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1. ОПИС ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Планована діяльність – розміщення  мобільної  асфальтобетонної  установки  
ДС-16837 потужністю 160 т/год та грунтозмішувальної установки ДС 50Б 
потужність 240 т/год   на виробничому майданчику за адресою м. Суми, вул. Івана 
Піддубного, 4.  

Метою планованої діяльності ТОВ «ВДБК» є виробництво  
асфальтобетонних, цементо-грунтових, бітумо-грунтових   сумішей,  цементо-
щебеневих сумішей  для будівництва та ремонту автодоріг, що по якості та складу 
відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119-2011 та ГОСТ 9128-2013. 

Встановлення  асфальтобетонної  установки  передбачається Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Вінницька дорожньо-будівельна компанія» 
(Витяг з ЄДРПОУ наведено в Додатку 1) 

Юридична адреса: 21009, Вінницька обл., місто Вінниця,вул. 600 річчя, 
будинок 15,офіс 9 , тел. +38(063)-303-07-07. Фактична адреса діяльності: 
Сумська обл. м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4.         

Код ЄДРПОУ 42063576 
Основні види діяльності ТОВ  «ВДБК» є: 
Код КВЕД 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас; 
Код КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 
Код КВЕД 23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва; 
Код КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для 

використання; 
Код КВЕД 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей; 
Код КВЕД 23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу; 
Код КВЕД 23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; 
Код КВЕД 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та 

будівельного каменю; 
Код КВЕД 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 

(основний); 
Дана асфальтобетонна установка є сучасним виробництвом із використанням 

мікропроцесорної системи управління і забезпечує оптимально економний режим 
роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи 
обладнання та зводить до мінімуму вплив на навколишнє середовище. Установка 
має сертифікати відповідності технічному регламенту України та Декларацію про 
відповідність Євразійського Економічного Союзу. 

Дана установка відноситься до категорії обладнання найбільшої 
продуктивності та користується особливою популярністю серед усіх 
європейських країн.  

Потужність асфальтобетонної установки ДС-16837  становить: максимальна 
160 тон за годину, річна – 350 тис.тон.  асфальтобетонних сумішей.  

 Потужність грунтозмішувальної установки ДС-50Б  складає  240 т/год, 
річна 50 тис т/рік цементо-грунтових, бітумо-грунтових   та   цементо-щебневих 
сумішей.    

Режим роботи підприємства - 264 робочих дні на рік,  у 2  зміни.  
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При проектуванні асфальтобетонних заводів (далі АБЗ) однією з основних 
задач є вибір місця розташування заводу, оскільки від цього залежить, 
насамперед, вартість перевезення матеріалів – складових компонентів 
асфальтобетонних сумішей та вплив АБЗ на навколишнє середовище. 

Асфальтобетонні заводи зазвичай розташовані на відкритих майданчиках, 
оскільки підготовка АБ і його укладання на дороги проводиться виключно в 
теплий період року при позитивних зовнішніх температурах.  

До складу АБЗ входять наступні основні технологічні компоненти:  
- відкритий склад зберігання гравію або щебеню; 
- відкритий склад зберігання піску;  
- закритий склад зберігання мінерального порошку (силоси, бункера);  
- проміжні склади зберігання щебеню;  
- сушильний барабан;  
- установка пилоочищення газів сушильного барабану;  
- агрегат змішувача (асфальтозмішувач);  
- бункери готової асфальтобетонної суміші;  
- бітумосховище з устаткуванням для підігріву і перекачування; 

бітумонагрівальна установка;  
- ємкості зберігання палива;  
- транспортери для переміщення мінеральних компонентів 
 
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, відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля" від 23.05.2017р. №2059-VIII ст.3 ч.3 п 11 - Інші види діяльності: 
споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво 
екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону;  ст.3 ч.3 п.4 - 
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; 

Соціально-економічна необхідність планової діяльності це: 
- розвиток сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою 

будівництва та ремонту автодороги;  
- поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування 

населення; 
- створення на дорогах належних умов безпеки руху; 
- створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування 

місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці (до 25 чол.); 
- наповнення місцевого бюджету податками. 
Запланована діяльність спрямована на зближення виробництва 

асфальтобетону до місця його реалізації. 
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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). 

 
Усі проектні рішення планується реалізовувати на орендованому 

виробничому майданчику площею 1900 кв.м (договір оренди №1706/1 від 17 
червня 2020 року з ФОП Якушин О.В. додається у Додатку 2), що розміщено на 
земельній ділянці з кадастровий номер 5910136300:15:003:0074 за адресою: м. 
Суми, вул.. Івана Піддубного,4.     

Цільове  призначення земельної  ділянки -  12.04 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства, площею 0,978 га. 

 
Витяг з Публічної карти України 

 
 
Майданчик АБЗ розміщений в промисловій частині міста та межує:  
- з північної сторони – промислова зона;  
- з західної сторони – територія електричної підстанції, далі 

промислова зона, далі житловий масив. Найближчий житловий 
будинок на відстані 1320 м;   

- з східної сторони – промислова зона; 
- з  південної сторони – рілля;   
- з південно-західної сторони – кладовище 

 
 



8 
 

Ситуаційна карта 

 
 

Ділянка в цілому відповідає містобудівним вимогам, забезпечує дотримання 
санітарних, пожежних, екологічних  вимог  та знаходиться за межами: санітарних 
зон промислових підприємств, очисних споруд та залізничної колій. До історико-
культурних зон, об’єктів ПЗФ, Смарагдової та екологічної мережі  також  не 
відноситься. 

 
 
  

Об’єкти Смарагдової мережі 
Майданчик 
планованої 
діяльності 
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Відповідно до листа Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України за № 3801/11/10-08 від 25.03.2008 р. та у зв’язку з втратою 
чинності Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва і Міністерства екології та природних ресурсів України від 
12.02.2001 р. № 24/43 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних, картографічних 
робіт», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за № 
178/5369 (відповідно до наказу Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства екології та природних 
ресурсів України № 14/41 від 11.02.2011 р.)  геодезичні координати центроїду 
майданчика під розміщення планованої діяльності визначені за допомогою 
програми «Гугл Планета Земля»  

 

     

 

Широта Довгота 
градуси мінути секунди градуси мінути секунди 

(o) (') ('') (o) (') ('') 
1 2 3 4 5 6 
50 52 54.10 34 51 30.56 

 

Установка не вимагає виконання спеціальних бетонних фундаментів з 
можливістю рекультивації ділянки після демонтажу і переміщення установки..  

 
На сьогоднішній день  земельна на земельній ділянці вільна від забудови. 

Знесення та демонтаж існуючих будівель не передбачається.    
Відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ 

(приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності наведено в 
додатку 3). 
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Територія розміщення мобільної асфальтобетонної установки  
упорядкована, огороджена, озеленена, має інженерне забезпечення, освітлення в 
темний час доби, проїзди та майданчики мають тверде покриття, організований 
рельєф для відведення дощових вод, виконаний благоустрій території. Через 
ділянку не проходять транзитні інженерні мережі.  

Технологічне обладнання, яке використовується на даному об’єкті 
відноситься до  найкращих світових досягнень у даній галузі, що в свою чергу 
зводить до мінімуму екологічні ризики проектної діяльності 

Ділянка в цілому відповідає містобудівним вимогам, забезпечує дотримання 
санітарних, пожежних, екологічних вимог та знаходиться за межами:  санітарних 
зон промислових підприємств, очисних споруд та залізничної колії.  
 

До планувальних обмежень, наявних на земельній ділянці відносяться:  
• санітарно–захисна зона.  Для асфальтобетонного заводу  відповідно 

до додатку №4  ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 1000 м;  
• зони санітарної охорони що встановлюються від підземних і 

відкритих джерел водопостачання, водозабірних і водоочисних споруд, водоводів, 
об’єктів оздоровчого призначення. На території планованої діяльності підземні 
джерела водопостачання відсутні.  Питна вода є привозною. Вода зі скважини, що 
існує на території буде використовуватися для технічних потреб;   

• зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних 
територій, історично ареалу населеного пункту. Територія планованої діяльності 
знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної спадщини, зон 
охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів, зон регулювання забудови, 
зон охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний 
режим їх використання, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду  та 
інших зон;  

• прибережні захисні смуги (ПЗС), водоохоронні пункти на ділянці де 
передбачено встановлення асфальтобетонної та грунтозмішувальної установки – 
відсутні; 

• інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, 
гідрометеорологічних станцій, вздовж ліній зв’язку, електропередач, об’єктів 
транспорту й т.п.) – відсутні.  

