанням транспорту та 

спецтехніки, будуть виконуватися підрядними організаціями, згідно 

договорами. Ремонт та технічне обслуговування автотранспорту і 

спецтехніки буде проводитись на території підрядних організацій-власників 

транспорту і спецтехніки, отже, і відходи від експлуатації транспорту та 

спецтехніки (акумуляторні батареї, відпрацьовані нафтопродукти, 

промаслене ганчір’я, відходи масляних та паливних фільтрів, промаслені 

прокладки вузлів та агрегатів, накладки гальмівних колодок, зношені 

автомобільні шини) утворюватимуться на території підрядних організацій – 

власників транспортних засобів. 

Передача відходів на утилізацію та видалення здійснюється, відповідно 

укладеним договорам зі спеціалізованими підприємствами, які мають дозвіл 

або ліцензію щодо поводження з відходами. 
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Характеристика відходів та шляхи їх утилізації зведені в таблицю 1.4. 

Коди відходів прийняті згідно ДК 005-96, затвердженого і введеного в дію 

наказом Держстандарту від 08.02.1996 №89. 

Таблиця 1.4 - Характеристика відходів та шляхи їх утилізації 

№ 

з/п 

Найменування 

відходу 

Код відходу за 

ДК 005-96 

Показник 

утворення 

відходу, 

т/період 

Напрямок 

поводження з 

відходами 

1 
Брухт чорних металів 

дрібний інший 
7710.3.1.08 3,72 

Передача на 

підприємства 

ВТОРМЕТу 

2 

Вироби бетонні 

(конструкції) та деталі 

некондиційні 

2661.3.1.01 1,71 Вивіз на полігон ТПО 

3 
Відходи комунальні 

(міські) змішані 
7720.3.1.01 0,396 Вивіз на полігон ТПО 

4 
Відходи, одержані у 

процесах зварювання 
2820.2.1.20 0,015 

Передача на 

підприємства 

ВТОРМЕТу 

5 Будівельні відходи 4510.2.9.09 66,93 

передача 

спеціалізованим 

організаціям 

6 
Одяг зношений чи 

зіпсований 
7710.3.1.13 0,04 

Відходи зберігаються 

у металевому 

контейнері до 

передачі 

спеціалізованому 

підприємству 

7 
Взуття зношене чи 

зіпсоване 
7710.3.1.14 0,03 

Відходи зберігаються 

у металевому 

контейнері до 

передачі 

спеціалізованому 

підприємству 

8 

Обривки, кінці 

проводів, кабелів 

ізольованих від 

струмопровідних жил 

та відходи інші 

пластифікованого 

полівінілхлориду без 

тканинної основи 

2524.2.9.03 0,002 

Відходи зберігаються 

у металевому 

контейнері до 

передачі 

спеціалізованому 

підприємству 

Всього:                                                                         72,843 

 

В період здійснення будівельних робіт, для робітників передбачено 

улаштування біотуалету. Відходи від біотуалету (шлам септиків) вивозяться 

асенізаторною машиною по заповненню на очисні споруди за договором. 

Будівельні габаритні відходи вивозяться без складування в межах 

майданчика планованої діяльності. 
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Операції у сфері поводження з відходами, які будуть утворюватись в 

період проведення будівельних робіт здійснюватиме підрядна організація. 

Для зменшення чи усунення негативного впливу відходів передбачені 

наступні заходи: 

− дотримання меж території для планованої діяльності; 

− всі будівельні матеріали повинні бути розміщені на спеціально 

відведеному майданчику з твердим покриттям; 

− оснащення будівельного майданчика контейнерами для роздільного 

збору побутових і будівельних відходів; 

− технічне обслуговування будівельних машин автотранспорту повинно 

проводиться на базах будівельних організацій; 

− забороняється спалювання всіх видів горючих відходів; 

− відходи повинні передаватися спеціалізованим організаціям, маючим 

ліцензію для наступної утилізації. 

При дотриманні вказаних вище заходів негативний вплив відходів при 

демонтажних та будівельно-монтажних роботах буде виключено. 

Запропоновані заходи будуть сприяти суттєвому зменшенню негативного 

впливу відходів на навколишнє середовище. 

Забруднення води 

Забирання питної води з надр на час реконструкції не передбачається. 

Питна вода – привозна бутильована. Вода питної якості використовується 

для забезпечення побутових потреб працівників. 

Прийнятими проектними рішеннями, при провадженні робіт з 

реконструкції, утворення скидів виробничих стічних вод безпосередньо у водні 

об’єкти не передбачено. Проектом передбачені заходи щодо уникнення 

забруднення поверхневих вод під час будівництва, що включають застосування 

передових методів будівництва та господарської діяльності при будівництві, 

зокрема управління діяльністю підрядників. 

Будівництво не передбачає будь-якого довгострокового впливу на 

поверхневі або підземні водні ресурси. Розміщення об’єкта планованої 

діяльності не чинитиме негативного впливу на роботу водопровідних та 

каналізаційних мереж, та не може порушити існуючий гідрологічний та 

гідробіологічний режим поверхневих та підземних вод. 

Під час будівництва впливу на поверхневі водойми не створюється, 

оскільки в технологічному процесі вода з місцевих відкритих джерел не 

використовується. Вплив при виникненні аварійних ситуацій виключений, тому 

що в зоні розміщення майданчика реконструкції поверхневі води відсутні. 

На віддалені водойми планована діяльність не створює шкідливого 

впливу оскільки в технологічному процесі будівництва використовуються 

існуючі каналізаційні мережі. 

Забруднення повітря 

В період будівельних робіт джерелами впливу на атмосферне повітря є 

будівельна техніка та механізми, які будуть використовуватися для робіт з 

реконструкції існуючого комплексу. При будівельних роботах будуть також 

виконуватись роботи з навантаження та розвантаження сипких матеріалів, 

зварювальні та лакофарбові роботи. 
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Орієнтовний перелік будівельної техніки наведено в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 - Відомість основних будівельних машин і механізмів 

№ 

п/п 
Найменування механізму Марка Кільк. Примітка 

1 Екскаватор ЕО-4201 1 V = 0,25м3 

2 Кран автомобільний КС-55713-5 1 г / п 25 т 

3 Кран автомобільний КС-3575А 1 г / п 10 т 

4 Електротрамбовки ИЕ-4502 2 1,6 кВт 

5 Автобетонозмішувач СБ-92-1А 1 - 

6 Зварювальний трансформатор ТС-300 5 12,5 кВт 

7 Компресор ПКС-ЗМ 2 продуктивності. 0,05 м3/с 

8 Бульдозер Д-606 1 
потужністю двигуна 59 

кВт 

9 Каток середнього типу ДУ-16В 1 - 

10 Самоскид КрАЗ-256Б1 3 - 

11 Навантажувач  ТО-30 1 - 

12 Каток  ДУ52 1 - 

13 Каток  ДУ48 1 - 

14 Асфальтозмішувачів  Д508 1 - 

15 Асфальтоукладальник  ДС126 1 - 

16 Автогрейдер  Дз143 1 - 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

здійснювався за методиками, допущеними до використання в Україні, 

УкрНТЕК 2000. 

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є 

вихлопні труби будівельної техніки. За умови що майданчик реконструкції має 



37 

 

обмежені розміри, прийнято що на майданчику буде працювати не більше 3 од. 

будівельної техніки.  

На майданчику реконструкції відбуваються будівельні процеси з 

розвантаження-завантаження сипких матеріалів, за орієнтовний об’єм прийнято 

що буде вивантажено 60 тон піску, 20 тон щебеню. 

Розрахунок виконується за "Методическое пособие по рас чету выбросов 

от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов".  

При реконструкції передбачаються зварювальні роботи на майданчику 

реконструкції з використанням електродів в орієнтовній кількості 100 

кг/період.  

Конструкції та вироби для реконструкції на майданчику 

використовуються заводської готовності за незначним доопрацюванням. 

Фарбувальні роботи на майданчику виконуються з використанням ґрунтовки 

ГФ-021 та емалі ХВ-124 (125), в кількості 75 кг та 58 кг, відповідно. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при 

впроваджені робіт з реконструкції на майданчику планованої діяльності 

наведені в таблиці 1.6 та Додатку 5. 

Таблиця 1.6 – Перелік викидів забруднюючих речовин у навколишнє 

середовище при реконструкції 

Виробництво 
№ джерела 

викиду 

Джерело утворення 
забруднюючої речовини 

Забруднююча речовина 

Найменування 
Кількість, 

г/с 
Код Найменування 

Роботи на 

майданчику 

реконструкції 

Вихлопні 

труби 
будівельної 

техніки, 

майданчик 
реконструкці

ї 

Технологічні 

процеси 

будівельної 
техніки, проїзд, 

рівняння 

бульдозером, 
навантаження 

екскаватором на 

самоскид тощо 

0,0053 301 
Оксиди азоту (оксид та 
діоксид) у перерахунку 

на діоксин азоту 

0,0007 2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих 
твердих частинок 

(мікро-частинки та 

волокна) 
(Суспендовані 

частинки, 

недиференційовані за 

складом) 

0,0007 330 

Діоксид сірки (діоксин 

та триоксид) у 

перерахунку на 
діоксин сірки 

0,0062 337 Оксид вуглецю 

0,0014 2754 
Неметанові леткі 
органічні сполуки 

 Пилування 

Технологічні 

процеси 
будівельної 

техніки, 

висипання піску 

0,000093 2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих 
твердих частинок 

(мікро-частинки та 

волокна) 
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та щебеню, 

рівняння 

бульдозером, 

навантаження 
екскаватором на 

самоскид тощо 

(Суспендовані 

частинки, 

недиференційовані за 

складом) 

 
Зварювальні 

пости 
Зварювальні 

роботи 

0,00022 123 

Залізо та його сполуки 

(у перерахунку на 
залізо) 

0,0003 143 

Манган та його 

сполуки (у 
перерахунку на 

манган) 

ГФ-21 

 
Фарбувальні 

роботи 

Фарбування 
1,9х10-7 2752 Уайт-спірит 

3,39х10-7 2750 Сольвент-нафта 

Сушка 
2,74х10-7 2752 Уайт-спірит 

2,39х10-7 2750 Сольвент нафта 

Емаль ХВ-124 (125) 

 
Фарбувальні 

роботи 

Фарбування 

0,7х10-7 1401 Ацетон 

0,01х10-6 1210 Бутилацетат 

0,093х10-6 621 Толуол 

Сушка 

9х10-10 1401 Ацетон 

0,015х10-6 1210 Бутилацетат 

0,054х10-6 621 Толуол 

 

Згідно п.5.21 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, 

ГОСКОМГИДРОМЕТ, виконується доцільність розрахунку приземних 

концентрацій. 

 

 

 
де: 

М (г/с) - сумарне значення викиду від усіх джерел підприємства; 

ПДК (мг/м3) - максимальна разова граничнодопустима концентрація; 

 (м) - середньозважена по підприємству висота джерела викиду. 

До розрахунку доцільності розрахунку розсіювання забруднюючих 

речовин прийнята робота будівельної техніки, зварювального посту, пересипка 

(розвантаження-завантаження) та фарбувальні роботи. 

Таблиця 1.7 – Обсяги викидів забруднюючих речовин при реконструкції 
№ Код ЗР Найменування ГДКм.р. 

(ОБРД), 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Викид, г/с Викид, 

т/рік 
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1 123 

Залізо та його 

сполуки (у 

перерахунку на 

залізо) 

0,04 3 0,0022 0,001 

2 143 

Манган та його 

сполуки (у 

перерахунку на 

манган) 

0,01 2 0,0003 0,0002 

3 301 

Оксиди азоту (оксид 

та діоксид) у 

перерахунку на 

діоксин азоту 

0,20 3 0,0053 0,14 

4 330 

Діоксид сірки 

(діоксин та триоксид) 

у перерахунку на 

діоксин сірки 

0,50 3 0,0007 0,02 

5 337 Оксид вуглецю 5,00 4 0,0062 0,1629 

6 621 Толуол 0,60 3 0,093х10-6 0,16х10-8 

7 1210 Бутилацетат 0,10 4 0,01х10-6 0,18х10-9 

8 1401 Ацетон 0,35 4 0,7х10-7 0,127х10-6 

9 2750 Сольвент-нафта 0 0 3,39х10-7 0,269х10-6 

10 2752 Уайт-спірит 1,00 0 2,74х10-7 0,21х10-6 

11 2754 
Неметанові леткі 

органічні сполуки 
1,00 4 0,0014 0,036 

12 2902 

Суспендовані 

частинки, 

недиференційовані за 

складом 

0,50 - 0,0001 0,0173 

 

Розрахунок розсіювання виконано з урахуванням величин фонових 

концентрацій забруднюючих речовин виданих Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій Дніпропетровський регіональний центр з 

гідрометеорології обласної державної адміністрації (Додаток14) для 

реконструкції об’єкта планованої діяльності. 

Розрахунок розсіювання виконано для умов відокремлених робіт на 

майданчику реконструкції планованої діяльності. Розрахунковий майданчик 

1000м х 1000м, крок розрахункової сітки 25м х 25м, як для об’єкту 5 класу. 

Таблиця 1.8 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин 
Найменування забруднюючих 

речовин 

Фонова 

концентрація 

Максимальні 

розрахункові 

показники 

викидів 

Концентрація в 

точці, житлова 

забудова 

РТ 

(-350;0) 

д.ГДК д.ГДК д.ГДК 

Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 

0123 0,40 0,40 0,40 

Манган та його сполуки (у 

перерахунку на манган) 

0143 0,40 0,42 0,40 

Азоту діоксид 0301 0,94 0,96 0,94 

Ангідрид сірчаний 0330 0,40 0,57 0,40 

Вуглецю оксид 0337 1,07 1,07 1,07 
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Толуол 0621 0,40 0,40 0,40 

Бутиловий ефір оцтової 

кислоти (бутилацетат) 

1210 0,40 0,40 0,40 

Ацетон 1401 0,40 0,40 0,40 

Неметанові легкі органічні 

сполуки (НМЛОС) 

2750 0,40 0,40 0,40 

Неметанові легкі органічні 

сполуки (НМЛОС) 

2752 0,40 0,40 0,40 

Неметанові легкі органічні 

сполуки (НМЛОС) 

2754 0,40 0,40 0,40 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок (мікро-частинки 

та волокна) 

2902 0,79 1,00 0,79 

 

За аналізом розрахунку розсіювання, вплив робіт від будівельної техніки, 

пересипання, фарбувальних та зварювальних робіт, не виходить за межі 

встановлених санітарних норм. Розрахунок показав, що вплив незначний, та не 

перевищує 1,0 ГДК. 

Після завершення будівельних робіт на майданчику планованої діяльності 

концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі буде 

дорівнювати розрахунковим на час експлуатації. 

Вплив шуму 

При проведенні будівельно-монтажних робіт основний шумовий вплив на 

майданчику буде спостерігатись від роботи двигунів будівельної техніки. Ці 

роботи будуть мати локальний епізодичний характер. Виконання робіт, 

пов’язаних безпосередньо з виконанням будівельно-монтажних робіт, 

передбачено лише в світлу пору доби. 

Для розрахунку шуму на дільниці реконструкції раціонально прийняти, 

що одночасно працює не більше трьох одиниць будівельної техніки лише у 

денну пору доби (протягом 1 зміни тривалістю 8 годин). 

Шумові характеристики будівельної техніки прийняті відповідно до 

«Каталогу джерел шуму і засобів захисту» (Додаток 7). 

Акустичні розрахунки виконані згідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 

«Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

Шумові характеристики будівельної техніки, при роботі двигунів на 

максимальному навантаженні, наведені в таблиці 1.9. 

Таблиця 1.9 – Шумові характеристики будівельної техніки 

Джерела шуму 
Рівні звукового тиску (дБ)  Еквівалентний 

рівень звуку, 

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

Екскаватор 89 89 86 86 95 92 84 78 71 90,0 

Самоскид 86 86 82 78 78 77 73 67 57 75,0 

Кран автомобільний 86 86 82 78 78 77 73 67 57 75,0 

 

Розрахунок рівнів шуму наведений у Додатку 8. 
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Розрахунковий сумарний рівень шуму від працюючої будівельної техніки 

становить 90,3 дБА. Даний рівень шуму перевищує гранично допустимий 

рівень шуму на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях на 

території підприємств – 80,0 дБА, згідно з табл. 2, п.5, ДСН 3.3.6.037-99. 

Допустимий нормативний рівень шуму для робітників досягатиметься на 

відстані 10,0 м від працюючої будівельної техніки. 

Найближча житлова забудова розташована на відстані 350,0 м. 

Розрахунковий рівень шуму на межі території найближчої житлової 

забудови становить 34,1дБА. Даний рівень шуму не перевищує еквівалентний 

гранично допустимий рівень шуму на територіях, які безпосередньо 

прилягають до житлових будинків в денний час – 55,0 дБА, згідно з табл. 1, 

п.25, ДБН В.1.1-31:2013. 

З урахуванням вищевикладеного можна спрогнозувати, що проведення 

робіт з реконструкції об’єкта планованої діяльності, не спричинить акустичного 

дискомфорту робочого персоналу, працівників інших підприємств та 

мешканців найближчої житлової забудови. 

Вплив рівня вібрації від будівельної техніки 

При здійсненні планованої діяльності основним джерелом вібрації є 

будівельна техніка. Рівні вібрації в житлових будинках, що розташовані в смузі 

впливу, не повинні перевищувати їх допустимі рівні наведені в таблиці 1.10.  

Таблиця 1.10 - Нормативні рівні вібрації згідно з ДСП 173-96 

Параметри 

вібрації 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

2 4 8 16 31,5 63 

Вібраційна 

швидкість 

79 73 67 67 67 67 

Вібраційне 

прискорення 

25 25 25 31 37 43 

Віброзміщення 133 121 109 103 97 91 

 

Спеціальні розрахунки вібрації та відповідні захисні споруди можуть 

бути необхідними за умов існування сейсмічно чутливих будівель і споруд, або 

ж особливих видів виробництв в зоні дії вібрації. Зона дії вібрації зазвичай не 

перевищує 10,0 м від ділянки здійснення робіт. 

При неможливості дотримання необхідної відстані застосовують проти 

вібраційні захисні екрани. Захисні екрани розташовують на мінімально 

допустимій відстані від джерела вібрації. 

Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на 

будівельному майданчику не передбачається. Згідно з діючими санітарними 

нормами, шкідливими для здоров'я людини є вібрації більше 30 Гц. 

Узагальнені характеристики частоти обертання і частоти вібрації (у 

межах) використовуваного обладнання згідно даного проекту – екскаватор, 

бульдозери, вантажні автомобілі – дозволяють зробити висновок, що на 

застосовуваних механізмах рівні вібрації знаходяться в допустимих межах. 