Основні обмеження до земельної ділянки відведеної для розташування 
асфальтобетонного заводу: 

- відповідно до п 14.11.5 ДБН Б.2.2.-12:2009 - нові стаціонарні 
асфальтобетонні заводи слід розташовувати за межами населених 
пунктів; 

- відповідно Додатку №4 ДСП 173-96 санітарно захисна зона для 
асфальтобетонних заводів  становить 1000 м; 

- відповідно Додатку №6 ДСП 173-96 санітарно захисна зона для 
видаткових та базисних складів легкозаймистих та паливних рідин 
становить 100 м; 

 
 



11 
 

Планована діяльність передбачена в промисловій частині міста та 
віддалена від житлового сектору 

 
                            Земельна діялянка під АБЗ 

 
Викопіювання з Генерального плану м. Суми з нанесеними  існуючими 

планувальними обмеженнями (додаток 4) 
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Викопіювання з схеми зонування 
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Ситуаційна карта-схема розміщення АБЗ по відношенню до найближчої 
житлової забудови 
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Ситуаційна карта з нанесенням джерел викиду 
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Вибір майданчика під розміщення асфальтобетонної установки прийнято як 

оптимальний варіант з урахуванням: розглянутих варіантів можливого 
розміщення і техніко-економічних міркувань; найбільш економного використання 
земель, враховуючи цільове призначення землі; соціально-економічного розвитку 
району. 

 
1.2 ЦІЛІ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Соціально-економічна необхідність планової діяльності це: 
- розвиток сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою 

будівництва та ремонту автодороги;  
- поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування 

населення; 
- створення на дорогах належних умов безпеки руху; 
- створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування 

місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці (до 25 чол.); 
- наповнення місцевого бюджету податками. 
Запланована діяльність спрямована на зближення виробництва 

асфальтобетону до місця його реалізації. 
Метою даної роботи є: визначення доцільності і прийнятності планованої 

діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, 
державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього 
середовища.  

Основними задачами оцінки впливу на довкілля «Розміщення  мобільної  
асфальтобетонної  установки  ДС-16837 потужністю 160 т/год та 
грунтозмішувальної установки ДС 50Б потужність 240 т/год   на виробничому 
майданчику за адресою м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4» є: 

- дослідження фонового стану навколишнього середовища включаючи 
характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, 
родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості 
території та інших компонентів природного середовища; 

- оцінка можливих  змін в природних і антропогенних екосистемах в 
наслідок діяльності планованої діяльності;  

- оцінка можливих  альтернатив з різними екологічними наслідками;  
- урахування думки громадськість щодо планованої діяльності 
Метою планованої діяльності ТОВ «Вінницька дорожньо-будівельна 

компанія» (ТОВ «ВДБК») є виробництво  асфальтобетонних, цементогрунтових, 
бітумогрунтових   сумішей,  цементощебневих сумішей  для будівництва та 
ремонту автодоріг, що по якості та складу відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-
119:2011 та ГОСТ 9128-2009. Запланована діяльність спрямована на зближення 
виробництва асфальтобетону до місця його реалізації.  
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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 правокористування (власності) земельною ділянкою, 
та/або документи, що підтверджують відповідність планованої діяльності 
затвердженій містобудівній документації відповідно до вимог законодавства). 

 
Асфальтобетонна установка є сучасним виробництвом із використанням 

мікропроцесорної системи управління і забезпечує оптимально економний режим 
роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи 
обладнання та зводить до мінімуму вплив на навколишнє середовище (Паспорт на 
установку надано в Додатку 5). Установка має сертифікати відповідності 
технічному регламенту України та Декларацію про відповідність Євразійського 
Економічного Союзу. 

 Потужність асфальтобетонної установки ДС-16837  становить: 
максимальна 160 тон за годину, річна – 350 тис.тон.  асфальтобетонних сумішей.  

 Потужність грунтозмішувальної установки ДС-50Б  складає  240 т/год, 
річна 50 тис т/рік цементо-грунтових, бітумо-грунтових   та   цементо-щебневих 
сумішей.   Режим роботи підприємства - 264 робочих днів на рік,  у 2  зміни. 
Кількість працюючих – 25 чол. 

На момент розробки проектної документації ділянка вільна від забудови та 
не потребує демонтажу приміщень. 

Установка є мобільною та не потребує влаштування додаткових 
фундаментів.  

Асфальтобетонна установка ДС-16837 та грунтозмішувальна установка 
безперервної дії ДС-50Б є збірними та монтуються заводом виробником 
відповідно до договору.    

Тривалістьві будівництва (організації будівельного майданчика)  становить 
__1 місяці, в тому числі підготовчий етап _5 днів. 

Термін будівництва включає в себе час від початку виконання монтажних 
робі до введення асфальтобетонної та грунтозмішувальної установки в 
експлуатацію, та підрозділяється на підготовчий період та основний період. 

Початок монтажу визначається замовником. 
Для виконання усього об’єму робіт в розрахунковий термін проектом 

передбачені: 
- максимальна індустріалізація і механізація всіх процесів 
- застосування прогресивної технології при виконанні усіх будівельних 

процесів, а також максимально можливе їх поєднання; 
- оснащення будівельного майданчика та будівельної бригади 

високопродуктивними машинами і механізмами з урахуванням 
комплексної механізації будівельних процесів; 

- своєчасне забезпечення будівництва матеріально-технічними ресурсами. 
Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні 

організаційних, технічних, технологічних рішень та інших заходів на реалізацію 
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проектних рішень щодо будівництва об'єкта з дотриманням вимог законодавства 
та нормативних документів і забезпеченням під час будівництва:  

а)  пожежної безпеки;  
б) унеможливлення загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого 

впливу на навколишнє природне середовище;  
в) захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації.  
Організація будівельного виробництва включає заходи щодо:  
а) календарного планування підготовчих і будівельних робіт з врахуванням 

необхідних термінів завершення будівництва об'єктів та виконання окремих 
етапів робіт, узгоджених діями учасників будівництва, дотриманням вимог 
законодавства, нормативних актів та документів;  

б) трудового та матеріально-технічного забезпечення виконання 
запланованих робіт;  

в) раціональної організації праці та механізації робіт;  
г) управління виконанням виробничих процесів відповідно до вимог 

проектних рішень з урахуванням складу, обсягів, термінів та сезону виконання 
робіт, вимог до технологічної послідовності, можливостей засобів механізації, 
складу та кваліфікації виконавців робіт;  

д) досягнення проектних експлуатаційних властивостей об'єкта 
будівництва, забезпечення відповідної якості будівельної продукції;  

е) забезпечення комплексної безпеки будівництва, включаючи охорону та 
збереження навколишнього середовища - природного, соціального, техногенного 
та дотримання вимог ДСанПіН щодо небезпечних факторів виробничого 
середовища, важкості та напруженості трудового процесу;  

ж) здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва 
об'єктів, а також, за необхідності, науково-технічного супроводу відповідно до 
ДБН В. 1.2-5:2007;  

і) прийняття виконаних робіт і закінчених будівництвом об'єктів.  
Для забезпечення комплексної безпеки будівництва заходи з організації 

будівельного виробництва мають передбачати: 
 а) дотримання під час підготовки і виконання будівельних робіт вимог з 

охорони праці та усіх видів промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2-2009; 
 б) підтримання в процесі будівництва показників міцності і стійкості 

конструкцій та основ об'єкта будівництва в цілому та об'єктів прилеглої забудови; 
 в) дотримання безпечних умов експлуатації об'єктів прилеглої забудови 

відповідно до ДБН В. 1.2-12;  
г) дотримання вимог до виконання будівельних робіт в умовах діючого 

підприємства при здійсненні реконструкції, капітального ремонту або технічного 
переоснащення; 

 д) захист об'єкта будівництва, прилеглої території та забудови від впливу 
несприятливих природних або техногенних факторів;  

 Під можливими несприятливими факторами впливу на об'єкти будівництва 
або прилеглу територію розглянуті геологічні та гідрогеологічні умови (селі, 
лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплення, просідання, підроблювання 
території), значні перепади рівня поверхні будівельного майданчика, 
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різнорідність ґрунтів основ та навантажень на них, значне і неоднакове 
заглиблення підземної частини об'єкта, складні умови прилеглої забудови тощо. 

 е) ліквідацію негативного техногенного впливу будівництва на навколишнє 
середовище у разі виявлення його засобами моніторингу;  

ж) безпечне розміщення на будівельному майданчику виробничих та 
побутових приміщень і споруд для обслуговування будівництва, безпечне 
облаштування робочих місць. забезпечення проїзду і обслуговування 
транспортних засобів; 

 і) захист котлованів, траншей і виробок від обвалення та від поверхневих та 
ґрунтових вод; 

к) регламентацію правил безпечної експлуатації при виборі і розміщенні 
комплекту будівельних машин і засобів механізації;  

л) послідовність і темпи виконання робіт, які забезпечують ефективне і 
безпечне здійснення будівництва; 

 м) максимальне зменшення обсягів і термінів робіт, які виконуються в 
умовах дії небезпечних і несприятливих чинників;  

н) не перевищення граничнодопустимих концентрацій небезпечних та 
шкідливих виробничих чинників;  

п) дотримання безпечних умов праці, санітарно-побутове та медичне 
забезпечення працюючих відповідно до чинного законодавства;  

р) виконання заходів з охорони та збереження навколишнього середовища;  
с) дотримання умов дорожнього руху на прилеглих до об'єкта ділянках 

вулично-дорожньої мережі;  
т) безпечні способи та порядок поводження з відходами; 
 у) дотримання під час підготовки і виконання будівельних робіт вимог 

пожежної безпеки відповідно до НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, 
інших нормативних актів.  

Вказані заходи мають відповідати вимогам, визначеним чинним 
законодавством.  

При організації будівельного виробництва мають бути враховані 
індивідуальні властивості об'єкта будівництва (архітектурно-планувальні та 
конструктивні рішення, категорія складності, заглибленість, висотність тощо), 
терміни будівництва, а також умови будівництва (геологія та гідрогеологія, 
навколишнє середовище, особливості будівельного майданчика тощо).  

Відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт 
підготовчими роботами є:  

а) роботи з підготовки земельної ділянки. На відведеній ділянці на 
початку проектування ґрунтово–рослинний шар відсутній. Майданчик 
вертикально спланований (відсип щебнем);  

б) влаштування огорожі будівельного майданчика;  
в) знесення будівель і споруд. Будівлі та споруди на майданчику відсутні 

тому і демонтаж не проводиться;  
г) порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної 

ділянки.  
д) вишукувальні роботи – враховуючи відсутність необхідності 

влаштування капітальних фундаментів вишукувальні роботи не проводяться;  
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е) роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, 
необхідних для організації і обслуговування будівництва. Передбачено 
встановлення контейнерів для сміття;  

ж) улаштування під'їзних шляхів. Підїзд до майданчика існуючий зі 
сторони вул. Піддубного 

  і) складування будівельних матеріалів. Для складування будівельних 
матеріалів на території асфальтобетонної та грунтозмішувальної установки (АБУ 
та ГЗУ) передбачено встановлення додаткових контейнерів для сміття. 
Відповідальність за утилізацію даних відходів покладається на будівельно-
монтажну оранізацію, що буде задіяна для реалізації проектних рішень. 

к) підведення тимчасових інженерних мереж. На майданчику не 
передбачається прокладка мереж водопостачання та каналізації, так, як 
передбачено. 

Для електропостачання промислового майданчика передбачено 
дизельгенератор. 

л) винесення інженерних мереж. Винесення інженерних мереж не 
передбачено. 

м) видалення зелених насаджень. Земелна ділянка вільна від зелених 
насаджень. 

Таким чином до основних робіт по влаштуванню виробничого майданчика 
дозволяється приступати після виконання внутрішньо майданчикових 
підготовчих робіт відповідно до вимог ДБН А.3. 1–5–2016 «Організація 
будівельного виробництва»: 

• влаштування необхідних тимчасових будівель та споруд; 
• влаштування тимчасових доріг; 
• облаштування зони складування будівельних матеріалів та 

конструкцій; 
• влаштування тимчасової огорожі будівельного майданчика; 
• на місцевості виконати геодезичну розбивку запроектованих будівель 

та споруд, провести здачу–приймання геодезичної розбивної основи по акту; 
• виконати заходи щодо пожежної безпеки об׳єкту (на в׳їзді встановити 

стенд з планом пожежного захисту об׳єкту, обладнати щити з комплектом 
первинних засобів пожежогасіння); 

• встановити контейнери для збору будівельного сміття; 
• забезпечити будівельний майданчик електроенергією, 

водопостачанням, телефонним зв׳язком для виробництва будівельно–монтажних 
робіт; 

• виконати заходи щодо техніки безпеки з позначенням небезпечних 
зон, під׳їздів, проходів і встановити плакати по техніці безпеки; 

• на під׳їзді до території будівельної ділянки та виїзді з неї встановити 
необхідні дорожні знаки; 

• доставити на об׳єкт інвентар, інструмент, механізми, виготовленні 
допоміжні пристосування для забезпечення вимог безпеки; 

• доставити на об׳єкт будівельні матеріали та конструкції. 
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Виконання будівельно–монтажних робіт необхідно вести потоковим 
методом з комплексною механізацією всіх процесів з використанням 
високопродуктивних машин і механізмів з урахуванням вимог нормативних 
документів, інструкцій та рекомендацій галузевих нормативно–технічних 
документів на кожен вид робіт.  

Земляні роботи. На відведеній ділянці на початку проектування ґрунтово–
рослинний шар відсутній. Майданчик вертикально спланований (відсип щебнем). 

Додатково планується: 
-    організація площадки з піднавісом для зберігання інертних матеріалів,  
- облаштування місця встановлення резервуарів бітуму та дизельного 

палива 
- благоустрій території  
В разі вияву при виконанні земляних робіт не вказаних в проекті 

комунікацій, підземних споруд або позначаючи їх знаків, земляні роботи повинні 
бути призупиненні, на місце роботи викликані представники замовника 
організацій (служб), які експлуатують виявлені комунікації, і прийняті заходи по 
охороні виявлених підземних улаштувань від пошкоджень. 

Розробка ґрунту поблизу діючих інженерних комунікацій повинна 
виконуватись вручну в відповідності до вимог п.3.22 ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 
«Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і 
спорудження фундаментів». 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 
археологічного або історичного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь праці, 
зброї та ін.), то, згідно з ст. 36 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і 
протягом однієї доби повідомити про це обласний Центр охорони і наукових 
досліджень пам’яток культурної спадщини. 

Всі земляні роботи виконують у відповідності до вимог ДСТУ–Н Б В.2.1–
28:2013. 

Прокладка інженерних мереж. На майданчику не передбачається 
прокладка внутрішніх мереж водопостачання та каналізації від існуючої 
свердловини та існуючого вигреба. 

Питна привозна.   
Для електропостачання промислового майданчика передбачено 

дизельгенератор. 
Улаштування монолітних залізобетонних конструкцій. Будівництво 

монолітних залізобетонних фундаментів не передбачено. 
Монтаж і випробування асфальтобетонної та грунтозмішувальної 

установки. Конструктивні елементи установок  виготовляється на заводі і в 
готовому вигляді перевозиться вантажним автотранспортом до місця 
встановлення. Виготовлення, випробування і монтаж АБЗ здійснюється 
відповідно до технічних умов, інструкції з експлуатації, включаючи інструкцію з 
техніки безпеки, розроблені та затвердженні у встановленому порядку заводом–
виробником на основі вимог проектів, будівельних норм і правил. 
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Виконання робіт в зимовий час: виконання робіт в зимовий період не 

планується. 
 

Об’єми основних будівельно-монтажних робіт 

Назва робіт Одиниці 
виміру 

Обсяги 
будівельно-

монтажних робіт 
Влаштування мощення під встановлення  
- резервуарів бітуму 
- резервуарів дизпалива 
- грунтозміщквальної установки 
- асфальтобетонної установки 
- площадки для зберігання інертних матеріамів  

 
м2 

 

 

 

м2 

 
2400  

 
 
 

30000 
 

Матеріально-технічне забезпечення будівництва  
 

№ 
п/п 

Назва Марка КІльк. 

1 Кран стріловий автомобільний КС3575А 1 
2 Автомобіль бортовий ЗИЛ-150 1 
3 Автомобіль самоскид ЗИЛ-585 1 

4 Автобенонозмішувач Камаз 43118 1 

5 Зварювальний апарат - 1 

6 Компресор СЕССАТО В7000/500 РТ 1 

7 Екскаватор JCB JS 130 W 1 

8 Пневмотрамбовка ТП-9 1 

9 Каток Кзк-6 1 

. 
 

Можливі впливи підготовчих та будівельних робіт на навколишнє 
середовище 

 
Основними джерелами забруднення атмосферного повітря при проведенні 

будівельних робіт є пересипка будівельних матеріалів, роботи будівельної 
техніки, зокрема згоряння палива в двигунах внутрішнього згоряння, нанесення 
лакофарбового покриття на металеві конструкції, монтаж металевих конструкцій 
зокрема зварювальні роботи. 