Вплив на геологічне середовище та ґрунти 
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Вплив на надра обмежується порушенням денної поверхні під час 

земляних робіт, що включають: 

- риття котлованів під фундаменти та мережі. 

Під час земляних робіт родючий шар переміщується та потім 

використовується для благоустрою території. 

Під час будівельних робіт незначним джерелом забруднення ґрунтів 

потенційно може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від 

роботи будівельних механізмів. 

Для виключення можливості забруднення ґрунту чи надр 

нафтопродуктами всі роботи планується проводити справною технікою. 

Заправку техніки планується проводити на АЗС. Ремонт техніки планується 

проводити на спеціально відведеному майданчику, при роботі на якому 

виключена можливість потрапляння нафтопродуктів в ґрунт чи забруднення 

надр. 

Накопичування та тимчасове зберігання відходів планується в спеціально 

відведених місцях у контейнерах. 

Вплив на флору та фауну 

Впливи від реконструкції проектованого об’єкта на рослинний і 

тваринний світ характеризуються як дуже низькі або відсутні. Проектом 

передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення 

природного рослинного покриву (у разі його наявності) при будівельних 

роботах. 

Планована діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань, 

фауни, видової різноманітності, популяції домінуючих, цінних і видів, що 

охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності. 

Ділянки з рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин, 

рекомендовані під заповідання навколо майданчика реконструкції відсутні. 

Планована діяльність не порушує установлені звичаї проживання тварин 

та шляхи їх міграції. 

Небезпечні для тварин матеріали і речовини при реконструкції не 

застосовуватимуться. Складування, знищення і захоронення промислових і 

побутових відходів на майданчику реконструкції не планується. 

Період провадження планованої діяльності 

Види та кількість очікуваних відходів 

В процесі планованої діяльності утворюються відходи, характеристика, 

перелік і джерело їх утворення наведено в таблиці 1.11. Коди відходів 

прийняті згідно ДК 005-96, затвердженого і введеного в дію наказом 

Держстандарту від 08.02.1996 №89. 

Таблиця 1.11 - Характеристика відходів та місць їх зберігання 

№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код відходу за 
ДК 005-96 

Показник 

утворення 
відходу, 

т/рік 

Характеристика 
місць зберігання 

Джерело 

утворювання 

1 
Шлам масло-, 

водовідокремлювачів 
6000.2.8.19 0,292 

Металева 

герметична тара 

Очисні споруди 

(очищення 
стічних вод) 

2 Матеріали 7730.3.1.05 0,100 Металева 
Заміна 
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фільтрувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 

герметична тара фільтруючих 

елементів 

очисних споруд 

3 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 

7730.3.1.06 0,066 
Металева 

герметична тара 

Технічне 

обслуговування 

обладнання 

4 

Залишки очищення 

резервуарів для 

зберігання, що 
містять 

нафтопродукти 

6000.2.9.17 0,021 
Металева 

герметична тара 

Плановане та 

чергове 

зачищення 
резервуарів 

5 

Абсорбенти 

зіпсовані, 
відпрацьовані чи 

забруднені 

7730.3.1.04 0,300 

Контейнери 

накопичувачі по 

0,25 м3 

Засипка розливів 

палива, 
пожежогасіння 

6 

Одяг захисний 
зіпсований, 

відпрацьований чи 

забруднений 

7730.3.1.07 0,040 

Контейнери 

накопичувачі по 

0,25 м3 

Забезпечення 
роботи 

персоналу 

7 
Відходи комунальні 
(міські) змішані, у т. 

ч. сміття з урн  

7720.3.1.01 0,594 
Контейнери 

накопичувачі 

Прибирання 
території, 

приміщень 

 

Після завершення реконструкції та вводу в експлуатацію об’єкта 

планованої діяльності суб’єкт господарювання зобов’язаний виконати 

інвентаризацію відходів, зареєструвати її, розробити та затвердити технічні 

паспорти відходів, а також укласти відповідні договори на поводження з 

відходами, з організаціями, які мають відповідні ліцензії. 

Обслуговування автомобільного транспорту здійснюється на СТО, які 

розташовані за межами території здійснення планованої діяльності. 

Територія АЗК облаштована майданчиком з контейнерами для 

роздільного збору відходів. 

В зимовий період, ущільнений сніговий покрив вивозиться сторонньою 

організацією на очисні споруді за укладеними договорами. 

Для зменшення чи усунення негативного впливу відходів передбачені 

наступні заходи:  

− дотримання меж території для планованої діяльності; 

− майданчик оснащений контейнерами для роздільного збору побутових 

відходів; 

− відходи повинні передаватися спеціалізованим організаціям, маючим 

ліцензію для наступної утилізації. 

При дотриманні вказаних вище заходів негативний вплив відходів при 

планованій діяльності буде виключено. 

Основними принципами державної політики у сфері поводження з 

відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та 

здоров'я людини від негативного впливу відходів, належить: 

− забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та 

видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки 

при поводженні з ними; 
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− зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх 

небезпечності; 

− сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом 

прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-

цінних відходів; 

− забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають 

утилізації, шляхом розроблення відповідних технологій, екологічно 

безпечних методів та засобів поводження з відходами; 

− організація контролю за місцями чи об'єктами розміщення відходів 

для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне 

середовище та здоров'я людини; 

− створення умов для реалізації роздільного збирання побутових 

відходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, 

спрямованих на заохочення утворювачів цих відходів до їх 

роздільного збирання. 

Запропоновані заходи будуть сприяти суттєвому зменшенню негативного 

впливу усіх видів відходів на навколишнє середовище. 

Забруднення води 

Скидів у відкриті водойми, у результаті впровадження планованої 

діяльності автозаправного комплексу не очікується.  

Для очищення дощових стоків прийняті очисні споруди - сепаратор 

нафтопродуктів "Rainpark" OLS-700 виготовлені в одному вертикальному 

корпусі продуктивністю 5,0 л/с, компанії "Cтандартпарк" який має висновок 

СЕС МОЗ України та обладнаний системою «Bay-Pass». 

Дощові стоки в кількості 3,68 л/с направляються в сепаратор 

нафтопродуктів.  

Сепаратор нафтопродуктів - спорудження механічного очищення 

дощових стічних вод, призначений для видалення нерозчинних домішок. В 

середині ємність розділена склопластиковими перегородками на дві камери. У 

центрі знаходиться блок з коалесцентними фільтрами. 

У першій камері відбувається затримання зважених речовин, а також 

частини нафтопродуктів. 

Далі в коалесцентному блоці відбувається основна очищення від 

нафтопродуктів. Повне очищення відбувається в ППУ-фільтрах, розташованих 

у другій камері, після яких стоки, через відвідний патрубок, направляються в 

існуючу мережу дощових стоків. 

Забруднення повітря 

Під час експлуатації проектованого об’єкта виникають викиди 

забруднюючих речовин в повітряне середовище від технологічного обладнання. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

здійснювався за методиками, допущеними до використання в Україні. 

В період експлуатації джерелами впливу на атмосферне повітря є 

дихальні клапана резервуарів зберігання палива та люки цистерн. Всі 

перераховані викиди забруднюючих речовин будуть присутні на майданчику 

АЗК. 
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Перелік джерел викидів забруднюючих речовин та їх обсяги викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря при планованій діяльності 

наведені в таблиці 1.12, розрахунки об’ємів викидів забруднюючих речовин 

наведені в додатку 12. 
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Таблиця 1.12 – Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин
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Згідно до «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, 

ГОСКОМГИДРОМЕТ, виконується розрахунок приземних концентрацій. 

Розрахунок виконано для наступних умов: 

- злив палива (бензин, дизельне паливо, пропан-бутан) з 

автомобільних цистерн; 

- налив палива (бензин, дизельне паливо, пропан-бутан) в 

автомобільні баки; 

- зберігання палива (бензин, дизельне паливо, пропан-бутан) в 

паливних ємностях. 

Розрахунок розсіювання виконано з урахуванням величин фонових 

концентрацій забруднюючих речовин виданих Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій Дніпропетровський регіональний центр з 

гідрометеорології обласної державної адміністрації (Додаток 14) для 

реконструкції об’єкта планованої діяльності. 

Карта-схема розташування джерел викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря представлена на рисунку 10. 

 
Рисунок 10 - Карта-схема розташування джерел викидів ЗР 

Розрахунок розсіювання виконано для умов наведених вище для об’єкта 

планованої діяльності. Розрахунковий майданчик 1000м х 1000м, крок 

розрахункової сітки 25м х 25м, як для об’єкту 5 класу. 

Таблиця 1.13 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин 
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Найменування забруднюючих речовин Фонові 
концентрації 

Максимальні 
розрахункові 

показники 

викидів 

Концентрація в 
розрахунковій 

точці 

житлова 

забудова 
(-350;0) 

д.ГДК д.ГДК д.ГДК 

Оксиди азоту (у перерахунку на 

діоксид азоту [NO + NO2]) 

301 0,93 1,01 0,94 

Сірки діоксид 330 0,40 0,40 0,40 

Оксид вуглецю 337 1,07 1,08 1,07 

Неметанові легкі органічні 

сполуки (НМЛОС) 

402 0,40 0,40 0,40 

Діоксид та інші сполуки сірки 1728 0,40 0,40 0,40 

Неметанові легкі органічні 

сполуки (НМЛОС) 

2704 0,40 0,40 0,40 

Неметанові легкі органічні 

сполуки (НМЛОС) 

2754 0,40 0,40 0,40 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 

(мікро-частинки та волокна) 

2902 0,79 0,79 0,79 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

10304 0,40 0,40 0,40 

 

За аналізом розрахунку розсіювання, вклад від об’єкта планованої 

діяльності незначний. 

Вплив шуму 

Вплив на довкілля за фактом шумового впливу буде носити 

довгостроковий характер, але за рахунок відповідності його до діючих 

нормативів, від планованої діяльності на довкілля, очікується в межах 

встановлених санітарних норм. 

З урахуванням вищевикладеного можна спрогнозувати, що проектована 

діяльність об’єкта, не спричинить акустичного дискомфорту робочого 

персоналу. 

Житлова забудова розташована на відстані понад 350,0м від краю 

огорожі, вплив шуму від об’єкта планованої діяльності на такій відстані 

практично відсутній. 

Згідно п.5.32 ДСП 173-96 розмір санітарно-захисної зони для «Відстань 

від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого 

палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, 

шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та 

інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць 

відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення 

атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м». 

Санітарно-захисна зона витримується. 

Вплив рівня вібрації  

В період експлуатації об’єкта планованої діяльності джерелом вібрації є 

обладнання припливно-витяжної установки. 
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Для подачі припливного повітря в приміщення операторської 

передбачена компактна підвісна канальна припливна установка VS «VTS 

Clima». 

Для забезпечення нормативних рівнів вібрації в комплекті припливно-

витяжної установки є віброізолятори. Монтаж обладнання повинен 

здійснюватись з чітким дотриманням інструкції. 

До експлуатації повинно допускатися тільки справне обладнання, що 

відповідає вимогам ДСН 3.3.6.039-99. 

Вплив на геологічне середовище та ґрунти 

Вплив на надра від об’єкту планованої діяльності відсутній. 

Видобуток корисних копалин планованою діяльністю не передбачений. 

Для виключення можливості забруднення ґрунту чи надр 

нафтопродуктами територія майданчику покривається асфальтобетоном. 

Зливання вод на рельєф не передбачається проектом. Для очищення 

забруднених вод передбачені очисні споруди. 

Накопичування та тимчасове зберігання відходів планується роздільне та 

в спеціально відведеному місці у контейнерах. 

Вплив на флору та фауну 

Впливи від експлуатації проектованого об’єкта на рослинний і тваринний 

світ характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. Проектом 

передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення 

природного рослинного покриву. 

Планована діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань, 

фауни, видової різноманітності, популяції домінуючих, цінних і видів, що 

охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності. 

Рідкісні та зникаючі види рослин і тварин, рекомендовані під заповідання, 

навколо майданчика відсутні. 

Згідно Акту обстеження зелених насаджень, дерева та чагарники які 

підлягають вирубці – відсутні. 

Декоративні зелені насадження, які були висаджені попереднім 

власником зберігаються. 

Реконструкція з подальшою експлуатацією об’єкта не порушує 

установлені звичаї проживання тварин та шляхи їх міграції. 

Небезпечні для тварин матеріали і речовини при експлуатації не 

застосовуватимуться. 

  



51 

 

2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ (НАПРИКЛАД, 

ГЕОГРАФІЧНОГО ТА/АБО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ) 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ 

ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ 

НАСЛІДКІВ (ДОДАЄТЬСЯ У РАЗІ НАЯВНОСТІ СИТУАЦІЙНА КАРТА-

СХЕМА З НАНЕСЕНИМИ АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ВАРІАНТАМИ) 

Технічна альтернатива №1 

У складі АЗК запроектовані наступні споруди: 

 будівля сервісного обслуговування водіїв і пасажирів; 

 навіс над ТРК; 

 дві паливо-заправних колонки; 

 4 підземні паливні двостінні резервуари 25 м3; 

 підземний резервуар аварійного зливу нафтопродуктів 10 м3; 

 стаціонарна АГЗП 10 м3; 

 два поста для зарядки електромобілів; 

 резервуари протипожежного запасу води 2х100 м3; 

 очисні споруди дощових стоків; 

 автостоянка; 

 інформаційно-цінова панель; 

 іміджева стела; 

 майданчик для сміттєвих контейнерів; 

 місця посадки і висадки пасажирів; 

 огорожа. 

Технічна альтернатива №2 

Розміщення чотирьох наземних резервуарів ємністю 25 м3 кожен, для 

зберігання світлих нафтопродуктів. 

Територіальна альтернатива №1 

Майданчик реконструкції АГНКС під БП АЗК розташована по вул. Сухий 

острів, 3, м Дніпро. 

У територіальному відношенні об'єкт розташований на ділянці для 

реконструкції і експлуатації автозаправного комплексу. 

Ділянка, з кадастровим номером 1210100000:08:589:0067, знаходиться в 

оренді ТОВ «ТЕХНО 2020». 

Цільове призначення земельної ділянки – 12.11 для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по фактичному розміщенню будівлі 

автомобільної газонаповнювальної компресорної станції. 

Територія землекористування замовника складається з ділянки площею 

0,352 га 
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Територіальна альтернатива №2 

Не розглядається. Планована діяльність буде здійснюватися в межах 

існуючого землевідводу. Додатковий землевідвід не передбачається. 
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА 

ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД 

БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ 

ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ 

(ДОДАЮТЬСЯ У РАЗІ НАЯВНОСТІ: ДОВІДКА ЩОДО ВЕЛИЧИН 

ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ДОВІДКА 

З ГІДРОМЕТЕОЦЕНТРУ ЩОДО МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ І КОЕФІЦІЄНТИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ УМОВИ 

РОЗСІЮВАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕНОЇ МІСЦЕВОСТІ) 

3.1 Опис поточного стану довкілля 

Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в 

районі здійснення планованої діяльності, приймаються згідно листа Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровський регіональний 

центр з гідрометеорології обласної державної адміністрації (додаток 14) та 

наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 - Величини фонових концентрацій 
Найменування речовини Концентрація, мг/м3 

Напрями вітру 

Будь-

який 

Пн С Пд З 

Оксид вуглецю 5,35901 5,35901 5,35901 5,35901 5,35901 

Двооксид азоту 0,18768 0,18768 0,18768 0,18768 0,18768 

Оксид азоту 0,08616 0,08616 0,08616 0,08616 0,08616 

Завислі частинки (недиференційні 

за складом, пил) 

0,39484 0,39484 0,39484 0,39484 0,39484 

Бензин 2,0 Розрахункові фонові концентрації 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і інш.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,4 

 

Як видно з таблиці 3.1 перевищення нормативів ГДК не спостерігається. 

Згідно листа Дніпропетровського регіонального центру з 

гідрометеорології ДСНС України (Додаток 15) надано кліматичні 

характеристики за даними найближчої до об’єкту планованої діяльності 

метеостанції Дніпро, які наведено нижче. 

Таблиця 3.2 – Кліматичні умови та коефіцієнти, які визначають умови 

розсіювання забруднюючих речовин 

Найменування характеристик Величина 

Середня максимальна температура найбільш жаркого місяця року 26,7оС 
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Середня температура найбільш холодного місяця року -5,0оС 

Середня річна відносна вологість повітря 74% 

Середня багаторічна сума опадів 513 мм 

Середня багаторічна кількість днів з туманом 44 

Багаторічне повторювання напрямків вітру (роза вітрів) у %:  

Північний 17,8 

Північно-Східний 12,6 

Східний 14,1 

Південно-Східний 12,0 

Південний 11,1 

Південно-Західний 10,4 

Західний 12,8 

Північно-Західний 9,2 

Штиль 12,9 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), 

повторюваність перевищення якої складає 5% 

9-10 м/с 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери (А) 200 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

 

Відомості про водне середовище 

Ділянка планованої діяльності розташована на правому березі р. Дніпро 

на відстані близько 2,0 км. 

Згідно ст. 88 Водного Кодексу України, розмір прибережної захисної 

смуги р. Дніпро складає 100,0 м. Згідно ст. 87 Водного Кодексу України межі 

водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими проектами. 

Вимоги ст.88 Водного кодексу України не порушуються. 

Ґрунти 

Згідно інженерно-геологічних вишукувань поверхня ділянки здійснення 

планованої діяльності переважно перекрита насипними ґрунтами. 

Геологічне середовище 

Опис виділених геолого-літологічних шарів приведено зверху вниз 

Шар 1 (t IV) - насипні ґрунти - зверху представлені шарами піску, шлаку, 

щебеню, які переходять в супісь чорний, твердий, щільний, з включеннями 

щебеню. В районі свердловини №3 на глибині 1,2 м розкрита бетонна плита. 

Супіски, які знаходяться вище плити пластичної і текучої консистенції. 

Потужність насипних ґрунтів по свердловинах змінюється від 0,4 м (св. №1) до 

2,1 м (СВЖ. №3). 

Шар 2 (е IV) - грунтово-рослинний грунт - супіщані, чорні, мало гумусні, 

тверді, з включенням рослинних залишків. Розкрито тільки в районі 

свердловини №2 потужністю 0,7 м. 

Шар 3 (vd II-III) - супіски лесовидні, від світло-бурих в покрівлі до буро-

жовтих, пальових, макропористі, тверді, з тонкими прошарками пилуватого 
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піску, що просідають. Розкриті свердловинами з глибини 0,4-2,1 м потужністю 

від 3,9 м до 5,4 м. 