Забруднення носить тимчасовий характер тільки на етапі проведення 
будівельних робіт. 
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Запобігання виникненню та проявам негативних впливів на навколишнє 
середовище на етапі будівництва забезпечується проведенням будівельних робіт 
відповідно до вимог нормативних документів та технологічних регламентів на 
окремі види робіт. Дотримання технологічних режимів будівельних робіт також 
виключає можливість виникнення та розвитку аварійних ситуацій. Тому для 
мінімізації впливів на навколишнє середовище при будівництві необхідно чітко 
дотримуватись вимог щодо технології проведення будівельних робіт, техніки 
безпеки та охорони довкілля.  

У ході будівництва при виконанні передбачених обсягів робіт ризик 
істотного забруднення атмосфери, ґрунтів, ґрунтових і поверхневих вод відсутній. 

Складування відходів будівельного виробництва, повинно влаштовуватися 
у відведених для цієї мети місцях. Побутові відходи та будівельне сміття підлягає 
регулярному централізованому збиранню, вивезенню та утилізації на звалищах. 
Будівельні відходи та вторинна сировина відповідно до Закону України «Про 
відходи» вивозяться до місць їх складування або об’єктів поводження з 
відходами, погоджених із органами місцевої державної адміністрації. 
Перевезення відходів здійснюється у відповідності до правил, встановлених 
місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування.  

Відходи, що утворюються при проведені технічного обслуговування 
транспортних засобів та будівельної техніки, на площадці не утворюються: 
ремонт і обслуговування техніки проводиться на спеціалізованому підприємстві, 
де технічні засоби перед виконанням робіт на площадці будівництва проходить 
огляд і при необхідності – ремонт, заміна акумуляторних батарей, шин, паливних 
і масляних фільтрів та інше. 

При будівельних роботах передбачається захист існуючих дерев захисними 
коробами, будівельні матеріали складуються в суворо назначених для цього 
місцях, в літній період відбувається полив території будівельного майданчика, 
щоб запобігти поширенню пилу.  

До закінчення опоряджувальних робіт необхідно заміряти рівень 
радіаційних параметрів з оформленням відповідно акту, що прикладається до 
документів комісії по прийомці об'єкту в експлуатацію.  

Будівництво завершують роботи по благоустрою і озелененню 
території. 
 

Заходи по забезпеченню охорони довкілля при проведенні підготовчих та 
будівельних робіт 

 
При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись 

вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.2.2-1-
2003, р.3 «Оцінка впливів на навколишнє природне середовище при будівництві». 

При організації будівельного виробництва проектом передбачені заходи, які 
забезпечують охрону навколишнього природного середовища: 

-виконання вимог на запобігання запиленості, забруднення підземних вод, 
загазованності повітря, сипучі матеріали зберігати в закритих ємностях; 

- заборонена робота машин на холостому ході, забороняється відкритим 
вогнем спалювати відходи сміття, розігрівати бітумні мастики. 
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- заправку та обслуговування будівельних машин та спецавтотранспорту 
виконувати на спеціальних майданчиках, на яких повинні бути забезпечені 
заходи, що виключають потрапляння паливно-змащувальних матеріалів в грунт, 
організувати зливання відходів ПММ в спеціально обладнаних для цієї мети 
місцях; 

- вміст шкідливих газів, парів та пилюки у повітрі робочої зони не повинен 
перевищувати гранично допустимої концентрації по ГОСТ 12.1.005-88/ССБТ 
«Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги». 

Під час виконання будівельно-монтажних робіт забороняється:  
- випускання стічних вод, а також неочищених господарсько-побутових або 

виробничих стоків, що утворюються на будівельному майданчику або поряд з 
ним, відповідно до вимог Водного кодексу та ДСП 173-96;  

- знищення на будівельному майданчику деревинно-кущової рослинності, 
якщо це не передбачено проектною документацією (знищені дерева та кущі 
необхідно компенсувати висадженням подібної рослинності після закінчення 
будівництва);  

- складання відходів та сміття у зонах житлової забудови без застосування 
спеціальних пристроїв. 

Керівник монтажної компанії, що здійснює роботи з будівництва  несе 
безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. 

Для забезпечення стоку поверхневих вод з будівельного майданчика в 
підготовчий період виконується планування території їз захистом котловану від 
попадання поверхневих вод. 

На будівельному майданчику одночасно повинна працювати мінімальна 
кількість машин з двигунами внутрішнього згоряння. Передбачається одночасна 
робота на будмайданчику тільки двох одиниць таких машин. 

Нормовані втрати матеріалів, відходи і тару слід утилізувати відповідно до 
діючих вимог. 

Рівень шуму в робочій зоні не повинен перевищувати 80 дБА, заходи 
безпеки – згідно ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037. Контроль - згідно ГОСТ 12.1.050 
і ДСТУ 2867 

При виробництві робіт вживати конструктивні і технологічні заходи по 
зниженню рівня шуму. Для зменшення кількості пилу тимчасові дороги, особливо 
в сухий жаркий період періодично поливати водою. 

При виробництві робіт не допускати перевищення гранично допустимих 
концентрацій шкідливих речовин в повітрі, при цьому необхідно користуватися 
приладами, вживаними для санітарно-гігієнічної оцінки шкідливих виробничих 
чинників. 

Роботи на території будівництва виконувати з використанням екологічно 
безпечних методів виробництва робіт і засобів механізації, що не створюють 
динамічних навантажень на конструктивні елементи існуючих будівель. 

  
1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 

виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних 
ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується 
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використовувати (додається у разі наявності інформація про інженерне 
забезпечення об’єкта, в тому числі водопостачання та водовідведення) 

 
Об’єктом планованої діяльності є розміщення  мобільної  асфальтобетонної  

установки  ДС-16837 потужністю 160 т/год та грунтозмішувальної установки ДС 
50Б потужність 240 т/год   на виробничому майданчику за адресою м. Суми, вул. 
Івана Піддубного, 4 

Асфальтобетонна установка ДС-16837 являє собою мобільну 
конструкцію, що забезпечує безперервний технологічний цикл, що складається з 
подачі вихідного матеріалу, його дозування та нагрів, просушування, 
просіювання і перемішування.  

Всі рухомі частини установки знаходяться під контролем спеціальної 
системи управління.  

Основні складові установки:  
- живильні бункера (5 шт.) місткістю по 16 м3, 

 
 
Агрегат живлення призначений для попереднього дозування сипучих   

матеріалів відповідно до заданої рецептури і подання їх на похилий стрічковий   
конвеєрі складається з бункерів із стрічковими живильниками і горизонтального   
конвеєра. 

Агрегати живлення установки ДС-16837 складаються з п’яти  бункерів. Під 
кожним з бункерів встановлений стрічковий живильник. Сипучий матеріал 
подається у бункер через грати, які перешкоджають попаданню у бункер 
негабарита. 
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Пропускна спроможність одного живильника при щільності кам'яних 

матеріалів 1,5 тонн/м.куб.-до36 тонн/годину.  
Конвеєр агрегату живлення виконує функцію збірника і призначений для 

переміщення заздалегідь від дозованого  матеріалу  

- транспортери ланцюгові,  
Конвеєр агрегату живлення виконує функцію збірника і призначений для 
переміщення заздалегідь віддозованого матеріалу до сушильного барабану.. 

Приводом конвеєрів є мотор-барабан.  

 
 

- сушильний барабан безперервної дії, що працює на дизельному 
пальному та забезпечена сухою системою очистки (рукавний фільтр) 

 
Сушарний агрегат призначений для нагріву і сушки кам'яних матеріалів до 

стану, що забезпечує приготування суміші, а також для очищення газів, що 
відходять, від пилу. 

До складу сушарного агрегату входять: 
- сушарний барабан з паливним агрегатом; 
- комбінована система очищення димових газів від пилу – установки 

рукавних фільтрів. 
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- змішувач 
Агрегат змішувача призначений для сортування і дозування нагрітих піску, 

щебеня, дозування бітуму та приготування асфальтобетонної суміші. 
До складу агрегату змішувача входять: 
- елеватор кам'яних матеріалів; 

- блок гуркоту; 
- верхній блок; 
- нижній блок; 
- трубопроводи і рукави пневмосистеми; 
- бункер надлишків і негабарита з сигналізатором верхнього рівня і 

затвором, що має пневмопривод ручного управління. 
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- бункер мінерального порошку (2 шт.) 
Агрегат мінерального порошку призначений для прийому, тимчасового 

зберігання і видачі мінерального порошку в приймальне облаштування елеватора 
мінерального порошку і пилу агрегату змішувача. 

До складу агрегату входять: бункер з сигналізатором верхнього рівня, 
фільтром і лопатевим живильником; блок з ваговим автоматичним дозатором і 
шнеком. 

 
- бункер пилу,  
- бункер целюлози 

Конструкція агрегату целюлозної добавки забезпечує прийом, дозування і 
видачу в мішалку установки асфальто-смесительной гранульованих целюлозних 
добавок  і подібних до них з насипною щільністю 500±50 кг/м3. 
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- бункера готової продукції. 
Агрегат готової суміші призначений для прийому, короткочасного 

зберігання і  вивантаження в автотранспорт готової асфальтобетонної суміші.  

 
 
Для зберігання бітуму передбачено три резервуара об’ємом по 30 м3 та два 

об’ємом  по 75 м3.  
Для зберігання дизельного пального передбачено чотири резервуари 

об’ємом 13 м3, 2,7 м3, 0,2 м3, 30 м3.  
Інертні матеріали зберігаються на відкритому майданчику.  
Технологією виготовлення асфальтобетонної суміші передбачено також 

використання целюлозної добавки, як складова частина щебеномастикового типу 
асфальтобетонної суміші (ЩМАС). Загалом асфальтобетонна установка ДС-16837 
має найбільшу виробничу потужність, а технологія виготовлення 
асфальтобетонної суміші направлена на  зменшення викидів та економію до 25 % 
енергії на всіх етапах виробництва. 

Конструкція асфальтозмішувальної установки дозволяє виконувати 
наступні операції технологічного процесу:  

- попереднє дозування вологих інертних матеріалів в агрегаті живлення;  
- просушування і нагрів інертних матеріалів до робочої температури в 

сушильному барабані і подачу їх до гуркоту змішувального агрегату;  
- сортування нагрітих інертних матеріалів на чотири фракції (0-5, 5-10, 

10-20, 20-40 мм), тимчасове зберігання їх в «гарячому» бункері, дозування і 
видачу їх в змішувач;  

- оснащення високоефективними фільтрами рукавного типу загальною 
площею фільтрування 473 м2. Номінальний вихід пилу після очистки, відповідно 
до паспортних даних становить 20 мг/м3 . Продуктивність фільтру 30000 Нм3/год.;  

- прийом мінерального порошку з автоцементовозів, дозування і видачу в 
змішувач;  

- прийом бітуму з бітумовозів (або складу бітуму), тимчасове зберігання і 
нагрівання його в бітумних цистернах до робочої температури, дозування і 
подачу в змішувач;  
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- видачу суміші в Автосамоскид або подачу її скіповим підйомником в 
бункера готової суміші;  

В установці ДС-16837 забезпечено:  
- автоматизоване і дистанційне вагове дозування інертних матеріалів, 

бітуму, мінерального порошку і пилу, їх перемішування, і видача в бункер готової 
суміші; 

- контроль і регулювання температури інертних матеріалів, димових газів 
на виході з сушильного барабана, температури палива і готової суміші; 

-  повторне використання води (оборотне водопостачання); 
-  автоматичне або дистанційне керування всіма основними механізмами.  
Управління всією установкою є централізованим і здійснюється з пульта 

управління, розміщеного в кабіні оператора.  
Кабіна оператора обладнана кондиціонером і гучномовним зв'язком. 

Блоковий принцип виготовлення підвищує заводську готовність вузлів і дозволяє 
значно скоротити терміни монтажу установки.  

Застосування мікропроцесорної системи управління забезпечує у споживача 
найбільш оптимальний, економічний режим роботи установки, підвищує 
культуру виробництва і безвідмовність роботи обладнання. При цьому вся 
інформація, в тому числі і про можливі несправності, виводиться на дисплей.  

 
Технічні характеристики ДС-16837 

 
Продуктивність номінальна при вологості вихідних 

матеріалів до 3%, т/год 
160 

Напруга, В 380 
Частота, Гц 50 
Споживана потужність, кВт 420 
Висота завантаження в бункер, м 3, 
Сушильний барабан, діаметр та довжина 2200х8000 
Тип палива дизельне 
Кількість фракцій інертних матеріалів, шт 4 
Місткість бункера горячих інертних матеріалів,м3 17 
Максимальна маса замісу, кг 2200 
Тип мішалки Періодичної дії 
Час приготування одного замісу, сек 45…60 
Загальна місткість бункерів готової продукції, т (м3) 100 (55,6) 
Тип пиловловлювача Рукавний 

фільтр 
Спосіб утилізації пилу Використання в 

технологічному 
процесі 

Габаритні розміри, довжина/ширина/висота, м  45/43,2/19 
 

Зовнішній вигляд установки 
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Матеріалом для виробництва асфальтобетонної суміші служать:  
- пісок; 
- щебінь фракції 5 ‒ 10 мм; 10 ‒ 20 мм; 
- мінеральний порошок; 
 - бітум.  
Кількість інертних матеріалів 175 тис т/рік – щебеню та 140 тис. т відсів.  
На заміс використовується: щебінь 5-10 – 49,3%; пісок із відсівів гранітний 

– 41,7%; мінеральний порошок (портландцемент)-3,8%; бітум БНД60/90-5,2% 
Пісок та щебінь доставляються автотранспортом, де розвантажуються та 

складуються на території підприємства. Для зберігання інертних матеріалів 
передбачено критий майданчик. 

Для зберігання мінерального порошу передбачено окремі дві ємністі. 
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Опис технологічного процесу 

 
 

 
Холодні мінеральні матеріали (щебінь, подрібнений пісок та пісок з відсіву 

дроблення)  подають навантажувачем в п’ять  бункерів живлення, що обладнані 
ваговими або об'ємними дозаторами для попереднього дозування матеріалів в 
сушильний агрегат.  
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Кожна фракція мінерального матеріалу завантажуються у відповідний 
бункер агрегату живлення. Висота стінок бункерів виключає пересипання 
матеріалів в сусідні бункера.  

При роботі заводу всі бункера будуть завантажуватись рівномірно у 
відповідності до змісту вихідних матеріалів в асфальтобетонної суміші. 
Мінеральні матеріали від бункерів агрегату живлення за допомогою конвеєрів 
подаються в сушильний агрегат, що складається з сушильного барабану, 
паливного обладнання та системи знепилення.  

В якості палива для сушильного барабану використовується дизельне 
паливо, для берігання якого  передбачено чотири резервуари об’ємом 13 м3, 2,7 
м3, 0,2 м3, 30 м3.  

Після попереднього дозування холодні та вологі мінеральні матеріали 
надходять в барабан сушильного агрегату, де вони висушуються та нагріваються 
до температури 165 ‒ 185°С. Нагрівання інертних матеріалів у сушильному 
барабані здійснюється гарячими газами по принципу протитоку. Пил, що 
утворюється при перетиранні матеріалу, що просушується та продукти 
спалювання палива вилучаються з сушильного барабана системою аспірації через 
систему пилогазоочистки у димову трубу.  

Необхідну температуру мінеральних матеріалів встановлюють дослідним 
шляхом при пуску змішувальної установки на підставі показань температурного 
датчика, встановленого в лотку, за яким нагрітий матеріал надходить з 
сушильного барабана до "гарячого" елеватору на підставі заданої контрольованої 
температури готової асфальтобетонної суміші.  

Регулювання температури нагріву мінеральних матеріалів здійснюється за 
допомогою форсунки, збільшуючи або зменшуючи подачу палива або зміною 
інтенсивності подачі мінеральних матеріалів в сушильний барабан.  

Якщо мінеральні матеріали перед надходженням в сушильний барабан 
мають високу вологість, то домогтися їх висушування та нагрівання слід не за 
рахунок збільшення подачі палива в форсунку, а шляхом зменшення подачі 
вологих матеріалів в сушильний агрегат.  

З сушильного агрегату щебінь та пісок з допомогою елеватора подаються в 
aгрегат змішувальний, де гарячий мінеральний матеріал за допомогою системи 
віброгрохоту розділяється за фракціям, які розміщуються в окремих відсіках 
гарячого бункера асфальтозмішувачів. З бункерів, в яких накопичуються певні 
фракції мінерального матеріалу, вони надходять у ваговій бункер-дозатор. 

 Дозування фракціонованих гарячих матеріалів здійснюється за вагою.  
Також для приготування асфальтобетонної суміші використовується 

мінеральний порошок, який доставляється на АБЗ автоцементовозом та 
розвантажується в два бункера мінерального порошку за допомогою пневмо-
камерного насосу. Подача мінерального порошку у aгрегат змішувальний 
відбувається герметично. Мінеральний порошок дозується окремо в холодному 
стані.  

У змішувачі інертні матеріали перемішуються "насухо" (без в’яжучого), а 
далі – з в’яжучим. У результаті перемішування "насухо" інертні матеріали 
утворюють однорідну суміш.  
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Для виготовлення асфальтобетону, як в’яжучий матеріал, використовується 
бітум. Бітум надходить з бітумоплавильні по трубопроводу в об’ємний дозатор, а 
після цього у змішувач. Готова суміш із змішувача надходить у бункер-автомат, а 
після цього в автомашину.  