Шар 4 (ЕD II-III) - суглинки лесовидні, жовто-бурі, від твердих до 

напівтвердих, що не просідають. Розкрито на глибинах 5,8-6,2 м. Максимально 

розкрита потужність становить 2,2 м. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти 

На ділянці здійснення планованої діяльності об’єкти рослинного та 

тваринного світів, занесені до Червоної Книги України не зустрінуті. 

Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської ОДА від 11.03.21 р. № 3-1835/0/261-21 (додаток 16) 

земельна ділянка для здійснення планованої діяльності не знаходиться на 

території створених (існуючих) об’єктів природно-заповітного фонду, та 

територіях які зарезервовані для подальшого заповідання. 

Найближчим, до ділянки здійснення планованої діяльності, природним 

заповідником є Дніпровсько-Орільский, який розташований на відстані 9,5 км. 

 
Рисунок 11 – Схема розташування ділянки здійснення планованої 

діяльності відносно природного заповідника Дніпровсько-Орільский 

Найближча, до ділянки здійснення планованої діяльності, пам’ятка 

природи є ділянка дубових насаджень, яка знаходиться на відстані 8,0 км. 
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Рисунок 12 – Схема розташування ділянки здійснення планованої 

діяльності відносно ділянка дубових насаджень 

Найближчим, до ділянки здійснення планованої діяльності, об’єктом 

природно-заповітного фонду є Ботанічний сад Дніпропетровського 

національного університету, який знаходиться на відстані 7,5 км. 

 
Рисунок 13 – Схема розташування ділянки здійснення планованої 

діяльності відносно Ботанічного саду Дніпропетровського національного 

університету 
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Інші об’єкти природно-заповітного фонду України, в районі 

розташування об’єкта планованої діяльності відсутні. 

З переліком та розташуванням об’єктів природно-заповітного фонду 

України можна ознайомитись за посиланням: https://pzf.land.kiev.ua/pzf1.html. 

Об’єкт планованої діяльності знаходиться за межами територій 

регіональної екомережі Дніпропетровської області. 

3.2 Опис ймовірних змін стану довкілля без здійснення планованої 

діяльності 

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення 

планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників 

забруднення основних факторів навколишнього середовища протягом останніх 

років. 

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію 

забруднення компонентів навколишнього середовища, можна зробити 

висновок, що без провадження планованої діяльності показники забрудненості 

довкілля швидше за все залишаться на рівні даних, наведених у даному розділі 

Звіту. 

Суттєвих змін стану атмосферного повітря без здійснення планованої 

діяльності не відбуватиметься. Погіршення радіаційного фону за базовим 

сценарієм не прогнозується. Гідрохімічний стан поверхневих вод значних змін 

не зазнає. 

  

https://pzf.land.kiev.ua/pzf1.html
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ 

ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ, ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗЕМЛІ (У 

ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК), ҐРУНТІВ, ВОДИ, 

ПОВІТРЯ, КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА 

КЛІМАТУ ТА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ), МАТЕРІАЛЬНІ 

ОБ’ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АРХІТЕКТУРНУ, АРХЕОЛОГІЧНУ ТА 

КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ, ЛАНДШАФТ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

УМОВИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМИ ФАКТОРАМИ 

За умови реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності при 

реконструкції проектованого об’єкта можливі наступні ймовірні впливи від 

планованої діяльності на фактори довкілля. 

Здоров’я населення 

Сучасний стан розвитку природоохоронної сфери характеризується 

зростанням її ролі в загальній системі заходів щодо збереження і зміцнення 

здоров’я населення України, яке суттєво погіршилось 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 та досягнень 

науково-технічного прогресу. 

Вплив на здоров’я населення від планованої діяльності проектованого 

об’єкта не значний, приймається як відсутній. 

Стан фауни, флори, біорізноманіття 

В районі розташування об’єкта планованої діяльності флора та фауна 

представлена синантропними видами. Також відсутні об’єкти ПЗФ в яких 

можуть зустрічатися рідкісні види рослин та тварин. 

На майданчику реконструкції не зустрінуті представники рослинного та 

тваринного світів занесених до Червоної Книги України. 

При реалізації планованої діяльності вирубка дерев та чагарників не 

передбачена. 

З урахуванням вищевикладеного вплив на стан флори, фауни та 

біорізноманіття відсутній. 

Землі 

Планована діяльність буде здійснюватися в межах існуючого 

землевідводу на земельній ділянці з кадастровим номером 

1210100000:08:589:0067. Додатковий земле відвід не передбачається. 

За умови реалізації всіх заходів, передбачених проектом, планована 

діяльність не завдаватиме негативних ендогенних та екзогенних інженерно-

геологічних впливів на навколишнє геологічне середовище. 
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Виробничі ресурси у вигляді корисних копалин використовуватися не 

будуть. 

Ґрунти 

При будівельних роботах вплив на ґрунти буде мати тимчасовий характер 

і пов'язаний з проведенням земляних робіт. 

Майданчик реконструкції спланований переважно насипними ґрунтами.  

Під час експлуатації проектованого об’єкта вплив на ґрунти відсутній за 

умов своєчасного вивезення з території об’єкта виробничих та побутових 

відходів. 

Проектом передбачено комплексний благоустрій території. 

Водне середовище 

Скидів у відкриті водойми, у результаті впровадження планованої 

діяльності автозаправного комплексу не очікується. 

Для очищення дощових стоків прийняті очисні споруди - сепаратор 

нафтопродуктів "Rainpark" OLS-700 виготовлені в одному вертикальному 

корпусі продуктивністю 5,0 л/с, компанії "Cтандартпарк" який має висновок 

СЕС МОЗ України та обладнаний системою «Bay-Pass». 

Дощові стоки в кількості 3,68 л/с направляються сепаратор 

нафтопродуктів. 

Сепаратор нафтопродуктів - спорудження механічного очищення 

дощових стічних вод, призначений для видалення нерозчинних домішок. В 

середині ємність розділена склопластиковими перегородками на дві камери. У 

центрі знаходиться блок з коалесцентними фільтрами. 

У першій камері відбувається затримання зважених речовин, а також 

частини нафтопродуктів. 

Далі в коалесцентному блоці відбувається основне очищення від 

нафтопродуктів. Повне очищення відбувається в ППУ-фільтрах, розташованих 

у другій камері, після яких стоки, через відвідний патрубок, направляються в 

існуючу мережу дощових стоків. 

Прийняті рішення щодо улаштування очисних споруд виключають 

потрапляння стічних вод у ґрунт та як слід до підземних вод. Умови ст.105 ВКУ 

не порушуються. 

Підземні води до глибини 8,0 м не розкриті. 

З урахуванням вищевикладеного вплив на водне середовище відсутній. 

Повітря 

При виконанні підготовчих та будівельних робіт: 

- викиди забруднюючих речовин при роботі автотранспорту та 

будівельної техніки; 

- викиди забруднюючих речовин при зварювальних роботах; 

- викиди забруднюючих речовин при пересипці сипких матеріалів; 
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- викиди забруднюючих речовин при фарбувальних роботах. 

При експлуатації об’єкта вплив на атмосферне повітря здійснюватиметься 

помірний вплив під час: 

- експлуатації технологічного обладнання АЗК (резервуари для 

зберігання нафтопродуктів); 

- маневрування автомобільного транспорту по території об’єкта. 

Кліматичні фактори 

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, 

оскільки під час провадження планованої діяльності відсутні значні виділення 

теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють 

зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє 

середовище, відсутні. 

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину 

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину, на території проектованого об’єкта відсутні. 

У разі виявлення культурного шару археологічних об’єктів культурної 

спадщини, з метою їх захисту, роботи будуть припинені та сповіщені про це 

відповідні органи. 

Ландшафт 

Планована діяльність передбачається на земельній ділянці з існуючими 

будівлями і спорудами. Зміна ландшафту, внаслідок впровадження планованої 

діяльності, не передбачається. Вплив планованої діяльності оцінюється як 

допустимий. Планована діяльність буде здійснюватися на техногенно-зміненій 

території зі своїм усталеним ландшафтом. 

Соціально-економічні умови 

Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив 

через забезпечення робочими місцями працездатного населення на період 

реконструкції та експлуатації, сплатою податків в місцеві бюджети, 

покращенням економічної ситуації регіону, забезпеченням економічної основи 

для захисту соціально-економічних інтересів населення. 

При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього 

середовища, будівельно-монтажні роботи та експлуатація проектованого 

об’єкта не спричинять негативного впливу на соціально-економічне 

середовище. 

В таблицю 4.1 зведено опис і оцінку можливого впливу планованої 

діяльності на довкілля 
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5 ОПИС І ОЦІНКУ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ 

ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА 

НАЯВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І 

СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, 

ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 

(ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ-ЯКИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, 

ПОБІЧНИЙ, КУМУЛЯТИВНИЙ, ТРАНСКОРДОННИЙ, 

КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА 

ДОВГОСТРОКОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ) 

5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадженням 

планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після 

завершення такої діяльності 

При виконанні підготовчих та будівельних робіт наступні технологічні 

процеси тимчасово впливатимуть на стан навколишнього середовища: 

Атмосферне повітря: 

• робота ДВЗ будівельної техніки; 

• здійснення зварювальних та лакофарбових робіт; 

• пересипка сипучих матеріалів, проведення земляних робіт. 

Шумовий вплив – при роботі ДВЗ будівельної техніки. 

Ґрунти – утворення демонтажних та будівельних відходів  

Оскільки роботи по реалізації планованої діяльності будуть виконуватись 

в межах отриманих містобудівних умов та обмежень, то вплив носитиме 

локальний та тимчасовий характер. 

5.2 Використання у процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття. 

Згідно Договору оренди землі (Додаток 2) та Містобудівних умов та 

обмежень для проектування об’єкта реконструкції (Додаток 1) проектований 

об’єкт розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

1210100000:08:589:0067 загальною площею 0,352 га. 

Цільове призначення земельної ділянки – 12.11для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по фактичному розміщенню будівлі 

автомобільної газонаповнювальної компресорної станції. 

В таблиці 5.1 наведені техніко-економічні показники планованої 

діяльності 
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Таблиця 5.1 - Техніко-економічні показники планованої діяльності 

Найменування показників Од. виміру Показники за проектом 

Продуктивність (кількість заправок на добу) од. 500 

Площа ділянки га 0,352 

Площа забудови м2 842 

Площа дорожнього покриття м2 2230 

Резервуарний парк загальною ємністю Vобщ в 

т.ч. за видами палива: 

 

м3 

 

100 

-резервуар видатковий підземний Vобщ = 25 м3 

 (Бензин А-92Ш) 
шт. 1 

-резервуар видатковий підземний Vобщ = 25 м3  

 (Бензин А-95) 
шт. 1 

-резервуар видатковий підземний Vобщ = 25 м3 шт. 1 

в т.ч. секція для бензину А-95V 

 секція для бензину А95Ш  

м3 

м3 

15 

10 

-резервуар видатковий підземний Vобщ = 25 м3 шт. 1 

в т.ч .: секція для дизельного палива ДП, 

 секція для дизельного палива ДТV 

м3 

м3 

15 

10 

Резервуар аварійного зливу Vобщ = 10 м3 шт. 1 

Бензозаправна колонка на 10 пістолетів  шт. 1 

Комбінована колонка бензину і ЗВГ  

10 + 2 пістолети 
шт. 1 

АГЗП шт. 1 

в т.ч. наземний резервуар СВГ м3 10 

Загальна чисельність працюючих чол. 10 

Потреба в енергоресурсах: 

Річна потреба води 

Питома витрата тепла на опалення 

Річне теплоспожівання системою опалення 

Питома річна витрата тепла 

Річна потреба в електроенергії 

 

м3 / рік 

Вт / м2 

ГДж 

ГДж / м2 

тис.кВт / год. 

 

882 

47,5 

60,41 

0,32 

 

Потреба в питній воді м3 / добу 2,45 

Обсяг хозбитових стоків м3 / добу 2,45 

Потужність кВт 35,0 

Категорія надійності електропостачання  III 

Теплова потужність системи опалення  Вт 9000 

Теплова потужність системи вентиляції  Вт 17200 

Тривалість реконструкції міс. 10 

 

5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, 

світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення та інші 
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факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з 

відходами 

Перелік та об’єми викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

наведені в підрозділі 1.5. 

Скидів у відкриті водойми, у результаті впровадження планованої 

діяльності автозаправного комплексу не очікується. 

Для очищення дощових стоків прийняті очисні споруди - сепаратор 

нафтопродуктів "Rainpark" OLS-700 виготовлені в одному вертикальному 

корпусі продуктивністю 5,0 л/с, компанії "Cтандартпарк" який має висновок 

СЕС МОЗ України та обладнаний системою «Bay-Pass». 

Дощові стоки в кількості 3,68 л/с направляються сепаратор 

нафтопродуктів. 

Сепаратор нафтопродуктів - спорудження механічного очищення 

дощових стічних вод, призначений для видалення нерозчинних домішок. В 

середині ємність розділена склопластиковими перегородками на дві камери. У 

центрі знаходиться блок з коалесцентними фільтрами. 

У першій камері відбувається затримання зважених речовин, а також 

частини нафтопродуктів. 

Далі в коалесцентному блоці відбувається основне очищення від 

нафтопродуктів. Повне очищення відбувається в ППУ-фільтрах, розташованих 

у другій камері, після яких стоки, через відвідний патрубок, направляються в 

існуючу мережу дощових стоків. 

Допустимі рівні шуму, шумові характеристики основних джерел шуму та 

будівельно-акустичних засобів, а також основні вимоги по їх визначенню 

прийняті у відповідності з ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму», «Державними санітарними правилами планування та 

забудови населених пунктів» №173 від 19.06.1996, ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні 

норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

Згідно до розрахунків шуму, на проектованому об’єкті від автомобілів 

додаткового впливу місцеве населення (на житловій забудові) не відчує, на 

робочих місцях буде відповідати нормативним умовам. 

Вплив на довкілля за фактом шумового впливу буде носити 

довгостроковий характер, але за рахунок відповідності його до діючих 

нормативів, від планованої діяльності на довкілля, очікується в межах 

встановлених санітарних норм. 

Джерела вібрації на території проектованого об’єкта відсутні. На межі 

найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як «відсутній» за 

санітарно-гігієнічними нормативами. 

Виділення тепла при проведенні робіт з реконструкції та провадження 

планованої діяльності можливе у паливо використовуючого обладнання та 
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механізмів будівельної техніки, двигунів автомобілів. Рівні впливу можуть бути 

прийняті як безпечні. 

Радіаційне забруднення виключено, оскільки використання засобів, 

приладів, матеріалів, сировини з радіаційним випромінюванням не 

передбачається (використання сертифікованого обладнання та матеріалів). 

Відходи від реконструкції та експлуатації об’єкта планованої діяльності 

передаються спеціалізованим підприємствам згідно до укладених договорів. 

5.4 Ризики для здоров'я людей, об'єктів культурної спадщини та 

довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій 

За умови реалізації запропонованих проектом заходів та дотриманні 

правил безпеки, вплив проектованого об’єкта на довкілля буде зведений до 

мінімального, що забезпечить нормативний стан навколишнього середовища. 

Оцінка ризиків виконується відповідно до Наказу Міністерства 

регіонального розвитку та будівництва України 20.11.2008 №524 «Про 

затвердження Зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003», Додатки Ж, К та Л. 

Ризик впливу планованої діяльності на навколишнє середовище – це 

ймовірність настання події, що має несприятливі наслідки для навколишнього 

середовища й викликаного негативним впливом господарської або іншої 

діяльності, надзвичайними ситуаціями природного й техногенного характеру. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками розвитку не 

канцерогенних і канцерогенних ефектів. 

Оцінка ризику не канцерогенних ефектів 

Для характеристики ризику не канцерогенних ефектів найчастіше 

використовують два показники: максимальна недіюча доза і мінімальна доза, 

що викликає порогів ефект. Дані показники є основою для встановлення рівнів 

мінімального ризику – референтних доз і концентрацій. Перевищення 

референтної дози не обов’язково пов’язане із розвитком шкідливого ефекту, але 

чим вища доза впливу і чим більше вона перевищує референтну, тим більша 

імовірність його виникнення, однак оцінити цю імовірність за даного 

методичного підходу неможливо. 

Критеріями вибору пріоритетних речовин антропогенного походження є 

їх токсичні властивості, поширення у навколишньому середовищі, стійкість, 

здатність до біоакумуляції і міграції природними ланцюгами, здатність 

викликати негативні ефекти (необоротні, віддалені) і чисельність населення, на 

яке вони можуть впливати. 

Ризик розвитку не канцерогенних ефектів визначається шляхом 

розрахунків індексу небезпеки (HI) згідно формули  
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HI=∑HQi 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються 

згідно формули:  

HQi=Сi/RfCi 

де Cі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;  

RfCi–референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3. 

Розрахунок ризиків розвитку шкідливих не канцерогенних ефектів 

проводиться тільки для тих речовин, від яких наявний вклад в існуючий 

фоновий рівень забруднення. За величину фактичної концентрації 

забруднюючої речовини приймається максимальна приземна концентрація без 

врахування фону, яка була отримана згідно програмного розрахунку 

розсіювання. 

Згідно до Наказу МОЗ України №184 від 13.04.07 про затвердження 

методичних рекомендацій «Оцінки ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря», прийняті референтні концентрації 

забруднюючих речовин. 

HQ=1 – гранична величина прийнятого ризику. 

Оцінка не канцерогенного ризику виконується згідно до таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 – Критерії не канцерогенного ризику 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт небезпеки 

(HQ) 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менший ніж 1 

Гранична величина прийнятного ризику 1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню HQ 
Більший ніж 1 

 

Коефіцієнт небезпеки дорівнює прийнятому - 1, тому шкідливі ефекти 

відповідають прийнятного ризику. 

Оцінка ризику канцерогенних ефектів 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, 

яким властива канцерогенна дія, розраховується згідно формули: 

ICRi= Cі × URi 

де Cі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;  

URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних 

речовин, забруднюючих атмосферу (СRa), визначається згідно формули: 

СRa=∑ICRi 

де ICRi - канцерогенний ризик i-ої речовини. 
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Речовини, які спричиняють канцерогенні впливи, у процесі експлуатації 

проектованого об’єкта відсутні, тому ризик розвитку канцерогенних ефектів 

розраховувати недоцільно. 

Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи 

людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, 

та особливостей природно-техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою: 

𝑅𝑠 = [∏ 𝑅𝑖

𝑚

𝑖=1

]

1

4

∙ 𝑉𝑢 ∙
𝑁

𝑇
∙ 𝑁𝑝 

де Rs – соціальний ризик, чол/рік; 

Ri – екологічний ризик техногенного походження, безрозмірний, (i = 1 ÷ 

m, де m – кількість складових, для яких оцінюється екологічний ризик 

(атмосфера, гідросфера, ґрунт, здоров’я та ін.)); 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, 

що визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської 

діяльності, до площин об’єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці 

(Vu=0,4); 

N – чисельність населення; 

T – середня тривалість життя (70 років); 

Np – коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових 

робочих місць до чисельності населення для розрахунку (N), для реконструкції 

об’єкта (Np=0,00001). 

Соціальний ризик складе: 

Rs = (0,044 · 10-6· 4,02 ·10-8· 0,032 · 10-6·)0,25·0,4·1041,257 · 0,00001 = 0,236· 

10-9 

Таблиця 5.3 - Класифікація рівнів соціального ризику планованої 

діяльності  

Рівень ризику Значення ризику 

Неприйнятний ˃ 10-7 

Прийнятний < 10-7 

 

Рівень соціального ризику є прийнятним – ризик протягом життя, на 

проектне положення, складає 0,236 · 10-9 люд/рік. 

Оцінка впливу бензину, дизельного палива на організм людини 

Бензин 

Клас небезпеки бензину: 

- у разі інгаляційного впливу – 3 (речовини помірно небезпечні); 

- у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини мало небезпечні); 
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- у разі потрапляння на шкіру – 3 (речовини помірно небезпечні). 

ГДК бензину у воді об’єктів господарсько-питного та культурно-

побутового використання становить 0,1 мг/л, ІІІ клас небезпеки. 

В атмосферному повітрі населених пунктів ГДК бензину (нафтового, 

низько сірчистого у перерахунку на вуглець) становить максимально: разова – 

5,0 мг/м3, середньодобова – 1,5 мг/м3, ІV клас небезпеки. 

Контроль повітря робочої зони під час роботи з бензинами виконується 

на наявність парів вуглеводнів (ГДК=300 мг/м3, ІV клас небезпеки), бензину 

(ГДК=100 мг/м3, ІV клас небезпеки), оксиду вуглецю (ГДК=20 мг/м3, ІV клас 

небезпеки). 

При використанні бензину в якості палива отруєння відбувається рідко. 

Гострі, важкі та смертельні випадки спостерігаються під час виконання 

газонебезпечних робіт (очищення місткостей, переливання бензину). 

Бензини мають слабо виражений кумулятивний та інгаляційний вплив, 

зумовлюють помірне подразнення шкіри (інтенсивністю в 1 бал) та сухість 

шкіри, подразнюють слизові оболонки. Бензини мають незначний алергенний і 

подразнювальний вплив, слабу резорбтивну здатність. 

Наявність бензинів у питній воді недопустима. Її визначають за наявності 

райдужної олійної плівки на поверхні води. Пари бензину мають наркотичну 

дію на організм людини. Повторні дії парів бензину викликають функціональні 

зміни вегетативної нервової системи, як під час дії, так і після неї. Отруйна дія 

парів бензину підсилюється при підвищенні температури оточуючого повітря. 

При помірних концентраціях парів бензину в повітрі отруєння 

відчувається суб’єктивно (головний біль, серцебиття, слабкість, психічне 

збудження), а потім призводить до втрати свідомості. Об'єктивні симптоми 

отруєння – м'язові судоми, дрижання витягнутих рук, язика, повік. У важких 

випадках отруєння можливі дуже сильні судоми, збільшується печінка, 

з'являється кашель, послаблюється дихання. Більшою чутливістю до 

токсикологічної дії бензину відзначаються діти. Люди, які хворіють на 

гіпертонію або гіпотонію, отримують більш важкі отруєння, ніж інші при 

рівних умовах. Вдихання парів бензину особливо шкодить особам, що хворіють 

на функціональні неврози, туберкульоз, базедову хворобу, серцево-судинні 

розлади. 

При дуже високих концентраціях можливі миттєві отруєння з втратою 

свідомості. Якщо при цьому людина, що постраждала, залишається в отруєній 

зоні з отруєною атмосферою, настає смерть. Концентрації парів бензину у 

межах 35-40 мг/дм3 небезпечні для життя людини при вдиханні протягом 5 

хвилин. Порогова концентрація парів бензину, яке змінює час розвитку 

м'язового напруження, складає 0,5-2,0 мг/дм3 при вдиханні протягом 40 хвилин. 

Дизельне паливо 
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Клас небезпеки дизельного палива: 

- у разі інгаляційного впливу – 4 (речовини малонебезпечні); 

- у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні); 

- у разі потрапляння на шкіру – 4 (речовини малонебезпечні). 

Пари дизельного палива мають слабкий запах; вони важчі за повітря. В 

зв'язку з низькою летючістю ДП важкі гострі отруєння малоймовірні. Вдихання 

насичених парів ДП протягом 1-1,5 хвилин викликає легку нудоту, тривалий 

головний біль. Дія ДП на шкіру має вигляд подразнення. При потраплянні до 

очей викликає різкий кон'юнктивіт та каратит. 

Враховуючи випари ДП, його температуру випару та можливі маси 

розливів, утворення токсичної хвилі парів ДП практично малоймовірно. 

Скраплені вуглеводні гази 

СВГ – пропан, бутан та їхні суміші малотоксичні та за ступенем впливу 

на організм відносяться до речовин 4-го класу небезпеки. 

Вуглеводневі гази при атмосферному тиску не мають токсичної 

(отруйної) дії на організм людини. Але, потрапляючи в повітря, скраплені гази 

змішуються з ним, витісняють і зменшують вміст кисню в повітрі. 

Людина, знаходячись в такій атмосфері, відчуватиме кисневе 

голодування, а при значних концентраціях зрідженого газу в повітрі може 

загинути від задухи. 

Симптоми отруєння людей у випадку витоку пропан-бутанової суміші: 

збудження, оглушення, звуження зіниць, уповільнення пульсу до 40-50 ударів 

за хвилину, блювота, теча слини, пізніше - сон протягом декількох годин; на 

другий день - уповільнення пульсу, підвищення температури, зниження 

кров'яного тиску. 

Вдихання протягом 10 хвилин повітря, яке містить 1 % пропану або 

бутану, не викликає ніяких симптомів отруєння. Вдихання повітря, яке 

містить10 % пропану або бутану, протягом 2 хвилин викликає запаморочення. 

Пропілен і бутилен мають наркотичні властивості: через 30 хвилин після 

початку вдихання повітря, в якому 15 % пропілену, людина непритомніє, при 

24 % вмісті пропілену в повітрі непритомність наступає через 3 хв., при 5-40 % 

пропілену в повітрі - через 20 сек. У зв'язку з цим всі компоненти СВГ 

включені в список шкідливих для людського організму речовин. 

Санітарними нормами встановлена гранично допустима їх концентрація в 

повітрі робочої зони виробничих приміщень, і дорівнює 300 мг/м3 (у 

перерахунку на вуглець). Цих норм необхідно дотримуватися також: у робочій 

зоні зовнішніх установок. Подібна концентрація приблизно в 15-18 разів менша 

за нижню межу вибуховості. 
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Згідно „Повідомлення про результати ідентифікації об’єкта підвищеної 

небезпеки” АЗС відноситься до потенційно небезпечних об’єктів. На підставі 

цього та згідно постанови №990 від 21 вересня 2011р. про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України №956 від 11 липня 2002р. необхідно 

розробити замовнику декларацію безпеки об’єкту до здачі об’єкта в 

експлуатацію. 

Декларація безпеки повинна включати: 

 результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки 

рівня ризику; 

 оцінку готовності до експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки 

відповідно до вимог безпеки промислових об’єктів; 

 перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і 

здійснених з метою запобігання аваріям заходів; 

 відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих 

наслідків аварій. 

Вплив на об’єкти культурної спадщини відсутній. Об’єкти культурної 

спадщини не знаходяться в зоні впливу об’єкта планованої діяльності. 

Вплив при аварійних ситуаціях 

АЗК обладнана автоматичною пожежною сигналізацією, гучномовним 

зв'язком, передбачено радіотелефонний зв'язок. Передбачається при 

спрацьовуванні автоматичної пожежної сигналізації відключення систем 

вентиляції, паливо заправних колонок і припинення зливу палива з 

автоцистерн. 

Покриття майданчика АЗК і під'їзних доріг асфальтобетонні, під навісом 

зі спеціальних бетонних плиток. 

На видному місці вивішені плакати спеціальної агітації, заборонні знаки і 

написи (категорія вибухопожежонебезпеки, висадка пасажирів, заборона 

куріння і т.д.). Відповідно до ДСТУ ISO 6309: 2007 обладнати евакуаційні 

виходи і шляхи евакуації знаками пожежної безпеки. 

Проектні рішення з реконструкції проектованого об’єкта прийняті на 

підставі затверджених вихідних даних. Реконструкція відбувається на території 

відповідно до містобудівних умов. Планована діяльність не порушує 

нормативів екологічного та санітарного законодавства. Проектні рішення 

забезпечують безаварійне функціонування проектованого об’єкту в цілому. 

5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об'єктів, планованої 

діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 

планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 

пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, 
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на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися 

використання природних ресурсів 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому 

майбутньому, видів людської діяльності, які можуть призвести до значних 

негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище, або соціально-

економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів 

діяльності, крім самої планованої діяльності. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими 

діями факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу 

поступово накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, 

можуть викликати значні наслідки. 

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний 

вплив або інші фізичні чи хімічні впливи на екосистему протягом часу 

перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації. 

Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за 

даними результатів стаціонарних постів спостереження за станом довкілля, так 

і на підставі даних, отриманих за затвердженими розрахунковими методами. 

При цьому, при формуванні оціночних даних впливу на довкілля слід 

враховувати розміри та характер досліджуваної території та наявність на ній 

всіх джерел забруднення навколишнього середовища – потенційних вкладників 

у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове забруднення і буде 

характеризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній території 

об’єктів. 

5.6 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 

масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни 

клімату 

Згідно до розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в час планованої діяльності вклад за показниками не значний. Зміни 

клімату від планованої діяльності не передбачається. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

наведені в підрозділі 1.5. 

5.7 Технології і речовини, що використовуються 

Загальна ємність резервуарного парку становить 100 м3, в тому числі: 

- по дизельному паливу - 25 м3; 

- по бензинах - 75 м3. 

Ємність резервуару по СВГ – 10м3. 

Продуктивність  - 500 заправок на добу.  
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗАЗНАЧЕНОГО У ПІДПУНКТІ 

5 ЦЬОГО ПУНКТУ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ 

ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ 

ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ (ДОДАЄТЬСЯ У РАЗІ НАЯВНОСТІ КОПІЯ 

АТЕСТАТА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ЛАБОРАТОРІЇ, ЯКА ПРОВОДИЛА 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ТА КОПІЯ ДОГОВОРУ) 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

середовища на прямий або опосереднений вплив планованої діяльності, 

вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з 

очікуваним станом природного середовища. 

Усі методи прогнозування поділяють на дві групи: логічні і 

формалізовані. 

До логічних методів відносять методи індукції, електронних оцінок, 

дедукції, аналогії. При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних 

відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують 

метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі 

думок кваліфікованих спеціалістів-експертів. Метод аналогій полягає в тому, 

що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна 

перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. 

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і 

моделювання. 

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають 

можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу у майбутньому. 

Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних 

оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у 

певній сфері науки, техніки, виробництва. 

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру 

розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при 

короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час 

розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні 

кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з 

подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у 

прогнозованому періоді. 

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з 

урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний 

період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та 

напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, 

від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з 
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прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін 

довкілля під дією певних факторів. 

З метою оцінки впливу на довкілля використано наступні вихідні дані: 

1. Вихідні дані надані Замовником. 

2. Матеріали технічних досліджень, які були задіяні на об’єктах 

аналогах. 

3. Фондові матеріали та матеріали з Інтернету. 

Для прогнозування впливу планованої діяльності на довкілля 

використовувались методи з використанням довідникових даних: 

1. Методи математичних розрахунків згідно діючих методик: 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин за методиками: 

 ОНД 86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных 

предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987; 

 «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від автомобільного транспорту», УкрНТЕК 

2000; 

 «Сборник методик по рас чету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения 

атмосферы», УкрНЦТЕ, 1994 р; 

 Рівень звукового тиску в житловій зоні та на СЗЗ визначено згідно: 

ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 

приміщеннях і на територіях»; ДБН В.1.1-31:2013 “Захист 

територій, будинків і споруд від шуму”, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 

“Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищних територій”. Нормативне значення максимального 

рівню звуку прийняте згідно додатку №16 ДСП-173-96; 

«Справочник проектировщика. Защита от шума. Под ред. Юдина 

Е.Я. - М.: Стройиздат, 1974»; 

 Оцінка ризиків розвитку не канцерогенних та канцерогенних 

ефектів при впливі планованої діяльності на навколишнє 

середовище визначалися за фактором забруднення атмосферного 

повітря відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 13.04.2007 № 184 Про затвердження методичних 

рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря». 

 Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. 

Український науковий центр технічної екології. Донецьк, 2004. 
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2. Методи електронних розрахунків: 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин проведені на 

електронно-обчислювальній машині за допомогою автоматизованих систем 

розрахунку забруднення атмосфери «Еол+» (версія 5.3.8). 

3. Методи прогнозування та спостереження: 

Довідка про фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі та кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин. 
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7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ,ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

При аналізі впливу на довкілля з впровадження планованої діяльності з 

експлуатації об’єкту, проведений у відповідних розділах даного Звіту, показав, 

що значний негативний вплив на довкілля не передбачається. 

Для забезпечення нормативного стану довкілля та мінімізації 

тимчасового негативного впливу під час планованої діяльності проектом 

передбачаються наступні природоохоронні заходи: 

 дотримання вимог Земельного кодексу України щодо раціонального 

виконання земель; 

 дотримання вимог Водного кодексів України щодо охорони водного 

середовища; 

 чітке дотримання технології реконструкції, передбаченої робочим 

проектом; 

 розосередження в часі роботи будівельних машин і механізмів, не 

задіяних у єдиному безперервному технологічному процесі; 

 забезпечення виконання технічних рішень і заходів з метою 

недопущення забруднення ґрунтового покриву та водного 

середовища; 

 заборона роботи машин і механізмів на холостому ходу; 

 недопущення використання техніки з перевищення у викидах 

відпрацьованих газів нормативно встановлених показників СО, СН, 

NO2; 

 проведення будівельних робіт тільки в денний час; 

 у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, 

обладнання тощо, що передбачені до використання при реалізації 

технологічного регламенту, проводити у спеціально передбачених та 

організованих для можливості реалізації, з точки зору вимог 

законодавства України, місцях; 

 організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць 

для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з 

їх характеристикою та відповідно до вимог діючих санітарно-

гігієнічних норм і правил; 

 заправка автотранспортних засобів та механізмів паливно-

мастильними матеріалами повинна здійснюватися у спеціально-

обладнаних місцях; 
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 припинити будь-які роботи при виникненні будь-яких нештатних 

ситуацій (поломка, аварія тощо) до приведення технологічного 

процесу до нормальних умов; 

 ведення будівельних робіт проводити в суворій відповідності з 

проектною документацією, виробничими інструкціями з техніки 

безпеки, протипожежної та екологічної безпеки; 

 облаштування місць зберігання відходів відповідно до вимого 

санітарно-гігієнічних норм і правил; 

 забезпечення своєчасного вивезення на утилізацію відходів, які 

утворюються у період проведення робіт; 

 реалізація заходів з метою виключення забруднення ґрунтів; 

 дотримання обмежень в межах охоронних зон електричних мереж 

повітряних ліній електропередачі, кабельних ліній електропередачі, 

трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, 

визначених Правилами охорони електричних мереж, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.1997 р. № 209; 

 проведення благоустрою території; 

 проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та інших 

вишукувань у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. 

Інженерна підготовка і захист території 

Інженерний захист територій, будівель і споруд – комплекс інженерних 

споруд і заходів, спрямований на запобігання негативного впливу небезпечних 

геологічних, екологічних та інших процесів на територію, будівлі та споруди, а 

також захист від їх наслідків у відповідності до вимог ДБН В.1.1-46:2017, ДБН 

В.1.1-24:2009, ДБН В.1.1-25:2009, ДБН Б.2.2-12:2019. 

Дощові і талі води з під'їздів до АЗК по мережах дощової каналізації 

скидаються на очисні споруди. 

Дощові стоки з покрівлі будівлі і навісу, а також чисті стоки з майданчика 

надходять на рельєф. 

Очищені стоки, а також стоки, які не підлягають очистці, по обвідній лінії 

скидаються в існуючі мережі дощової каналізації. 

Головними видами запобіжних заходів є наступні: 

- вертикальне планування відміток поверхні території; 

- нормативне ущільнення ґрунту при засипанні котлованів та траншей; 

- забезпечення належного відведення стоку поверхневих вод; 

- забезпечення ретельного виконання робіт із реконструкції водонесучих 

мереж; 

- улаштування гідроізоляції фундаментів, заглиблених споруд і 

комунікацій. 
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Для запобігання витокам води із водонесучих мереж належить ретельно 

виконувати відповідний комплекс проектних, монтажних і експлуатаційних 

робіт, додержуватися конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на 

мінімізацію витоків. Особлива увага при цьому приділяється: 

- забезпеченню надійності основ трубопроводів та споруд; 

- забезпеченню захисту від зовнішніх навантажень; 

- застосуванню стійких до корозії матеріалів (з урахуванням шкідливої дії 

рідин всередині трубопроводу і зовнішньої води); 

- використанню для герметизації стикових з'єднань трубопроводів 

ущільнювальних кілець, герметиків; 

- забезпеченню герметизації вводів трубопроводів у колодязі. 

Протипожежні заходи 

Протипожежний захист об’єкта визначається класифікацією будівель та 

споруд з урахуванням категорії технологічного процесу, визначених згідно 

додатка 14 «Правил технічної експлуатації стаціонарних, контейнерних та 

пересувних автозаправних станцій». 

Протипожежна безпека АЗК забезпечується комплексом проектних 

рішень, спрямованих на попередження вибуху і пожежі, а також створення 

умов, що забезпечують ефективне гасіння та евакуацію людей та матеріальних 

цінностей. 

Розміщення всіх споруд в проекті виконано відповідно до вимог 

дотримання нормованих розривів згідно з документами: ДБН Б.2.2-12: 2019, 

ДБН В.2.5-20: 2018, в тому числі витримані розриви між спорудами, що входять 

до складу АЗК. У проекті також враховані вимоги «Правил пожежної безпеки в 

Україні », розділи СНіП та ДБН при розробці інженерного забезпечення АЗК. 