Бітум на АБЗ потрапляє в готовому вигляді автотранспортом. 
Обезводжування бітуму на АБЗ не проводиться. 

 Бітум автотранспортом доставляється на підприємство та зберігається  у 
трьох резервуарах об’ємом 30 м3 та два об’ємом  75 м3.  

Бітум з ємності подається до aгрегату змішувального за допомогою насоса. 
Підігрів бітуму здійснюється гарячими газами за допомогою дизельного палива.  

 Час перемішування суміші встановлюють дослідним шляхом в залежності 
від виду, технічних параметрів, конструктивних та технологічних можливостей 
aгрегату змішувального, ступеня зносу робочих органів. Тривалість циклу 
перемішування уточнюється при пробних замісах візуально за зовнішнім 
виглядом суміші.  

Технологією виготовлення асфальтобетонної суміші передбачено також 
використання целюлозної добавки, як складова частина щебеномастикового типу 
асфальтобетонної суміші (ЩМАС). 

Приготована асфальтобетонна суміш вивантажується в автотранспорт або 
подача її скіповим підйомником в бункери готової суміші (об’ємом 30 м3 та та 70 
м3) В подальшому готова продукція відвантажується на автотранспорт. 
Температура цієї суміші при відвантаження автотранспортом дорівнює 
температурі атмосферного повітря (не вище плюс 25 °С).  

Технологічні операції завантаження та транспортування не повинні 
погіршувати однорідність не охолодженої суміші. У цьому випадку для 
запобігання розшарування (сегрегації) суміші рекомендується завантажувати 
автомобільсамоскид порціями, залежно від його вантажопідйомності та довжини 
кузова та може бути від 2 до 5 та більше порцій. При транспортуровані 
охолодженої асфальтобетонної суміші розшарування суміші проявляється в 
значно меншому ступені. У разі налипання суміші до дна кузова останній перед 
вантаженням суміші обробляють нешкідливими рідкими речовинами (наприклад, 
водно-вапняної суспензією, кремніоргантичними рідинами, мильним розчином, та 
ін.).  

Асфальтобетонну суміш, завантажену в автомобілі-самоскиди із закритими 
захисними тентами або водонепроникним пологом. Дальність та тривалість 
транспортування холодних асфальтобетонних сумішей не обмежена. При 
відвантаженні ще не охолодженої суміші визначають час її охолодження в 
процесі перевезення.  
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Відомості про виробничу потужність приведені в таблиці 

 

 
№ 
п/п 

Технологічне 
обладнання 
(виробництво, лінія, 
устаткування) 

 
Розмірність 

 
Виробнича 
потужність 

1 Приймальий пристрій 
сушильного барабану кВт 11 

2 
Розвантаження інертнх 
матеріалів з 
автотранспорту 

т/рік 21000 

3 Резервуар зберігання 
ДП-5 од. м3 4132 

4 Асфальтозмішувач  т/рік 50000 

5 Відвантаження 
асфальту т/рік 350000 

6 Теплогенератор кВт 7,5 
7 Бункер пилу т/рік 792 
8 Бункер целюлози-2од. т/рік 352 

9 Бункер мінерального 
порошку т/рік 21000 

10 Резервуар зберігання 
бітумної емульсії м3 17857 

11 Бункер надлишкового 
матеріалу т/рік 10 

12 Заточний станок кВт 1,5 
13 Зварювальний апарат кВт 3,5 
14 Шліфувальний станок кВт 1,5 
15 Дизельгенератор т/рік 370 
16 Силос цементу-2од т/рік 50000 

 
Відомості щодо випуску готової продукції на території промислового 

майданчика наведені в таблиці  
   
№ з/п Вид продукції Річний випуск 

1 2 3 
1 Асфальтобетонна суміш  350 000 т 

2 Цементо-грунтові, бітумо-грунтові   
 та   цементо-щебеневі суміші 500 000 т 
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Блок-схема виробничого процесу 

 
 

 
Відомості щодо сировини, хімікатів, паливно-мастильних матеріалів та 

інших матеріалів, що використовуються на підприємстві, їх зберігання та 
споживання 

 
 

№ 
з/п 

 
Сировина, 
допоміжні 
матеріали 

Призначення Умови 
зберігання 

Річне 
використання, 

т 

Наявність 
документації, що 

регламентує 
вимоги 

санітарного 
законодавства 

1 2 3 4 5 6 

1 Бітум Виробництво 
асфальтобетону Ємність 21000 ДСТУ Б В.2.7-

135:2014 

2 Інертні 
матеріали  

Виробництво 
асфальтобетону 

Майданчик 
зберігання 

140000 відсів 
175 000 щебінь 

ДСТУ Б В.2.7-
210:2009 

3 Дизельне 
паливо 

Технологічні 
потреби Ємність 6155,08 ДСТУ 3868-99 

 

 Завантаження інертних матеріалів в 
сушильний барабан 

Сушіння інертних матеріалів 

Розігрів бітуму 

Розвантаження та зберігання інертних 
 

Змішування інертних матеріалів з бітумом 

Відвантаження готової асфальтобетонної 
суміші 

Викид твердих 
суспендованих частинок  

Продукти спалювання 
дизельного палива 

http://www.dnaop.com/html/33992/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3868-99
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Ґрунтозмішувальна установка безперервної дії ДС-50Б призначена для 
приготування цементо-грунтових, бутумо-грунтових   сумішей,  цементо-
щебневих сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві (Паспорт 
додається в додатку 6).  

Грунтозмішувальна установка розрахована на те, щоб випускати основу 
дорожнього полотна, а також виконувати ряд інших, супутніх цьому процесу, 
робіт. Плюси цього обладнання полягають у високій продуктивності і низькому 
енергоспоживанні. 

До складу установки входять:  
- живильні бункера (3 шт),  
- установка ґрунтозмішувальна,  
- транспортери стрічкові,  
- цистерна бітумної емульсії з насосною установкою,  
- установка дозування води, 
- установка дозування бітумної емульсії, агрегат дозування 

порошкоподібних матеріалів,  
- силос цементу,  
- бункер надлишкового матеріалу,  
- блок змішування,  
- блок управління (кабіна оператора).  

Спосіб приготування ґрунтових сумішей – холодний з попереднім 
дозуванням компонентів. Потужність установки в залежності від виду суміші, що 
випускається – до 240 т/год. 

 
Порядок роботи установкам ДС-50Б: 
 

- дозування основною складовою продукту - грунту. Перед тим, як змішати 
цей та інші компоненти, грунт очищається від кам'яних частинок великого 
розміру згідно заданої рецептури, після чого очищений компонент подається в 
змішувач безперервної дії. 

- установка виконує дозування і надходження цементу в змішувач. Також 
туди можуть бути поставлені інші сухі в'яжучі компоненти з витратних бункерів 

- наступний крок передбачає подачу грунту, цементу і рідини (вода), які 
перебували в буферній цистерні, в змішувач безперервної дії, де відбувається 
перемішування вихідних матеріалів.  

- після цього отримана суміш з різних матеріалів відправляється в 
спеціально призначений для цього приймач. 

- заключний етап - це вивантаження готового продукту з приймача в 
спеціальний автотранспорт. 
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Зовнішній вигляд установки 

 
 

Технічні характеристики ДС-50Б 
 
Продуктивність т/год 200-240 
Споживана потужність, кВт 127-155 
Місткість бункерів завантаження інертних матеріалів,м3 3х16 
Місткість бункеру порошкоподібних матеріалів, т 23 
Місткість бункера готової суміші, м3 5 
Місткість цистерни для в’яжучого компоненту(води), м3 14 
Час приготування одного замісу, сек 45…60 
Габаритні розміри, довжина/ширина/висота, м  27,2/22/12,5 
 

Інженерне забезпечення об’єкта 
 

Водопостачання та каналізування 
 
Для виробничих потреб здійснюється водозабір з свердловини, яка 

розташована на території підприємства, із застосуванням насосу. 
 Для питних потреб постачатиметься привозна вода, згідно договору.  
Для заповнення пожежного  резервуару об’ємом 20 м3 використовується 

вода зі скважини. 
При умові використання води в обсязі більше 5 м3/добу відповідно до 

Водного Кодексу України суб’єкт господарювання повинен отримати дозвіл на 
спеціальне водокористування.   

На об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймище. 
Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься 
в межах допустимих норм.  
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Необхідний запас води для потреб обслуговуючого персоналу зберігається в 
резервуарі, який встановлено безпосередньо на покрівлі блоку-контейнера 
санітарно-побутового призначення. Сендвіч-панельний контейнер Karmod 
MODEL K 7001, зовнішніми розмірами 3 × 7 м, що складається з двох кімнат 
загальною площею 18,5 м2, одна з яких оснащена душовою, туалетом і кухонною 
мийкою. У контейнер вбудовано все електротехнічне та сантехнічне обладнання. 

Стоки від санітарно-технічних приладів, що розміщуються у 
блоціконтейнері санітарно-побутового призначення, збираються у спеціальну 
ємність, розташовану безпосередньо під таким контейнером і, по мірі 
накопичення, також вивозяться на утилізацію за допомогою асенізаційних машин, 
на підставі договору, укладеному замовником з відповідними комунальними 
підприємствами. 

Очистка дощових стоків передбачена в коалесцентному сепараторі 
нафтопродуктів марки Standart Park т ипу «ПБМО-700-5» продуктивністю 5 л/с. 

 

 
 
Сепаратор нафтопродуктів являється автономною модульною системою 

очистки, призначений для вловлювання і затримання нафтопродуктів та завислих 
речовин з дощових, талих стічних вод. 

Принцип роботи сепаратора нафтопродуктів полягає в механічному 
очищенні стічних вод. Проходячи через першу камеру нафтовловлювача, стічні 
води відстоюються, на дно осідають грубодисперсні домішки (сміття, листя, пісок 
тощо). Для інтенсифікації процесу відстоювання, у даному відділенні споруди 
можуть встановлюватись тонкошарові блоки. Далі стічна вода проходить через 
коалесцентні фільтри, де частинки нафти укрупнюються та, за рахунок різниці 
густини з водою, спливають на поверхню, утворюючи плівку.  

Концентрація забруднень в очищеній стічній воді становить: по завислих 
речовинах - не більше 15 мг/л, по нафтопродуктах - не більше 0,3 мг/л.  

Дане обладнання є сертифікованим у Україні та дозволеним до 
використання. 

 
Електропостачання 
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Електропостачання передбачено від власного дизель-генератора. 
 

Опалювання і вентиляція 
 

Система опалення  підсобних  приміщень – електричне, за допомогою 
електроконвекторів марки “Термія”. 

 
Відомості про потреби в воді, електричній і тепловій енергії, земельних  

та трудових ресурсах . 
 

Потреба в ресурсах Одиниця 
виміру 

Етап будівельно-
монтажних робіт 

Етап експлуатації 

Вода для питних та 
санітарно-гігієнічних 

потреб 

л/добу 25 л/добу на 1 
працівника згідно 

ДБН В.2.5-64:2012 
250 л/добу 

625 л/добу 
(165 м3/рік) 

Електроенергія з 
урахуванням потреб на 

освітлення 

кВт 200 кВт Встановлена потужність 
асфальтобетонної установки 

440 кВ 
Грунтозмішувальної 160 кВт 

Земельні ресурси м2 40*60 
 

0,37 га/18,5 

Трудові ресурси чол 10 чол 25 чол  
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1.5 Оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 

(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, 
світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, 
які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та 
провадження планованої діяльності 

 
1.5.1 ОЦІНКА ЗА ВИДАМИ ТА КІЛЬКІСТЮ ОЧІКУВАНИХ ВІДХОДІВ 

 
У процесі експлуатації асфальтобетонної та грунтозмішувальної установки  

мають місце утворення відходів життєдіяльності працюючого персоналу та 
відходи, які утворюються внаслідок технологічних процесів. 

При експлуатації установки ДС-16837 можливе утворення наступних 
основних видів відходів:  

1. Рідкі відходи у вигляді стічних вод (господарсько–побутові стічні води та 
дощові стоки з місць локальних забруднень). 

2. Тверді побутові відходи – збираються в урни і викидаються в сміттєвий 
контейнер, який знаходиться на території проммайданчика, після чого вивозиться 
комунальним підприємством, згідно договору, на діючий полігон побутових 
відходів. На майданчику передбачений роздільний збір твердих побутових 
відходів.  

3. Промаслений пісок – збирається у герметичні металеві контейнери для 
тимчасового зберігання. Утворені промаслені відходи будуть передаватись згідно 
укладеного договору спеціалізованим організаціям для їх подальшого видалення, 
утилізації або знешкодження.  

4. Відходи нафтопродуктів вловлені в сепараторах нафтопродуктів – по мірі 
накопичення передаються для утилізації спеціалізованому підприємству згідно 
укладеного договору.  

5. Відходи нафтошламів при очищенні резервуарів – здаються на утилізацію 
в ліцензійну організацію згідно укладеного договору.  

 
Тверді побутові відходів (ТПВ) 
Кількість побутових відходів розрахована згідно з Постановою від 

10.12.2008 р.  № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення 
побутових відходів» та Наказом від 30.07.2010 р. №259 «Про затвердження 
Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів». 

Проектними рішеннями передбачено роздільне збирання побутових 
відходів згідно з Наказом № 133 Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово–комунального господарства України від 01.08.2011 р. 
«Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів». 

Середньорічні норми утворення твердих відходів для адміністративних 
приміщень становлять 0,3 кг/ добу на 1 робоче місце: 

При будівництві: 
- 0,3 кг/добу * 10 * 30 діб = 90 кг/період будівництва 

При експлуатації: 
- 0,3 кг/добу * 25 * 180 = 1,35 т/рік. 
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Осад очисних споруд 
Згідно вимог пп 5.8 ДБН В.2.5-75:2013  та п.6.20 ДБН В.2.2-8-98 у системі 

дощової каналізації повинно бути забезпечено очищення найбільш забрудненої 
частини поверхневого стоку, що утворюється в період випадання дощів, танення 
снігу та мийки дорожніх покриттів, тобто не менше ніж 70 % річного об'єму 
поверхневих стічних вод для сельбищних територій і територій підприємств 
першої групи, близьких до них за забрудненням для очищення найбільш 
забруднених поверхневих вод проектуються очисні споруди. 
 

Визначаємо розрахункову витрату стоків: 
 

g=(Zmid x A1,2 х F)*n*m : Тr1,2n-0,1 
Додаток А, п. А1 ДБН В 2.5-75:2013 Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування. 
 
де: Zmid – значення коефіцієнта, що характеризує поверхню басейну стоку Zmid = 
0,125 

Усі проектні рішення планується реалізовувати на орендованому 
виробничому майданчику площею 1900 кв.м.      
 F -  площа стоку  - 1900 м2 = 0.19 га. 

А і п  - слід визначати за результатами обробки багаторічних записів 
самописних дощомірів, або за формулою      

                      1gP 
A=g20 x 20n (1+-----) γ 

                       1gm 
       n – нерівномірність випадання стоку, 1 згідно табл. А5 
      Tr – розрахункова тривалість дощу; 

 
де:  g20 – інтенсивність  дощу л/с з 1га для да    ної місцевості  тривалістю 20 
хвилин при Р=1рік. 
       g20 -  визначається згідно ДБН В 2.5-75:2013 і складає 90,6  л/с з 1 га для 
м.Суми. 
       п – показник ступеню, який визначається згідно табл.4 «Рекомендації..»              

п=0,71 
       Р= 0,75 – за таблицею  А.3 ДБН В.2.5-75:2013 
       m  – 120 - за таблицею А.1 ДБН В.2.5-75:2013 
       γ =1,82 - за таблицею А.1 ДБН В.2.5-75:2013 

                                lg0,75 
А=90,6 х 200,71(1+ ----------)1,82 =676,5 л/с 
                                Lg120 
                              

Тr - 5 хв, розрахункова тривалість дощу - ДБН В.2.5-75:2013. 
 Поверхневі  стоки передбачається відводити трубопроводами та проїздною 

частиною доріг. 
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                                           0,125х676,51,2х0,19  
                     q=   ----------------------------------------- = 17,65 л/с (0,01765 м3/с) 

5,1,2х0,71-0,1 

Річна кількість зливових вод з території  : 
                                   𝑊𝑊𝑔𝑔 = 𝑊𝑊 × 𝐹𝐹  

де W-річна кількість зливових стоків з 1 га  
                     𝑊𝑊 = 10 × ℎ𝑔𝑔 × Ψ = 10 × 585 × 0.8 = 4680 м3  
де hg=0, 585 м (585 мм) - середня кількість опадів за рік м. Суми, відповідно до 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»;  
Ψ=0,8 –коефіцієнт стоку.  
F - площа водозбору з території ,    F=0,19  га відповідно до проекту, 
                                𝑊𝑊𝑔𝑔 = 𝑊𝑊 × 𝐹𝐹 = 4680 × 0,19= 889,2 м3/рік з 0,19 га 
          Якісна характеристика дощових стоків 
 До очищення: згідно ДБН В.2.3-15:2007 та ДСТУ 3013-95  

Завислі речовини - 500 мг/л;  
Нафтопродукти – 40 мг/л.  