В'їзд і виїзд з території АЗК виконані роздільними. Рух автотранспорту по 

території виключає перетин потоку. В'їзд на територію обладнаний знаками 

згідно з ДСТУ ISO 6309: 2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма 

та колір ». 

Робочим проектом передбачено застосування обладнання, що знижує 

пожежонебезпека: 

 дихальні клапани з вогнепрепинювачами; 

 швидко роз'ємні муфти UNIMAT 80, що забезпечують 

герметичність зливу; 

 двостінні резервуари, обладнані системою контролю герметичності 

його між стінного простору; 

 майданчик АЗК забезпечений первинними засобами 

пожежогасіння;  

 для екстреного видалення автомобіля, що загорівся на майданчику, 

є буксировочна штанга; 
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- на АЗК передбачається наявність переносного газоаналізатора. 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від двох резервуарів 

протипожежного запасу води 100 м3, кожен. Зовнішнє пожежогасіння 

проводиться пересувної пожежної технікою з забором води з колодязів 

резервуарів. 

Захист від корозії 

Антикорозійний захист будівельних конструкцій повинен виконуватися 

відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.6-145: 2010 "Захист бетонних и 

залізобетонних конструкцій від корозії". Захист сталевих трубопроводів різного 

призначення здійснюється шляхом ретельної ізоляції відповідно до вказівок, 

наведених у основних комплектах робочих креслень. Марки кабелів вибрані з 

урахуванням агресивності середовища і спеціального захисту не потребують. 

Висновками інженерно-геологічних досліджень встановлено невисока 

корозійна активність ґрунтів, відсутність блукаючих струмів на виділеній 

ділянці, в зв'язку, з чим додаткова катодна поляризація проектом не 

передбачається. Разом з тим враховано, що катодний захист може активізувати 

корозію сусідніх незахищених металевих комунікацій і тому її використання 

недоцільне. 

З метою захисту від блукаючих струмів, здійснюється електрохімічний 

захист резервуарів. Резервуари, технологічне обладнання та трубопроводи 

заземлюються на зовнішній контур заземлення. 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

Заходи щодо інженерного захисту населення і території, прилеглої до 

споруджуваного об'єкта розроблені в проекті передбачають: 

- дотримання протипожежних розривів; 

- дотримання санітарно-захисної зони; 

- дотримання правил безпеки дорожнього руху; 

- забезпечення відповідного ступеня вогнестійкості будівель і 

технологічних споруд в залежності від категорій виробництва з 

пожежної, вибухо-пожежної та вибухової небезпеки; 

- спорудження будівель, технологічних споруд, інженерних мереж із 

заданими рівнями безпеки і надійності. 

Експлуатуюча організація зобов'язана розробити і узгодити в 

уповноваженому місцевому органі МНС декларацію "Заходи безаварійного 

функціонування об'єкта підвищеної небезпеки". 

Згідно "декларації про результати ідентифікації об'єкта підвищеної 

небезпеки" об'єкт відноситься до потенційно небезпечних об'єктів. На підставі 

цього та відповідно до постанови № 990 від 21 вересня 2011 року про внесення 
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змін до постанови Кабінету Міністрів України № 956 від 11 липня 2002 р 

необхідно розробити замовнику декларацію безпеки об'єкта до здачі об'єкта в 

експлуатацію. 

Декларація безпеки повинна включати: 

- результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки 

рівня ризику; 

- оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки 

відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів; 

- перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і 

здійснених з метою запобігання аваріям заходів; 

- відомості про заходи щодо локалізації та ліквідації можливих 

наслідків аварій. 

Декларацію необхідно розробити і затвердити до введення об'єкта в 

експлуатацію. 

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і 

господарювання в сфері захисту населення і території від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру: 

- планують і здійснюють необхідні заходи щодо захисту своїх 

працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру; 

- розробляють плани локалізації та ліквідації аварій (катастроф) і 

паспорт об'єкта підвищеної небезпеки з подальшим узгодженням зі 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, 

до компетенції якого віднесено питання захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру; 

- підтримують в готовності до застосування сили і засоби щодо 

запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру; 

- створюють і підтримують матеріальні резерви для попередження та 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру; 

- забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу 

виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного та природного характеру. 

Згідно постанови КМУ від 30 вересня 2015 р. № 775 «Порядок створення 

та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій» необхідно передбачити об'єктний запас резерву для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відповідних робіт. 
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Номенклатура і обсяг об'єктного резерву узгоджується з постійно діючими 

органами управління у справах цивільної оборони і затверджується головами 

комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації. Об'єктний резерв створюється за рахунок коштів 

підприємства та розміщується на розрахунках підприємства. Збереження і облік 

резерву здійснюється відповідно нормативно - правовим законам. 

Використання резерву відповідно до постанови. Відповідальність за створення і 

накопичення резерву, контроль за їх наявність покладається на керівників 

підприємств. 

Заходи з охорони навколишнього середовища 

Основним джерелом забруднення навколишнього середовища на 

території проектованого об’єкта є: 

- пари бензину, дизельного палива, скрапленого газу що викидаються 

в атмосферу під час завантаження резервуарів та заправці 

автомобілів; 

- випадкові аварійні виливи нафтопродуктів, а також можливі виливи 

через нещільності запірної арматури, фланців, муфтових з’єднань, 

зварних стиків, виливи з причин корозійних пошкоджень. 

Перед проектною пропозицією передбачені технологічні і конструктивні 

рішення щодо забезпечення нормативного стану навколишнього природного 

середовища: 

- застосування очисних споруд для відводу дощових стоків з території 

об'єкта; 

- для відводу виробничих стоків від мийних ванн передбачається 

внутрішня мережа виробничої каналізації з підключенням до мереж 

побутової каналізації через жировловлювач; 

- утилізація відходів, що утворюються в процесі роботи. 

Передбачено заходи, спрямовані на запобігання витокам палива та 

скорочення втрат нафтопродуктів від випаровування: 

- підтримання повної технічної готовності і герметичності 

резервуарів; 

- застосування резервуарів, обладнаних автоматизованими 

пристроями контролю рівня нафтопродуктів; 

- застосування системи уловлювання парів нафтопродуктів при зливі 

палива в резервуари; 

- виконання антикорозійного захисту резервуарів і трубопроводів; 

- оснащення резервуарів відповідним обладнанням та утримання його 

в справному експлуатаційному стані; 

- проведення систематичного контролю герметичності клапанів, 

сальників, фланцевих з'єднань; 
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- застосування газових обов’язок резервуарів з дихальними клапанами 

підвищеного тиску. 

Заключною фазою реконструкції проектованого об’єкта являється 

проведення робіт по благоустрою і озелененню території. 

Періодично проводити відомчий лабораторний контроль за станом 

забруднення атмосферного повітря та рівня шуму на СЗЗ об’єкта. 

Енергозберігаючі заходи 

З метою зниження електроспоживання, зменшення витрат паливно-

енергетичних ресурсів проектом передбачена теплоізоляція зовнішніх 

конструкцій будівлі сервісного обслуговування водіїв і пасажирів. 

Стіни утеплені мінераловатними негорючими плитами типу Техновент 

Стандарт товщ. 140 мм з облицюванням алюмінієвими композитними 

фасадними панелями групи горючості не нижче Г1 по підсистемі. По осі Б і 

частково по осі 4 запроектовані вітражі з опором теплопередачі (R) не менше 

0,75 м2 Со / Вт. Будівля III ступеня вогнестійкості, опалювальне. 

Прийняті рішення відповідають вимогам ДБН В.2.6-31: 2016, табл. 1, 2, 

для температурної зони I. 

Облік електроенергії передбачений лічильником електронним 1 кл.т., 

встановленим в проектованій операторській. 

Для електроосвітлення передбачені світильниками зі світлодіодними 

лампами. 

Захист рослинного та тваринного світу 

Для зменшення впливу на екосистему території на якій буде проваджена 

плановану діяльність рекомендується:  

- максимально скоротити строки проведення робіт до мінімуму з 

урахуванням технологічних можливостей, що застосовуються; 

- обмежити площу проведення робіт запланованими показниками і не 

допускати відхилення від запропонованої технології відповідно проекту; 

- не допускати забруднення та засмічення ділянки проведення робіт 

відходами; 

- перешкоджати надходженню інших забруднюючих речовин та стічних 

вод;  

- після закінчення робіт передбачити благоустрій території. 

Компенсаційні заходи. 

Компенсаційні заходи передбачені у вигляді нарахування екологічного 

податку при отриманні дозволу на викиди, що оплачується щорічно, а також 

разового екологічного податку при проведенні будівельно-монтажних робіт. 

Такі розрахунки проводяться на основі спеціально затверджених методик за 

встановленими тарифами згідно Податкового кодексу України. 
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До компенсаційних заходів від планованої діяльності відноситься 

грошове відшкодування за забруднення атмосферного повітря від постійних 

джерел викидів забруднюючих речовин за Податковим кодексом України за 

ставками податку на 2021 рік, ст.243.1 та ст.243.2. Відшкодування 

розраховуються для всіх джерел. 

Таблиця 7.2 – Розрахунок екологічного податку в період реконструкції 

№ Найменування Викид, 

т/рік 

Ставка 

грн/т 

Виплата 

грн 

1 
Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 
0,001 598,4 0,60 

2 
Манган та його сполуки (у 

перерахунку на манган) 
0,0002 19406 3,88 

3 
Оксиди азоту (оксид та діоксид) у 

перерахунку на діоксин азоту 
0,14 2451,8 343,26 

4 
Діоксид сірки (діоксин та триоксид) у 

перерахунку на діоксин сірки 
0,02 2451,8 49,04 

5 Оксид вуглецю 0,1629 92,37 15,05 

6 Толуол 1,6E-09 598,4 0,00 

7 Бутилацетат 1,8E-10 552,23 0,00 

8 Ацетон 1,27E-07 919,69 0,00 

9 Сольвент-нафта 2,69E-07 138,57 0,00 

10 Уайт-спірит 
0,0000002

1 
138,57 0,00 

11 Неметанові леткі органічні сполуки 0,036 138,57 4,99 

12 
Суспендовані частинки, 

недиференційовані за складом 
0,0173 92,37 1,60 

Разом: 418,41 
 

При будівництві екологічний податок сплачується одноразово 

Таблиця 7.3 – Розрахунок екологічного податку при експлуатації 
1 Неметанові легкі органічні сполуки 

(НМЛОС) 

0,654 138,57 90,62 

2 Діоксид та інші сполуки сірки 9х10-8 138,57 0,01 

Разом: 90,63 

При експлуатації екологічний податок сплачується один раз на рік. 
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ 

ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ 

ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА 

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

Основні небезпечні процеси  

Основним видом робіт, пов’язаними з небезпечними речовинами, є налив 

паливо-мастильних матеріалів у цистерни пересувних автотранспортних 

засобів. 

Перелік основних небезпечних процесів на проектованому об’єкті – 

приймання (зливання палива з цистерн в резервуари), зберігання палива в 

резервуарах та налив палива у цистерни пересувних автотранспортних засобів. 

Метою проведення спрямованого аналізу є визначення небезпек, 

можливих аварій, аварійних ситуацій і їх наслідків з урахуванням таких 

факторів: 

- хімічні і фізичні властивості бензину та дизельного палива; 

- конструктивні особливості обладнання, які обумовлюють наявність 

небезпек для даного типу обладнання; 

- значення параметрів процесів приймання, зберігання, циркуляції, 

видачі, використання вищевказаних небезпечних речовин; 

- фактичний стан обладнання об’єктів обстеження, умови його 

експлуатації; 

- розташування підприємства у межах населеного пункту (з 

урахуванням чисельності населення, що проживає на території, 

наявності водоймищ і річок, коефіцієнту стратифікації, висоти 

забудови навколишньої території); 

- технічні та організаційні можливості об’єктів обстеження та 

підприємства в цілому щодо запобігання переходу аварійної 

ситуації в аварію та локалізації наслідків аварії, що сталася. 

Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування (порушення 

герметичності) автоцистерни чи ємності зберігання палива. 

У випадку утворення вибухо-пожежонебезпечної концентрації суміші 

парів бензину з повітрям і присутності «ініціатора», суміш вибухає. Розміри 

зони ураження вибуховою хвилею залежать від маси вибухонебезпечної суміші 

парів бензину, яка, в свою чергу, залежить від маси виливу. 

Вибух всередині автоцистерни по величині вражаючих факторів є менш 

небезпечним, ніж вибух над виливом великої кількості бензину, але можливі 

наслідки такої аварії можуть носити катастрофічний характер. 
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Фактори впливу на обладнання з рідким паливом, які можуть призвести 

до аварії, можуть бути внутрішніми і зовнішніми. 

Внутрішні фактори: 

- переповнення резервуара (недбалість обслуговуючого персоналу, 

несправність датчиків); 

- вибух суміші парів бензину з повітрям; 

- корозія металу обладнання і трубопроводів. 

Зовнішні фактори: 

- пожежа біля обладнання; 

- вибух біля обладнання; 

- падіння різних предметів (в тому числі літаків); 

- терористичний акт; 

- землетрус. 

Характеристика видів небезпеки. Причини аварій. Заходи щодо 

запобігання аварій. 

Наявність великої кількості дизельного палива (ДП) та бензину в 

резервуарах створює небезпеку виникнення пожежі у випадку витоку палива та 

наявності джерела спалаху. 

При витоку палива в технологічному колодязі створюється небезпека 

утворення вибухонебезпечних концентрацій паливо-повітряної суміші, що при 

наявності джерела ініціювання вибуху може викликати вибух і створити умови 

для подальшого розвитку аварії. 

Не виключена ймовірність аварії в резервуарах навіть при наявності 

справної системи захисту від статичної електрики і при нормальній 

експлуатації технологічно справного обладнання. 

При певних умовах наливання нафтопродуктів в резервуарах (при 

збільшенні швидкості наливання) заряди статичної електрики накопичуються 

швидше, ніж відводяться через заземлення, оскільки бензин і ДП відносяться до 

діелектриків з дуже низькою провідністю електричного струму. 

У таких випадках із збільшенням рівня наливу палива в місткості напруга 

статичної електрики буде збільшуватись і може досягти такого значення, при 

якому в момент наближення вільної поверхні палива до стінок заливного люку 

(при наповненні резервуарів понад 90% від його об’єму) внаслідок різниці 

потенціалів виникає іскровий розряд, що здатен викликати запалення або вибух 

суміші парів з повітрям і пожежу. 

Так як тиск в момент вибуху досягає 1 470 кПа (1,5 МПа), а температура 

вибуху сягає та коливається в межах 1500 – 1800оС, може виникнути 

розгерметизація посудини. Це в свою чергу обумовить доступ кисню в 

розгерметизовану посудину, подальший розвиток пожежі та аварії. 
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Горіння – це складний хімічний процес, основою якого є хімічна реакція 

окислення, що супроводжується виділенням великої кількості тепла, світла, 

продуктів горіння – оксидів вуглецю, сірки, азоту. 

Швидкість горіння залежить від наявності горючої речовини і 

окислювача (кисню повітря), певної температури та агрегатного стану 

речовини. 

Пари нафтопродуктів окислюються швидше, рідкі – повільніше. Це 

пов’язане з концентрацією кисню в парогазовій та рідкій фазах нафтопродуктів. 

В парогазовій фазі кисню значно більше, ніж біля поверхні рідкої фази та в 

рідкій фазі. 

Швидкість вигоряння бензину в об’ємі складає 20 – 30 см/год, ДП – 18 – 

20 см/год. 

Швидкість поширення полум’я на поверхні дзеркала бензину при 

звичайних умовах 10 – 15 м/с, у факелі розпиленого форсункою ДП – 

перевищує 150 – 160 м/с, швидкість поширення полум’я у вибуховій суміші 

парів бензину з повітрям досягає 1 500 – 1 800 м/с. При такій швидкості 

поширення полум’я горіння переходить у вибух з великою руйнівною силою. 

Тиск у момент вибуху перевищує 1,5 МПа, температура вибуху сягає 

1500 – 1800оС. Швидкість поширення вибухової хвилі більше, ніж 1500 м/с. 

Для проектованого об’єкта характерні такі види аварій: 

- вибух – згоряння попередньо перемішаних газо- або 

пароповітряних хмар з дозвуковими швидкостями у відкритому 

просторі або у замкненому об’ємі; 

- пожежа – горіння виливів рідких продуктів – дифузійне горіння 

ЛЗР у повітрі над поверхнею рідини. 

Основними вражаючими факторами вибухів є: 

- ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий; 

- розлітання осколків зруйнованого обладнання; 

- падіння конструкцій будівель, споруд і комунікацій; 

- утворення при вибуху і/або вихід із пошкоджених апаратів чи 

комунікацій шкідливих для здоров’я людини та довкілля речовин, 

що містяться в них і вміст цих речовин у повітрі в кількостях, які 

перевищують гранично-допустимі концентрації. 

Визначальним параметром, який характеризує рівень небезпеки ударної 

хвилі, є величини надлишкового тиску та імпульсу в її фронті. 

Основними вражаючими факторами пожеж є: 

- теплове випромінювання полум’я; 

- висока температура навколишнього середовища; 

- екологічне забруднення прилеглої території (дим, токсичні 

продукти горіння та термічного розкладу); 
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- знижена концентрація кисню. 

Основні небезпечні процеси на СГЗ 

Небезпека об’єкта обумовлена наявністю на ньому небезпечних речовин 

– скраплених вуглеводневих газів (суміш пропану і бутану), які служать 

технологічним середовищем обладнання СГЗ. Обидві речовини відносяться до 

горючих (займистих) газів 1-ї категорії небезпечних речовин згідно з додатком 

2 «Нормативів порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів 

підвищеної небезпеки» НПАОП 0.00-3.08-02. 

Приймаючи до уваги експлуатаційні показники посудин, що працюють 

під тиском, трубопроводів, обладнання, а також фізико-хімічні властивості та 

особливості скраплених вуглеводневих газів, при виконанні технологічних 

операцій на СГЗ мають місце такі небезпечні режими роботи: 

- підвищення тиску газу понад 16 кгс/см2; 

- наповнення посудин для зберігання СВГ понад 90% об’єму; 

- підвищення температури понад +45оС; 

- наявність газу в повітрі робочої зони понад 20% від нижньої межі 

вибуховості (2,1% об. у повітрі). 

Потенційні впливи небезпеки на СГЗ: 

- на насосі – порушення цільності фланцевих з’єднань і запірної 

арматури, а також витоки газу при руйнуванні газопроводу (розлив 

стику, свищ); 

- порушення щільності фланцевих з’єднань, ущільнень, гумових 

манжетів, приєднувальних пристроїв, руйнація газопроводів, 

вентилів тощо; 

- зливання газу в місткості зберігання – обрив гнучкого шланга, 

порушення герметичності, витік газу з СГЗ, підвищення тиску у 

резервуарі, довготривале спрацьовування запобіжного скидного 

клапана. 

Небезпека виникнення аварії та аварійної ситуації може виникнути при 

демонтажі резервуарів для підготовки та проведення ремонтних та 

технологічних робіт, а також при проведенні ремонтних робіт у резервуарах. 

Експлуатація несправного устаткування, заземлення, засобів захисту від 

проявів блискавки, недотримання графіків ППР, ТО, відсутність відповідної 

кваліфікації обслуговуючого персоналу, недотримання на території АГЗП 

«Правил пожежної безпеки...» також може призвести до виникнення аварійної 

ситуації. 

Перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та 

розвитку імовірних аварій: 

- перенаповнення резервуарів, експлуатація негерметичного 

обладнання; 
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- відмова обладнання (корозія, зношування деталей, прокладок, 

деформація, закінчення терміну служби); 

- порушення термінів ППР, ТО та їх низька якість; 

- порушення режимів ведення процесу (тиск, температура, швидкість 

зливання, рівень наповнення); 

- помилки дії персоналу (низька якість підготовки, відсутність 

досвіду); 

- зовнішні фактори (транспортні аварії, тощо). 

Залежно від характеру розгерметизації та інших умов аварії можуть 

розвиватися у виді вибуху парів і газів, пожежі виливу, «вогняної кулі». 

Причини пожеж і вибухів: 

- відкритий вогонь: запалений сірник, лампа, проведення ремонтних 

робіт із джерелом відкритого вогню; 

- іскра: виконання робіт сталевим інструментом, експлуатація 

несправного електрообладнання та будь-яка іскра незалежно від її 

походження; 

- розряди статичної електрики: порушення системи захисту від 

статичної електрики, грозові розряди, блискавка (при несправності 

конструкції грозозахисту) можуть викликати пожежі і вибухи; 

- природні катаклізми. 

Заходи щодо запобігання аваріям 

До основних заходів щодо безпечної експлуатації проектованого об’єкта 

та запобігання аваріям можна віднести: 

1. Професійна і протиаварійна підготовка персоналу. 

Безпека виробничого процесу забезпечується професійним відбором, 

кваліфікацією, навчанням робочого персоналу. Усі працівники при прийнятті 

на роботу і в процесі роботи проходять інструктаж з охорони праці і надання 

першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила 

поведінки при виникненні аварій згідно з типовим положенням, затвердженим 

Держкомітетом по нагляду за охороною праці. До роботи допускаються особи, 

яким виповнилося 18 років, що пройшли необхідну підготовку, та здали іспит 

на допуск до самостійної роботи. Допуск до роботи осіб, які не пройшли 

навчання, а також перевірку знань з охорони праці та спеціальне навчання 

(пожежно-технічний мінімум), ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 

2. Забезпечення експлуатаційно-технічною документацією (ЕДТ). 

В приміщенні адміністративної будівлі знаходиться необхідна технічна та 

облікова ЕТД. 

3. Техобслуговування. Основні заходи, що забезпечують безпечне 

ведення та дотримання технологічного процесу. 
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Резервуари повинні експлуатуватися відповідно до «Правил технічної 

експлуатації металевих резервуарів та інструкцій щодо їх ремонту» і 

«Доповнення і змін» до них, ВБН В.2.2-58.2-94 і «Правилами технічної 

експлуатації та охорони праці на нафтобазах». 

Критеріями, що характеризують експлуатаційну надійність резервуарів, є: 

- працездатність резервуара; 

- безвідмовність роботи резервуара; 

- довговічність резервуара і його елементів; 

- ремонтопридатність елементів резервуара. 

Резервуари повинні підлягати періодично таким видам ремонту: 

оглядовому, поточному та капітальному. 

Основними факторами, що забезпечують надійність і довговічність 

резервуара, є: 

- якісне заводське виготовлення; 

- контроль якості будівельних і монтажних робіт; 

- геодезичний контроль за осіданням основ і фундаментів; 

- дотримання правил технічної експлуатації; 

- своєчасне технічне обслуговування і ремонт; 

- суворе дотримання правил техніки безпеки і охорони праці. 

При експлуатації резервуара необхідно виконувати наступні вимоги: 

- наповнювати резервуар нафтопродуктами належить тільки до 

встановленого рівня; 

- при заповненні порожнього резервуара, незалежно від допустимої 

швидкості продуктивність заповнення повинна обмежуватися швидкістю 

через приймально-роздавальний пристрій не більше 1 м/с до моменту 

заповнення кінця приймального патрубка; 

- пуск насоса для забору продуктів з резервуара слід проводити тільки при 

відкритій хлопавці; 

- при відкриванні замірного люка для виміру рівня або відбору проб 

належить ставати спиною до вітру; 

- переносний пробовідбірник повинен бути виготовлений з матеріалу, що 

не дає іскор; 

- заміряти рівень під час грози не дозволяється; 

- відкриття і закриття засувок і хлопавок має бути плавним; 

- не дозволяється залишати відкритими світловий і замірний люки; 

- спуск підтоварної води з резервуара слід проводити не рідше одного разу 

на тиждень. Сифонний кран повинен бути закритий на замок; 

- гідравлічні запобіжні клапани повинні бути залиті незамерзаючою 

рідиною; 
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- поплавці в резервуарах заземлювати на стінку резервуара; 

- очищення від снігу дахи, люків, сходів виконувати тільки дерев'яними 

лопатами; 

- резервуари повинні зачищати не менше одного разу на два роки. 

Під час експлуатації проектованого об’єкта ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- палити і користуватися відкритим вогнем, проводити ремонтні та 

інші роботи, які пов’язані з використанням відкритого вогню, як у 

межах АЗК, так і поза межами на відстані не менше 20 м; 

- зберігати в приміщенні будівлі АЗК легкозаймисті речовини (ЛЗР), 

а також мити руки ЛЗР і прати в ній одяг; 

- використовувати тимчасову електропроводку і електроприлади з 

відкритими нагрівальними елементами; 

- проводити заправлення автомобілів і зливання нафтопродуктів в 

резервуари під час грози; 

- виконувати роботи із застосуванням іскроутворюючого 

інструменту у вибухонебезпечній зоні; 

- проводити зливання нафтопродуктів без заземлення автоцистерни; 

- заправлення транспортних засобів з працюючими двигунами; 

- проїзд автотранспорту над підземними резервуарами; 

- робота в одязі та взутті, облитих бензином; 

- заправлення транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у 

яких перебувають пасажири; 

- заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем 

(вибуховими речовинами, стисненими та скрапленими горючими 

газами, ЛЗР і ГР, отруйними та радіоактивними речовинами тощо); 

- в'їзд на територію АЗК і заправлення тракторів, не обладнаних 

іскрогасниками; 

- відпускання палива роздавальними колонками, котрі підключені до 

заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів); 

- приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та 

забруднених частин автоцистерни; 

- використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та 

горючими газами, а також інших трубопроводів; 

- експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими 

деталями оболонки, у тому числі кріпильними, передбаченими його 

конструкцією; 

- експлуатація АЗК без переносного газоаналізатора у 

вибухозахищеному виконанні. 

Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення 
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АЗК обладнана автоматичною пожежною сигналізацією, гучномовним 

зв'язком, передбачено радіотелефонний зв'язок. Передбачається при 

спрацьовуванні автоматичної пожежної сигналізації відключення систем 

вентиляції, паливо заправних колонок і припинення зливу палива з 

автоцистерн. 

Покриття майданчика АЗК і під'їзних доріг асфальтобетонні, під навісом 

зі спеціальних бетонних плиток. 

На видному місці вивішені плакати спеціальної агітації, заборонні знаки і 

написи (категорія вибухопожежонебезпеки, висадка пасажирів, заборона 

куріння і т.д.). Відповідно до ДСТУ ISO 6309: 2007 обладнати евакуаційні 

виходи і шляхи евакуації знаками пожежної безпеки. 
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9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 

ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), 

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ 

В процесі підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля особливих 

труднощів та технічних недоліків не виникало. Достатньо технічних засобів та 

знань. 
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10 УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 

ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ДОДАЄТЬСЯ ТАБЛИЦЯ З 

ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПОВНЕ ВРАХУВАННЯ, ЧАСТКОВЕ 

ВРАХУВАННЯ ЧИ ОБҐРУНТОВАНЕ ВІДХИЛЕННЯ СУБ'ЄКТОМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ 

ГРОМАДСЬКОСТІ, НАДАНИХ У ПРОЦЕСІ ГРОМАДСЬКОГО 

ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЇ) 

Згідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської ОДА від 6 квітня 2021 р. вих.№ 49/0/490-21, в період 

проведення громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність, 

яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно реконструкції автомобільної 

газонаповнювальної компресорної станції під багатопаливний АЗК по вул.. 

Сухий острів, 3, м. Дніпро (реєстраційний номер справи - 2021357495) 

зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення до 

департаменту не надходили (додаток 21). 
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ ТА 

КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС 

ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА 

ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні 

планованої діяльності. 

Моніторинг атмосферного повітря 

Контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично-

допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися 

організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію. 

При визначенні розташування місць відбору проб організованих 

промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного 

повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. 

Відбір проб промислових викидів». 

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за 

метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань. 

Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний 

доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а 

також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробо-відбору та 

моніторингу. 

Періодичність контролю – 1 раз на рік. 

Моніторинг водних об’єктів 

Щоквартально проводити моніторинг якості стічних дощових вод. 

Для безпечної роботи на підприємстві розроблені інструкції з 

попередження і ліквідації аварії на об’єкті, по експлуатації обладнання, а також 

розроблені і введені в дію плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, 

ЗАЗНАЧЕНОЇ У ПІДПУНКТАХ 1 – 11 ЦЬОГО ПУНКТУ, РОЗРАХОВАНЕ 

НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 

ТОВ «ТЕХНО 2020» планує реконструкцію АГНКС під багатопаливний 

АЗК по вул. Сухий острів, 3, м. Дніпро. 

Площа ділянки – 0,352 га. 

Площа забудови – 842,0 м2. 

Площа дорожнього покриття – 2230,0 м2. 

На ділянці знаходяться будівлі і споруди АГНКС підлягають частково 

демонтажу, частково реконструкції. 

У складі АЗК запроектовані наступні споруди: будівля сервісного 

обслуговування водіїв і пасажирів, навіс над ТРК, дві паливо-заправних 

колонки, 4 підземні паливні двостінні резервуари 25 м3, підземний резервуар 

аварійного зливу нафтопродуктів 10 м3, стаціонарна АГЗП 10 м3, два поста для 

зарядки електромобілів, резервуари протипожежного запасу води 2х100 м3, 

очисні споруди дощових стоків, автостоянка, інформаційно-цінова панель, 

іміджева стела, майданчик для сміттєвих контейнерів, протипожежний щит, 

місця посадки і висадки пасажирів, огорожа. 

Загальна ємність резервуарного парку – 100,0 м3 у т.ч.: 

 дизельне паливо ДП - 15,0 м3; 

 дизельне паливо ДПV - 10,0 м3; 

 бензин А92 – 25,0 м3; 

 бензин А95 – 25,0 м3; 

 бензин А95V – 15 м3; 

 бензин А95 – 10 м3. 

Продуктивність - 500 заправок на добу. 

Згідно Договору оренди землі (Додаток 2) та Містобудівних умов та 

обмежень для проектування об’єкта реконструкції (Додаток 1) проектований 

об’єкт розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

1210100000:08:589:0067 загальною площею 0,352 га. Ділянка знаходиться в 

оренді ТОВ «ТЕХНО 2020». 

- Ділянка проектування межує: 

- на півночі – вул. Деземівська; 

- зі всіх інших сторін – територія АТ «Дніпроважмаш». 

Цільове призначення земельної ділянки – 12.11 для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по фактичному розміщенню будівлі 

автомобільної газонаповнювальної компресорної станції. 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
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підлягають оцінці впливу на довкілля (абзацу 2 п.4 частини 3 статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”) – поверхневе та підземне зберігання 

викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і 

більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше. 

АЗК призначений для механізованого заправки паливом і скрапленим 

вуглеводневим газом (ЗВГ) легкового та вантажного автотранспорту, а також 

сервісного обслуговування водіїв і пасажирів. 

Планована діяльність буде здійснюватися з залученням 10 чол. робочого 

персоналу. Нові робочі місця. 

Проектований об’єкт розташований в промисловій зоні міста. Найближча 

житлова забудова розташована на відстані 350,0 м від огорожі. 

Виробничі ресурси у вигляді землі та земельних угідь, корисних копалин, 

лісів, водних багатств, ґрунтів, рослинного та тваринного світу 

використовуватися не будуть. 

При виконанні підготовчих і будівельних робіт 

В період будівельних робіт джерелами впливу на атмосферне повітря є 

будівельна техніка та механізми, які будуть використовуватися для робіт з 

реконструкції АГНКС під багатопаливний АЗК. При будівельних роботах 

будуть також виконуватись роботи з навантаження та розвантаження сипких 

матеріалів, зварювальні та лакофарбові роботи. 

У результаті виконання підготовчих і монтажних робіт не передбачається 

значного негативного впливу на атмосферне повітря. 

Утворення відходів відбувається від демонтажних, зварювальних, 

фарбувальних та загальнобудівельних робіт. Оскільки дані види відходів 

вивозяться спеціалізованим підприємством на утилізацію, то негативного 

впливу на ґрунт не передбачається. 

В період здійснення планованої діяльності для робітників передбачено 

улаштування біотуалету. Відходи від біотуалету вивозяться асенізаторською 

машиною по заповненню на очисні споруди за договором. 

Водопостачання – вода привозна бутильована. 

Вплив на ґрунти під час проведення підготовчих та будівельно-

монтажних робіт носить тимчасовий характер, буде неістотним і полягатиме у 

виконанні земляних робіт. Даний вплив буде у межах нормативів. 

Під час земляних робіт родючий шар переміщується та потім 

використовується для благоустрою території. 

Рівні вібраційного впливу, світлового і теплового забруднення прийняті 

як безпечні. 

Радіаційне забруднення виключено. 

При провадженні планованої діяльності 
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В період експлуатації джерелами впливу на атмосферне повітря є 

дихальні клапана резервуарів зберігання палива та люки цистерн. Всі 

перераховані викиди забруднюючих речовин будуть присутні на майданчику 

АЗК. 

Аналіз розрахунків розсіювання забруднення атмосферного повітря 

показав, що викиди забруднюючих речовин від джерел викидів АЗК не 

перевищують 1 ГДК в точках максимум та на межі житлової забудови. 

У результаті провадження планованої діяльності не передбачається 

значного негативного впливу на атмосферне повітря. 

Реконструкція не призведе до екологічно-небезпечних змін у поточному 

стані довкілля. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання прийняті мережі 

водопроводу д-57 мм. АТ «Дніпроважмаш». 

Витрата води - 2,45 м3/добу. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння становлять 10 л/с. 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від двох резервуарів 

протипожежного запасу води 100 м3, кожен. Зовнішнє пожежогасіння 

проводиться пересувною пожежною технікою з забором води з колодязів 

резервуарів. 

Побутові стоки з будівлі в кількості 2,45 м3/добу скидаються в зовнішні 

мережі і далі в насосну станцію. Побутові стоки після насосної станції 

відводяться напірним трубопроводом, через колодязь гаситель напору в існуючі 

мережі АТ «Дніпроважмаш». 

Для відводу виробничих стоків від мийних ванн передбачається 

внутрішня мережа виробничої каналізації з підключенням до мереж побутової 

каналізації через жировловлювач. 

Дощові і талі води з під'їздів до АЗК по мережах дощової каналізації 

скидаються на очисні споруди. 

Дощові стоки з покрівлі будівлі і навісу, а також чисті стоки з майданчика 

надходять на рельєф. 

З мережі дощової каналізації дощові стоки в кількості 3,68 л/с 

направляються на очисні споруди дощових стоків. Стоки після очищення, а 

також стоки, які не підлягають очистці, по обвідній лінії скидаються в існуючі 

мережі дощової каналізації. 

Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Потенційних 

джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не 

очікується. 

Всі види відходів, що утворюватимуться в процесі провадження 

планованої діяльності, будуть вивозитися спеціалізованими підприємствами на 
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утилізацію, тому негативного впливу на навколишнє середовище за місцем 

провадження планованої діяльності не чинитимуть. 

Коротка характеристика впливів на довкілля при реконструкції та 

експлуатації об’єкту: 

- на геологічне і техногенне середовище – відсутній; 

- на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин без 

перевищення 1 ГДК; 

- на клімат та мікроклімат – відсутній; 

- на водне середовище – утворення господарських, побутових та 

зливних стоків; 

- на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в 

ЗМІ та громадських обговорень; 

- на рослинний та тваринний світ – заповідні об’єкти в зоні впливу 

відсутні; 

- на ґрунти – незначним джерелом забруднення можуть стати 

відходи. З метою запобігання негативного впливу проектом 

передбачається оснащення площадки з контейнерами для відходів і 

вивезення їх спеціалізованими підприємствами, згідно з 

укладеними договорами. 

Планована діяльність не чинитиме негативного акустичного впливу на 

навколишнє середовище і соціальні умови життєдіяльності та відпочинку 

людей. 

Впровадження планованої діяльності не чинитиме негативного впливу на 

стан здоров’я людей, в тому числі не призведе до небезпечного ризику розвитку 

не канцерогенних і канцерогенних ефектів. 

Отже, з приведеного опису та оцінки можливого впливу на довкілля 

планованої діяльності можна зробити висновок, що вплив при експлуатації 

об’єкту мінімальний, максимальні приземні концентрації в приземному шарі 

атмосфери не перевищують норм ГДК. 
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13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ 

У ЗВІТІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». 

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 

4. Закон України «Про відходи». 

5. Закон України «Про охорону земель». 

6. Закон України «Про рослинний світ». 

7. Закон України «Про тваринний світ». 

8. Закон України «Про природно-заповідний фонд України». 

9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення». 

10. Наказ міністерства охорони здоров’я України №145 від 17.03.2011 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій 

населених місць». 

11. Наказ міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

№190 від 27.06.2008 «Про затвердження Правил користування системами 

централізованого комунального водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах України». 

12. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 «Правила 

приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення». 

13. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

14. СОУ-Н МПЕ 40.1.21.524:2004 «Нормативи утворення відходів на 

підприємствах теплоенергетики». 

15. ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 

приміщеннях і на територіях». 

16. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

17. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів». 

18. ДК 005-96 «Державний класифікатор України. Класифікатор відходів». 

19. ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 «Настанова з проектування захисту від шуму в 

приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування». 

20. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування 

захисту від шуму сельбищ них територій». 

21. ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 «Настанова з розрахунку та проектування 

звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських 

будинків». 
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22. Гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць», затв. в.о. головного державного 

санітарного лікаря 14.01.2020 №52 

23. ГН 2.2.6-184-2013 «Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) 

хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (Постанова 

Державного санітарного лікаря України  від 15.04.13р. №9). 

24. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 

25. ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. 

Зареєстровані знаки безпеки». 

26. ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Руководство по защите строительных 

конструкций зданий и сооружений от коррозии». 

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

28. ДСТУ Б В.2.7-85-99 «Цементи сульфатостійкі. Технічні умови (ГОСТ 

22266-94)». Зміна № 1. 

29. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 

30. ОНД 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных 

предприятий». 

31. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 

3.3.6.037-99. 

32. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов. 

33. «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами» УкрНТЕК 2000. 

34. ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних 

і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 

31384-2008, NEQ» - на сторінці 75 невірно зазначена назва. 

35. ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Цементи загально будівельного призначення». 

36. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС)». 

37. Наказ МОЗ України від 13.04.2007 №184 «Про затвердження методичних 

рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря». 

38. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами. Український науковий 

центр технічної екології. Донецьк, 2004. 

39. ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від 

зсувів та обвалів. Основні положення». 

40. ДБН В.1.1-25:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. 

Основні положення проектування». 
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41. ДБН В.1.1-24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист 

територій та споруд від підтоплення та затоплення». 

42. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

43. ВБН В.2.2-58.1-94 «Проектування складів нафти і нафтопродуктів з 

тиском насичених парів не вище 93,3 кПа». 

44. ВСН 01-89 «Строительные нормы предприятий по обслуживанию 

автомобилей». 

45. СНіП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

46. ДСТУ Б В.2.5-30:2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем 

холодного і гарячого водопостачання. Загальні технічні умови». 

47. Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 липня 2002 р. №956» від 21 вересня 2011 року №990. 

48. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій» від 30 вересня 2015 р. №775. 

49. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». 

50. КНД 211.2.3.063-98 «Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне 

забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція. Зі зміною 

№1 – не вірно зазначено назву на сторінці 90. 

51. «Правила пожежної безпеки в Україні» мають назву – НАПБ А.01.001-

2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». 
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Додаток 1 Містобудівні умови та обмеження 
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Додаток 2 Договір оренди землі 
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Додаток 3 – Фотофіксація розміщення повідомлення про плановану 

діяльність 
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Додаток 4 – Публікація повідомлення про плановану діяльність у ЗМІ 
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Додаток 5 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря під час будівельних робіт 

Розрахунок викидів ЗР від пилування 

Розрахунок кількості пилу виконаний згідно з "Збіркою методик за розрахунком 

змісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення 

атмосфери", Донецьк, 2000 р. 

Кількість пилу, що утворюється при вивантаженні піску, визначається по формулі: 

Q = (K1× К2× К3× К4× К5× К7× Сх×В×1000000) / 3600, г/с (1) 

де: К1 вагова доля пилової фракції в матеріалах, До= 0,05; 

К2 - частина пилу (від вагової маси), який переходить в аерозоль, К2=0,03; 

КЗ - коефіцієнт, який враховує місцеві метеорологічні умови (по середньорічній 

швидкості вітру), Кз=1,0; 

К4 - коефіцієнт, який враховує місцеві умови, міру захищеності вузла від зовнішніх 

дій, умов пилоутворення, К4=0,005; 

К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, К5=0,01; 

К7 - коефіцієнт, що враховує величину матеріалу, К7=0,8; 

Сх - потужність вузла пересипки, сумарна кількість розвантаженого матеріалу, 

т/година; 

В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипку, В=0,7. 

Кількість викидів визначається по формулі (1). 

K1=0,05; К2=0,02; К3=1,0; К4=0,005; К5=0,01; К7=0,8; В=0,7; продуктивність 

Gx=8т/ч; Максимально-разовий викид пилу рівний: 

Q = (0,05×0,03×1,0×0,005×0,01×0,8×0,7×8,0×1000000) : 3600=0,000093г/с 

Валовий викид пилу складає: 

Q = (K1× К2× К3× К4× К5× К7 × Сх ×В, т/період (2) 

Q = 0,05×0,03×1,0×0,005×0,01×0,8×0,7×60,0=0,00083т/період 

 

Кількість пилу, що утворюється при вивантаженні щебеню, визначається по 

формулі: 

Q = (K1× К2× К3× К4× К5× К7× Сх×В×1000000) / 3600, г/с (1) 

де: К1 вагова доля пилової фракції в матеріалах, До= 0,01; 

К2 - частина пилу (від вагової маси), який переходить в аерозоль, К2=0,02; 

КЗ - коефіцієнт, який враховує місцеві метеорологічні умови (по середньорічній 

швидкості вітру), Кз=1,0; 

К4 - коефіцієнт, який враховує місцеві умови, міру захищеності вузла від зовнішніх 

дій, умов пилоутворення, К4=0,005; 

К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, К5=0,01; 

К7 - коефіцієнт, що враховує величину матеріалу, К7=0,4; 

Сх - потужність вузла пересипки, сумарна кількість розвантаженого матеріалу, 

т/година; 

В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипку, В=0,7. 

Кількість викидів визначається по формулі (1). 

K1=0,01; К2=0,02; К3=1,0; К4=0,005; К5=0,01; К7=0,4; В=0,7; продуктивність 

Gx=8т/ч; Максимально-разовий викид пилу рівний: 

Q = (0,01×0,02×1,0×0,005×0,01×0,4×8,0×1000000) : 3600=0,0000062г/с 

Валовий викид пилу складає: 

Q = (K1× К2× К3× К4× К5× К7 × Сх ×В, т/період (2) 

Q = 0,01×0,02×1,0×0,005×0,01×0,4×0,7×20,0=0,000055т/період 
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Кількість пилу, що утворюється при переміщенні ґрунту, визначається по формулі: 

Q = (K1× К2× К3× К4× К5× К7× Сх×В×1000000) / 3600, г/с (1) 

де: К1 вагова доля пилової фракції в матеріалах, До= 0,05; 

К2 - частина пилу (від вагової маси), який переходить в аерозоль, К2=0,03; 

КЗ - коефіцієнт, який враховує місцеві метеорологічні умови (по середньорічній 

швидкості вітру), Кз=1,0; 

К4 - коефіцієнт, який враховує місцеві умови, міру захищеності вузла від зовнішніх 

дій, умов пилоутворення, К4=0,005; 

К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, К5=0,01; 

К7 - коефіцієнт, що враховує величину матеріалу, К7=0,8; 

Сх - потужність вузла пересипки, сумарна кількість розвантаженого матеріалу, 

т/година; 

В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипку, В=0,4. 

Кількість викидів визначається по формулі (1). 

K1=0,05; К2=0,02; К3=1,0; К4=0,005; К5=0,01; К7=0,8; В=0,4; продуктивність 

Gx=5т/ч; Максимально-разовий викид пилу рівний: 

Q = (0,05×0,03×1,0×0,005×0,01×0,8×0,4×5,0×1000000) : 3600=0,000033г/с 

Валовий викид пилу складає: 

Q = (K1× К2× К3× К4× К5× К7 × Сх ×В, т/період (2) 

Q = 0,05×0,03×1,0×0,005×0,01×0,8×0,4×20,0=0,00083т/період 

 

 

Викиди від фарбувальних робіт 

Розрахунок виконується за «Збірником показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, том 2. 

Ґрунтовка ГФ-021 

Кількість органічних розчинників, утворюючих при фарбуванні та висиханні 

розраховується за формулами: 

Рфарб = 2,2 х 10-6 х Q x ρ x П х А, 

Рвисих = 1,7 10-6 х Q x ρ x П х (1-А) 

Де Рфарб , Рвисих - кількість пару органічних розчинників, утворюючих при фарбуванні 

та висиханні, г/с; 

Q – потужність фарбувального обладнання, м2/годину; 

ρ – питома норма витрат фарбувального матеріалу на одиницю площини, г/м2; 

П – складова розчинника, %; 

А – коефіцієнт характеризуючий відносну частину від загальної кількості розчинника, 

яка випаровується при фарбуванні. 

Уайт-спирит 

Рфарб = 2,2 х 10-6 х 2,93 x 5,054 х 50 х (5,054 / (5,054+6,88)) / 3600 = 1,9 х 10-7 г/с = 0,151 

г/період; 

М/ГДК = 1,9 х 10-7 г/с / 1 = 1,9 х 10-7 – недоцільно 

Рвисих = 1,7 10-6 х 2,93 x 6,88 х 50 х (6,88 /(6,88+5,054))/ 3600 = 2,74 х 10-7 г/с = 0,217 

г/період; 

М/ГДК = 2,74 х 10-7 г/с / 1 = 1,9 х 10-7 – недоцільно 

Сольвент-нафта 

Рфарб = 2,2 х 10-6 х 2,93 x 7,41 х 50 (7,41/ (7,41+7,07)) /3600 = 3,39 х 10-7 г/с= 0,269 

г/період; 

М/ГДК = 3,39 х 10-7 г/с / 0,2 = 1,9 х 10-7 – недоцільно 
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Рвисих = 1,7 10-6 х 2,93 x 7,07 х 50 (7,07/ (7,07+7,41)) / 3600 = 2,39 х 10-7 г/с = 0,19 

г/період; 

М/ГДК = 2,39 х 10-7 г/с / 0,2 = 1,9 х 10-7 – недоцільно 

 

 

Емаль ХВ-124 

Кількість органічних розчинників, утворюючих при фарбуванні та висиханні 

розраховується за формулами: 

Рфарб = 2,2 х 10-6 х Q x ρ x П х А, 

Рвисих = 1,7 10-6 х Q x ρ x П х (1-А) 

Де Рфарб , Рвисих - кількість пару органічних розчинників, утворюючих при фарбуванні 

та висиханні, г/с; 

Q – потужність фарбувального обладнання, м2/годину; 

ρ – питома норма витрат фарбувального матеріалу на одиницю площини, г/м2; 

П – складова розчинника, %; 

А – коефіцієнт характеризуючий відносну частину від загальної кількості розчинника, 

яка випаровується при фарбуванні. 

Ацетон 

Рфарб = 2,2 х 10-6 х 2,93 x 42,75 х 50 х (1 - 0,98) / 3600 = 0,7 х 10-7 г/с = 0,127 г/період; 

М/ГДК = 0,7 х 10-7 г/с / 0,35 = 0,2 х 10-7 – недоцільно 

Рвисих = 1,7 10-6 х 2,93 x 0,65 х 50 х (1 – 0,98)/ 3600 = 9,0 х 10-10 г/с = 0,0016 г/період; 

М/ГДК = 0,7 х 10-7 г/с / 0,35 = 0,2 х 10-7 – недоцільно 

Бутилацетат 

Рфарб = 2,2 х 10-6 х 2,93 x 5,63 х 50 (1 - 0,98)) /3600 = 0,010 х 10-6 г/с= 0,00018 г/період; 

М/ГДК = 0,010 х 10-6 г/с / 0,10 = 0,01 х 10-5 – недоцільно 

Рвисих = 1,7 10-6 х 2,93 x 10,87 х 50 (1 – 0,98) / 3600 = 0,015 х 10-6 г/с = 0,0003 г/період; 

М/ГДК = 0,015 х 10-6 г/с / 0,10 = 0,015 х 10-5 – недоцільно 

Толуол 

Рфарб = 2,2 х 10-6 х 2,93 x 51,97 х 50 (1 – 0,98) /3600 = 0,093 х 10-6 г/с= 0,0016 г/період; 

М/ГДК = 0,093 х 10-6 г/с / 0,60 = 1,55 х 10-6 – недоцільно 

Рвисих = 1,7 10-6 х 2,93 x 38,98 х 50 (1 – 0,98) / 3600 = 0,054 х 10-6 г/с = 0,0009 г/період; 

М/ГДК = 0,054 х 10-6 г/с / 0,60 = 0,09 х 10-6 – недоцільно 

 

 

Зварювальні роботи виконуються ручними зварювальними трансформаторами. 

Забруднюючі речовини виділяються в атмосферу у вигляді неорганізованого викиду. 

Загальна витрата електродів АНО-6 на всіх зварювальних постах – 100 кг. Загальна кількість 

шкідливих речовин, що виділилися з урахуванням зварювальних матеріалів, що 

витрачаються, для електродів АНО-6 складає: заліза оксид – 14,35 г/кг; марганцю оксид – 

1,95 г/кг. 

Валові викиди визначалися по формулі: 

Ma=Q×B×10-6 

де: Q –питомий показник виділення, г/кг; В - сумарна витрата електродів, т/год. 

Годинна витрата електродів складає - 0,568 кг/година. 

Максимально-разові і валові викиди складуть: 

Заліза оксид 

Мвалові= 14,35 г/кг ×100 кг × 0,000001 = 0,00144т/період 

Мразові= 14,35 г/кг ×0,568 кг/час/3600 = 0,0022 г/с 

М / ГДК = 0,0022 / 0,4 = 0,055 недоцільно 
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Марганець 

Мвалові= 1,95 г/кг × 100 кг × 0,000001 = 0,0002т/рік 

Мразові= 1,95 г/кг × 0,568 кг/час/3600 = 0,0003 г/с 

М / ГДК = 0,0003 / 0,01 = 0,03 недоцільно 

Розрахунок викидів вихлопних газів при роботі двигунів автотранспортних 

засобів 

Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря при маневруванні по 

території проектованої ділянки автомобілів проводимо згідно «Методики розрахунку викидів 

забруднюючих речовин від транспортних засобів», за формулою: 

Вij = Мi • Аij 

де: Вij - кількість викидів j-го забруднюючої речовини і парникового газу (крім 

свинцю) i-ю групою техніки, кг; 

Мi - кількість використаного палива i-ю групою техніки, т; 

Аij - усереднені питомі викиди j-го забруднюючої речовини і парникового газу i-ю 

групою техніки, кг/т. 

Дані для розрахунку викидів від будівельної техніки з дизельними двигунами: 

Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при 

споживанні однієї тони палива: 

- оксиду вуглецю: gCO = 36,2 кг/т палива; 

- діоксиду азоту: gNO2 = 31,4 кг/т палива; 

- діоксиду сірки: gSO2 = 4,3 кг/т палива; 

- неметанових летких органічних сполук: gНМЛОС = 8,16 кг/т палива; 

- сажі: gC = 3,85 кг/т палива. 

Приймаємо середню витрату дизельного палива на одиницю техніки - 30 л на 100 км 

(24,9 кг на 100 км). 

Умовний пробіг по території підприємства - 0,50 км. 

Виходячи з перерахованого вище, витрата палива, за цикл при маневруванні по 

території підприємства для дизельних двигунів складатиме: 0,1245 кг = 124,5 г = 1,25 × 10-4 т. 

Цикл становить - 0,2 години = 720,0 с. 

Середня секундна витрата палива автомобілів з дизельними двигунами при 

маневруванні по території підприємства складатиме: 124,5 г / 720,0 с = 0,173 г/с = 1,7 × 10-7 

т/с. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при роботі дизельних двигунів 

автомобілів під час руху по території підприємства складатимуть: 

MCO = 36,2 × (1,7 × 10-7) × 103 = 0,0062 г/с; 

М / ГДК = 0,0062 / 5,0 = 0,00124 недоцільно 

MNO2 = 31,4 × (1,7 × 10-7) × 103 = 0,0053 г/с; 

М / ГДК = 0,0053 / 0,2 = 0,026 недоцільно 

MSO2 = 4,3 × (1,7 × 10-7) × 103 = 0,0007 г/с; 

М / ГДК = 0,0007 / 0,5 = 0,0014 недоцільно 

MНМЛОС = 8,16 × (1,7 × 10-7) × 103 = 0,0014 г/с; 

М / ГДК = 0,0014 / 1,0 = 0,0014 недоцільно 

MC = 3,85 × (1,7 × 10-7) × 103 = 0,0007 г / с; 

М / ГДК = 0,0007 / 0,15 = 0,0047 недоцільно 

MCO = 36,2 × 4,5 т/період /1000= 0,1629 т/період; 

MNO2 = 31,4 × 4,5 т/період / 1000= 0,1413 т/період; 

MSO2 = 4,3 × 4,5 т/період / 1000= 0,01935 т/період; 

MНМЛОС = 8,16 × 4,5 т/період / 1000= 0,03672 т/рік; 

MC = 3,85 × 4,5 т/період /1000= 0,01732 т/період; 
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Додаток 6 – Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі в період реконструкції 
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Додаток 7 – Шумові характеристики будівельної техніки 
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Додаток 8 – Розрахунок рівня шуму в період здійснення реконструкції 

Розрахунок проводився у відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-33: 2013 «Настанова з 

розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій». 

Сумарний марний рівень суму від будівельної техніки 

𝐿екв = 10 ∙ log ∑ 100,1∙𝑙𝑜𝑔𝐴екві = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔(100,1∙𝑙𝑜𝑔75 + 100,1∙𝑙𝑜𝑔75 + 100,1∙𝑙𝑜𝑔90)

= 90,27дБА 

Розрахунок шуму в точці виконується за рівнянням 

∆𝐿Авідст = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝜋𝑟 ∙ (2𝑟 + 𝐴 + 𝐵) + 𝐴𝐵

𝜋 ∙ (2 + 𝐴 + 𝐵) + 𝐴𝐵

= 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔
3.14 ∙ 10 ∙ (2 ∙ 10 + 3 + 7) + 3 ∙ 7

3.14 ∙ (2 + 3 + 7) + 3 ∙ 7
= 12,1дБА 

Розрахунковий еквівалентний рівень шуму розраховується за наступною 

формулою 

𝐿екв = 90,2 − 12,1 = 78,1дБА 

На відстані 10м буде витримуватися гранично допустимий рівень шуму на 

постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях на території підприємств 

– 80,0 дБА, згідно з табл. 2, п.5, ДСН 3.3.6.037-99. 

Розрахунок шуму в точці (житловій забудові) виконується за рівнянням 

𝐿А точ = 𝐿А екв −  𝐿А відст − 𝐿А пов − 𝐿А пок − 𝐿А екран − 𝐿А зел − 𝐿А обм − 𝐿А від 

Відстань до житлової забудови складає 350м. 

∆𝐿Авідст = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝜋𝑟 ∙ (2𝑟 + 𝐴 + 𝐵) + 𝐴𝐵

𝜋 ∙ (2 + 𝐴 + 𝐵) + 𝐴𝐵

= 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔
3.14 ∙ 350 ∙ (2 ∙ 350 + 3 + 7) + 3 ∙ 7

3.14 ∙ (2 + 3 + 7) + 3 ∙ 7
= 41,2дБА 

𝐿А екран- дорівнює 15 дБА, розташовані будівлі на розрахунковому напрямі 

𝐿А зел- дорівнює 5 дБА, розташовані зелені насадження на розрахунковому 

напрямі 

𝐿А точ = 𝐿А екв −  𝐿А відст − 𝐿А пов − 𝐿А пок − 𝐿А екран − 𝐿А зел − 𝐿А обм − 𝐿А від 

Еквівалентний рівень шуму на житловій забудові розраховується за наступною 

формулою 

𝐿екв = 90,3 − 41,2 − 15 = 34,1 дБА 
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Додаток 9 – Розрахунок обсягів утворення відходів 

 

Будівельні роботи 

Брухт чорних металів дрібний інший 7710.3.1.08  

Визначаються як 3% від загальної маси. 

124 т *3/100 = 3,72 т 

Одяг зношений чи зіпсований 

Вага спецодягу в середньому складає 1,8-2,2 кг. В рік спецодяг видається 

2 рази. 

М = 2 х 2,0 х 10 = 40 кг 

Взуття зношене чи зіпсоване 

Вага взуття в середньому складає 1,5 кг. В рік взуття видається 2 рази. 

М = 2 х 1,5 х 10 = 30 кг. 

Тверді побутові відходи 

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

затвердженими нормами і розраховується за формулою: 

М = 𝑁𝑖 × 𝑚𝑖 × 𝜌ТПВ × Т , т 

де: Nі – кількість працюючих осіб, Ni = 10 чоловік; 

mі – норматив утворення ТПВ, м3/рік×людину і становить 0,22 м3/рік на 

одного робітника; 

ρТПВ – щільність ТПВ, складає 0,180 т/ м3; 

Т – тривалість, років, Т = 10 місяців 

Розрахуємо обсяг утворення твердих побутових відходів від побутових 

приміщень: 

М = 10 × 0,22 × 0,180 × 1,0 = 0,396 т 

Відходи, одержані у процесах зварювання (2820.2.1.20) 

Витрати електродів – 100 кг/період 

Норма утворення відходу - 15% 

0,1 х 15% = 0,015 т/рік 

Будівельні відходи 

81 х 3% = 2,43 т 

Відходи демонтажу 

64,5 т 

2,43 + 64,5 = 66,93 т 

Обривки, кінці проводів, кабелів ізольованих від струмопровідних жил та 

відходи інші пластифікованого полівінілхлориду без тканинної основи 

67кг х 3% = 0,002т 

Залишки замісів бетонних 2661.2.9.02 

57*3/100 = 1,71 т 
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Залишки асфальту та суміші асфальтобетонної без вмісту дьогтю 

4510.2.9.04 

13,7*3/100 = 0,8 т 

 

 

Експлуатація 

Розрахунок піску, забрудненого нафтопродуктами 

Норма утворення забрудненого піску (0,1 т піску на 1000 м3 обороту 

нафтопродуктів в рік) розраховується за формулою: 

М = Q x q 

Де М – вага піску, т/рік; 

Q –оборот нафтопродуктів по складу, тис. м3/рік; 

q - питомий показник утворення забрудненого піску, т/м3. 

М = 2,92 x 0,1 = 0,292 т/рік 

Пісок забруднений нафтопродуктами, згідно договору, здається на 

утилізацію в ліцензійну організацію. 

Обтиральні матеріали утворюється в процесі експлуатації 

автотранспорту, технологічного обладнання та устаткування. 

Промащення ганчір’я виводиться з експлуатації у повному обсязі. 

Даний вид відходу є груповим, тому норматив його утворення 

встановлюється на основі початкових даних. 

Обсяг утворення промасленого ганчір’я визначається виходячи з норми 

витрати ганчір’я на одну працюючу людину за формулою: 

𝑚ганчірʼя = 𝑚ганчірʼянорм × 𝑁 × 𝑟 × 1,2 × 10−3т 

де: mганчірʼянорм – норматив витрати ганчір’я на одного працюючого, 

0,05 кг/добу; 

N – максимальна кількість працюючих на підприємстві, чоловік; N = 3 

чоловік; 

r – кількість робочих днів за період, r = 365 діб; 

1,2 – коефіцієнт обважнення ганчір’я за рахунок промаслення. 

Розрахуємо обсяг утворення промасленого ганчір’я за формулою: 

𝑚ганчірʼя = 0,05 × 3 × 365 × 1,2 × 10−3 = 0,066 т 

Загальний обсяг промаслених обтиральних матеріалів складе 0,066 т. 

Розрахунок відходів, що утворюються під час зачищення резервуарів для 

зберігання нафтопродуктів 

Розрахунок проводиться згідно з п.1.7.2 «Временных методических 

рекомендаций по рас чету нормативов образования отходов производства и 

потребления» по формулі: 

M = V x k x 10-3 

V – річний обсяг палива, що зберігався в резервуарі, т/рік; 
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k – питомий норматив утворення нафтошламу на тону палива, що 

зберігається, кг/т, (резервуарів з бензинами k=0,04 кг на тону бензину, для 

резервуарів з дизпаливом k=0,9 кг на 1 т дизпалива). 

M бенз = (36м3 х 0,85 х 745 кг/м3 х 10-3) х 0,04 х 10-3 = 0,001 т/рік 

M диз = (24м3 х 0,85 х 830 кг/м3 х 10-3) х 0,9 х 10-3 = 0,020 т/рік 

M = M бенз + M диз = 0,001 + 0,020 = 0,021 т/рік. 

Кількість відходів нафтопродуктів, що утворюються під час зачищення 

резервуарів для зберігання нафтопродуктів на АЗК становить 0,021 т/рік. 

Відходи, згідно договору, здаються на утилізацію в ліцензійну організацію. 

Одяг зношений чи зіпсований 

Вага спецодягу в середньому складає 1,8-2,2 кг. В рік спецодяг видається 

2 рази. 

М = 2 х 2,0 х 10 = 40 кг 

Відходи комунальні (міські) змішані 7720.3.1.01 

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

затвердженими нормами і розраховується за формулою: 

М = 𝑁𝑖 × 𝑚𝑖 × 𝜌ТПВ × Т , т 

де: Nі – кількість відвідувачів осіб, Ni = 15 чоловік; 

mі – норматив утворення ТПВ, м3/рік×людину і становить 0,22 м3/рік на 

одного робітника; 

ρТПВ – щільність ТПВ, складає 0,180 т/ м3; 

Т – тривалість, років, Т = 1 рік 

Розрахуємо обсяг утворення твердих побутових відходів від побутових 

приміщень: 

М = 15 × 0,22 × 0,180 × 1,0 = 0,594 т 

 

Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені  

За об’єктами аналогами маса відходу складає - 0,300 т/рік 

 

Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 

За об’єктами аналогами маса відходу складає - 0,100 т/рік 
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Додаток 10 – Технічні умови на водопостачання та водовідведення 
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Додаток 11 – Технічні умови на електрозабезпечення 
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Додаток 12 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в період експлуатації 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконаний згідно 

«Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязнения атмосферы» УкрНТЭК, отдел НТИ, Донецк». 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

Злив палива з автоцистерни 

Величини викидів ЗР від зливу палива розраховується за формулою: 

Пр = 0,2485 х Vp
ж х Ps(38) x Мп х (К5х + К5т) х 10-9, кг/годин, 

де Vp
ж – об’єм рідини, яка зливається з цистерни на протязі року, м3/рік; 

Ps(38) – тиск насичених парів рідини при температурі 380С; 

Мп – молекулярна маса парів рідини; 

К5х , К5т – коефіцієнти, які залежать від Ps(38) та температури газового простору 

відповідно у холодну та теплу пори року. 

Бензин 

Річний обіг палива складає Vp
ж = 1752 м3/рік. 

Ps(38) – знаходимо по таблиці в залежності від tекв; 

𝑡екв =  𝑡нк +
𝑡кк − 𝑡нк

8,8
 =  30 +

215−30

8,8
= 51,020С 

Ps(38) – 652 гПа 

Мп = 63 г/моль 

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 3.4  

К5х = 0,149 

К5т = 0,597 

Пр = 0,2485 х 1752 х 652 x 63 х (0,149+0,597) х 10-9= 0,013 кг/годин, 

НМЛОС бензин 

292 годин/рік 

Пр = 0,0038 т/рік 

V = 0,013 x 1000 / 3600 = 0,0037 г/с. 

Дизельне пальне 

Річний обіг палива складає Vp
ж = 1168 м3/рік. 

Ps(38) – знаходимо по таблиці в залежності від tекв; 

𝑡екв =  𝑡нк +
𝑡кк − 𝑡нк

8,8
 = 280 +

370−28

8,8
= 318,80С 

Ps(38) – 1,19 х 10-3гПа 

Мп = 220 г/моль 

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 3.4  
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К5х = 0,211 

К5т = 0,276 

Пр = 0,2485 х 1168 х 1,19 10-3 x 220 х (0,211+0,276) х 10-9= 0,037 х 10-6 кг/годин, 

НМЛОС С12-С19 

146 годин/рік 

Пр = 0,054 х 10-7 т/рік 

V = 0,037 х 10-6 x 1000 / 3600 = 1,028 х 10-8 г/с. 

 

Налив бензину в бензобаки 

Режим експлуатації «мірник». 

Величини викидів ЗР від однієї ємності під час зберігання розраховується за 

формулою 

Пр = 2,52 х Vp
ж х Ps(38) x Мп х (К5х + К5т) х (К8 х (1-η) х 10-9, кг/годин, 

де Vp
ж – об’єм рідини, яка наливається у резервуар на протязі року, м3/рік; 

Ps(38) – тиск насичених парів рідини при температурі 380С; 

Мп – молекулярна маса парів рідини; 

η – коефіцієнт ефективності газоуловлюючих пристроїв резервуару η = 95; 

К5х , К5т – коефіцієнти, які залежать від Ps(38) та температури газового простору 

відповідно у холодну та теплу пори року; 

Річний обіг палива складає Vp
ж = 1752 м3/рік. 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря  

𝑡𝑎𝑥 =
−4,7 + (−3,8) + 1,1 + 8,6 + 2,2 + (−2,5)

6
= 0,15 𝐶0  

𝑡𝑎𝑡 =
9,6 + 16,0 + 19,6 + 21,6 + 20,7 + 15,4

6
= 17,15 𝐶0  

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 1.4 з урахуванням того, що при  

К1x=0,3; К2x=0,37; К3x=0,62; tржх= 0,3+0,37 x 0,15 + 0,62 x 10 = 6,56 0C 

К1т=6,12; К2x=0,19; К3x=0,74; tржг = 0,81 х (6,12 + 0,19 х 17,15 +0,74 х 20) = 19,60С 

К4 = 0,81 

𝑡екв =  𝑡нк +
𝑡кк − 𝑡нк

8,8
 = 30 +

215−30

8,8
= 51,020С 

Ps(38) – 652 гПа 

Мп = 63 г/моль 

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 3.4  

К5х = 0,149 

К5т = 0,597 

К8 = 0,56 



161 

 

НМЛОС бензин 

Пр = 2,52 х 1752 х 652 x 63 х (0,149 + 0,597) х (0,56 х (1-0,95)) х 10-9 = 

0,0038 кг/годин 

584 годин / рік 

Пр = 0,002 т/рік 

Пр = 0,001 г/с. 

 

Налив дизельного пального в бензобаки 

Режим експлуатації «мірник». 

Величини викидів ЗР від однієї ємності під час зберігання розраховується за 

формулою 

Пр = 2,52 х Vp
ж х Ps(38) x Мп х (К5х + К5т) х (К8 х (1-η) х 10-9, кг/годин, 

де Vp
ж – об’єм рідини, яка наливається у резервуар на протязі року, м3/рік; 

Ps(38) – тиск насичених парів рідини при температурі 380С; 

Мп – молекулярна маса парів рідини; 

η – коефіцієнт ефективності газоуловлюваючих пристроїв резервуару η = 0,95; 

К5х , К5т – коефіцієнти, які залежать від Ps(38) та температури газового простору 

відповідно у холодну та теплу пори року; 

Річний обіг палива складає Vp
ж = 1168 м3/рік. 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря  

𝑡𝑎𝑥 =
−4,7 + (−3,8) + 1,1 + 8,6 + 2,2 + (−2,5)

6
= 0,15 𝐶0  

𝑡𝑎𝑡 =
9,6 + 16,0 + 19,6 + 21,6 + 20,7 + 15,4

6
= 17,15 𝐶0  

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 1.4 з урахуванням того, що при  

К1x=0,3; К2x=0,37; К3x=0,62; tржх= 0,3+0,37 x 0,15 + 0,62 x 10 = 6,56 0C 

К1т=6,12; К2x=0,19; К3x=0,74; tржг = 0,81 х (6,12 + 0,19 х 17,15 +0,74 х 20) = 19,60С 

К4 = 0,81 

𝑡екв =  𝑡нк +
𝑡кк − 𝑡нк

8,8
 = 280 +

370−28

8,8
= 318,80С 

Ps(38) – 1,19 х 10-3гПа 

Мп = 220 г/моль 

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 3.4  

К5х = 0,211 

К5т = 0,276 

К8 = 0,56 

НМЛОС С12-С19 
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Пр = 2,52 х 1168 х 1,19 х 10-3 x 220 х (0,211 + 0,276) х (0,56 х (1-0,95)) х 10-9 = 1,05 х 

10-7 кг/годин 

292 годин / рік 

Пр = 3,07 х 10-9  т/рік 

V = 1,05 10-7  x 1000 / 3600 = 2,9 х 10-9 г/с. 

 

Зберігання бензину  

Режим експлуатації «мірник». 

Величини викидів ЗР від однієї ємності під час зберігання розраховується за 

формулою 

Пр = 2,52 х Vp
ж х Ps(38) x Мп х (К5х + К5т) х (К6 х К7 х (1-η) х 10-9, кг/рік, 

де Vp
ж – об’єм рідини, яка наливається у резервуар на протязі року, м3/рік; 

Ps(38) – тиск насичених парів рідини при температурі 380С; 

Мп – молекулярна маса парів рідини; 

η – коефіцієнт ефективності газоуловлюючих пристроїв резервуару η = 0,95; 

К5х , К5т – коефіцієнти, які залежать від Ps(38) та температури газового простору 

відповідно у холодну та теплу пори року; 

К6 - коефіцієнт, який залежать від Ps(38) та річного оберту резервуару; 

К7 - коефіцієнти, які залежать від технічного оснащення та режиму експлуатації. 

Обсяг палива - складає Vp
ж = 1752 м3/рік. 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря  

𝑡𝑎𝑥 =
−4,7 + (−3,8) + 1,1 + 8,6 + 2,2 + (−2,5)

6
= 0,15 𝐶0  

𝑡𝑎𝑡 =
9,6 + 16,0 + 19,6 + 21,6 + 20,7 + 15,4

6
= 17,15 𝐶0  

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 1.4 з урахуванням того, що при  

К1x=0,3; К2x=0,37; К3x=0,62; tржх= 0,3+0,37 x 0,15 + 0,62 x 10 = 6,56 0C 

К1т=6,12; К2x=0,19; К3x=0,74; tржг = 0,81 х (6,12 + 0,19 х 17,15 +0,74 х 20) = 19,60С 

К4 = 0,81 

𝑡екв =  𝑡нк +
𝑡кк − 𝑡нк

8,8
 = 30 +

215−30

8,8
= 51,020С 

Ps(38) – 652 гПа 

Мп = 63 г/моль 

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 3.4  

К5х = 0,149 

К5т = 0,597 

К6 = 4,01 
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К7 = 0,87 

НМЛОС бензин 

Експлуатація резервуару, «мірник»  

Пр = 2,52 х 1752 х 652 x 63 х (0,149 + 0,597) х (4,01 х 0,87 х (1-0,95)) х 10-9 = 

0,023 кг/годин 

Пр = 0,21 т/рік 

Пр = 0,0066 г/с. 

 

Зберігання дизельного пального 

Режим експлуатації «мірник». 

Величини викидів ЗР від однієї ємності під час зберігання розраховується за 

формулою 

Пр = 2,52 х Vp
ж х Ps(38) x Мп х (К5х + К5т) х (К6 х К7 х (1-η) х 10-9, кг/годин, 

де Vp
ж – об’єм рідини, яка наливається у резервуар на протязі року, м3/рік; 

Ps(38) – тиск насичених парів рідини при температурі 380С; 

Мп – молекулярна маса парів рідини; 

η – коефіцієнт ефективності газоуловлюваючих пристроїв резервуару η = 0,95; 

К5х , К5т – коефіцієнти, які залежать від Ps(38) та температури газового простору 

відповідно у холодну та теплу пори року; 

К6 - коефіцієнт, який залежать від Ps(38) та річного оберту резервуару; 

К7 - коефіцієнти, які залежать від технічного оснащення та режиму експлуатації. 

Обсяг палива  -складає Vp
ж = 1168 м3/рік. 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря  

𝑡𝑎𝑥 =
−4,7 + (−3,8) + 1,1 + 8,6 + 2,2 + (−2,5)

6
= 0,15 𝐶0  

𝑡𝑎𝑡 =
9,6 + 16,0 + 19,6 + 21,6 + 20,7 + 15,4

6
= 17,15 𝐶0  

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 1.4 з урахуванням того, що при  

К1x=0,3; К2x=0,37; К3x=0,62; tржх= 0,3+0,37 x 0,15 + 0,62 x 10 = 6,56 0C 

К1т=6,12; К2x=0,19; К3x=0,74; tржг = 0,81 х (6,12 + 0,19 х 17,15 +0,74 х 20) = 19,60С 

К4 = 0,81 

𝑡екв =  𝑡нк +
𝑡кк − 𝑡нк

8,8
 = 280 +

370−28

8,8
= 318,80С 

Ps(38) – 1,19 х 10-3гПа 

Мп = 220 г/моль 

К5х , К5т – визначаємо з табл. П 3.4  

К5х = 0,211 
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К5т = 0,276 

К6 = 4,01 

К7 = 0,87 

НМЛОС С12-С19 

Експлуатація резервуару, «мірник»  

Пр = 2,52 х 1168 х 1,19 х 10-3 x 220 х (0,211 + 0,276) х (4,01 х 0,87 х (1-0,95)) х 10-9 = 

0,065 10-6 кг/годин 

Пр = 0,057 10-5 т/рік 

V = 0,065 10-6 x 1000 / 3600 = 0,018 х 10-6 г/с. 
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Додаток 13– Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі в період експлуатації 

Конструкторське бюро системного програмування  

 
topaz.eco@gmail.com 

(044) 248-32-78   
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