Після очищення:  
Завислі речовини – не більше 15,0 мг/л;  
Нафтопродукти – 0,3 мг/л.  

Розрахунок кількості затриманих речовин на очисних спорудах : 
Затримано завислих речовин: (500 − 15) × 889,2* 103 л *  10-6 = 422,37 кг/рік 
=0,422  т/рік ( код 9030.2.9.04, клас IV); 
Затримано нафтопродуктів: (40 − 0,3) × 889,2* 103 л *  10-6  = 35,3 кг/рік=0,0353 
т/рік (код 9030.2.9.08, клас ІІІ); 

Для вловленого мулу забрудненого нафтопродуктами, передбачено ємність 
0,05 м3, мул забруднений нафтопродуктами, по мірі накопичення здається на 
утилізацію відповідно до договору. 

Розрахунок кількості осаду від установки очистки побутових стоків: 
Річна кількість шламу (код 9030.2.9.04, кл.ІV) складає: 
Wос = C*Q*n / yос*(100-Z)*106 = 500*103,6*90 / 2.65*(100-90)*106 = 0,176 

м3,  
або 0,76*2.65 = 2,014 т/рік, 
 де C – концентрація механічних домішок в стічній воді, г/м3, 
 Q – річна кількість стоків,  м3/рік, відповідно до проекту; 
 n – процент затримання домішок, 
 yос – об’ємна маса частин осаду, т/м3, 
 Z – вологість осадку, %. 

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

нафтопродуктів в рік) прийнята по аналогії з іншими діючими підприємствами, і 
вираховується по формулі: 

M = Q x q 
Де: М — вага піску, т/рік; 
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       q - питомий показник утворення забрудненого піску, т/м3; 
       Q - оборот нафтопродуктів по проммайданчику, тис.м3/рік – (23,4 тис 

м3/рік). 
М=23,4 х 0,1 =2,34 т/рік. 

Пісок забруднений нафтопродуктами (код 9010.2.3.02, Відходи, 
стабілізовані або затверділі за допомогою матеріалу, що зв'язує , неорганічного 
(пісок, забруднений ПММ),клас ІІІ), згідно договору, здається на утилізацію в 
ліцензійну організацію, відповідно до договорів,які будуть укладені замовником. 

 
Будівельні відходи 
Будівельні відходи, що вміщують бій цегли, брухт бетоних конструкцій, бій 

скла, пісок, опалубка та інше, можуть утворюватися на підприємстві під час 
проведення ремонтних робіт. 

Величина нормативно–допустимого об'єму утворення будівельних відходів 
у даному випадку визначається по орієнтованим даним підприємства відносно до 
обсягу виконаних робіт. 

 
Найменування відходу Будівельні відходи 
Найменування відходу по ДК Відходи змішані від будівництва та 

знесенння будівель та споруд 
Код відходу у відповідності до ДК ДК 4510.2.9.09 
Найменування технологічного 
процесу, обладнання 

Ремонтні та відновлювальні роботи 
будівель та споруд 

Код групи токсичних відходів 1.48.00 
Клас небезпеки 4 
Агрегатний стан, пожежна 
безпечність 

Тверде, негорюче 

Нормативно–допустимий обсяг 
утворення  

2 т  

Норматив утворення відходу 0,0078 т/м2 
Хімічний або компонентний склад Бій цегли, бетону, скла, відходи 

штукатурки, деревени, металу та ін. 
 
1.5.2 ОЦІНКА ОЧІКУВАНИХ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 
 

РОЗРАХУНОК ВИКИДІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 
РОБІТ 

 
Запобігання виникненню та проявам негативних впливів на навколишнє 

середовище етапі будівництва (монтажу обладнання, підготовка виробничого 
майданчика) забезпечується проведенням будівельних робіт відповідно до вимог 
нормативних документів та технологічних регламентів на окремі види робіт. 
Дотримання технологічних режимів будівельних робіт також виключає 
можливість виникнення та розвитку аварійних ситуацій. Тому для мінімізації 
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впливів на навколишнє середовище при будівництві необхідно чітко 
дотримуватись вимог щодо технології проведення будівельних робіт, техніки 
безпеки та охорони довкілля.  

До початку робіт з будівництва, генпідрядник зобов’язаний розробити 
проект виконання робіт (ПВР), в якому необхідно передбачити заходи щодо 
забезпечення електричної та пожежної безпеки, особливо під час влаштування 
тимчасової електромережі на робочих місцях та об`єкту в цілому. Усі об’єкти, 
будівельні майданчики, будівлі та споруди адміністративного, побутового, 
виробничого та складського призначення повинні бути облаштовані засобами 
пожежної сигналізації та зв’язку, а також інвентарем для гасіння пожеж. 

В процесі виконання будівельних робіт можливими джерелами впливу 
на навколишнє середовище є: 

- монтаж металоконструкцій – зварювання, різка металу 
-  малярні роботи 
- розвантаження будівельних матеріалів 
- робота будівельної техніки (спалювання палива в двигунах 

внутрішнього згоряння)  
- влаштування нового дорожнього покриття 
- викиди забруднюючих речовин від тимчасової  стоянки 

автотранспорту - діоксид азоту, сажа, діоксид сірки, оксид вуглецю, 
бенз(а)пірен, вуглеводні, метан, свинець 

 
Зварювальні роботи (монтаж металевих конструкцій) 

 
Розрахунок викидів при механічній обробці металу (зварюванні) здійснений 

згідно збірника «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, УНЦТЕ», Донецьк, 2004, 
том І. 
Плановий тип  електродів – АНО-3;  
Прогнозна витрата електродів – 200 кг/рік;  
Час роботи – 200 год/рік 

При механічній обробці металу в атмосферне повітря викидають 
забруднюючі речовини, питомі показники яких від основних видів обладнання в 
т.ч. від процесів електро- газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання і 
напилюванні металів приведені в таблиці (V-4 п.8) 

 

Марка 
Зварювального 

матеріалу 

Питомі викиди, г/кг матеріалу, що розходується 

Fe2O
3 

MnO
2 

Cr2
O3 

SiO
2 

Ni
2O 

Титан
у 

оксид 

Фтори
ди 

поган
о 

розч. 

H
F NO C

O 

АНО-4 5,05 0,35 - - - - - - - - 
Річнийвикид (т/рік) розраховуємо за формулою: 

Прік= g * В * 10-6(т/рік), 
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де :g – питомий показник, згідно «Збірника показників емісії питомих 
викидівзабруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, 
УНЦТЕ», Донецьк, 2004, том І,  г/кг: 
В – витрата електродів, кг/рік 
Максимальний викид (г/сек) розраховуємо із формули: 

Псек= 10-6 * µ /Ф (г/сек), 
Де µ – валовий викид j-тої речовини за рік,  т/рік: 
Ф – фонд роботи зварювальних робіт, сек/рік 
Фонд роботи зварювальних робіт розраховуємо із формули: 

Ф = Фгод/рік*3600сек/рік, 
Де Ф год/рік – фонд роботи зварювальних робіт, год/рік 

Заліза оксид 
МFe2O3 = 5,05* 200* 10-6 = 0,001 т/рік 
Мс

Fe2O3 = 106 * 0,001/200 * 3600 = 0,0014 г/с 
Манган діоксид 

МMnO2 = 0,35* 200* 10-6 = 0,00007 т/рік 
Мс

MnO2= 106 * 0,00007 / 200 * 3600 = 0,000097 г/с 
 

Плановий тип  електродів – АНО-21;  
Прогнозна витрата електродів –100 кг/рік;  
Час роботи – 100 год/рік 

При механічній обробці металу в атмосферне повітря викидають 
забруднюючі речовини, питомі показники яких від основних видів обладнання в 
т.ч. від процесів електро- газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання і 
напилюванні металів приведені в таблиці (V-4 п.8) 

 

Марка 
зварювального 

матеріалу 

Питомі викиди, г/кг матеріалу, що розходується 

Fe2O
3 

MnO
2 

Cr2
O3 

SiO
2 

Ni
2O 

Титан
у 

оксид 

Фтори
ди 

поган
о 

розч. 

H
F NO C

O 

АНО-21 5,41 0,59 - - - - - - - - 
 
 

Заліза оксид 
МFe2O3 = 5,41* 100* 10-6 = 0,00054 т/рік 
Мс

Fe2O3 = 106 * 0,00054/100 * 3600 = 0,0015  г/с 
 

Манган діоксид 
МMnO2 = 0,59* 100* 10-6 = 0,000059 т/рік 
Мс

MnO2= 106 * 0,000059 / 100 * 3600 = 0,00016  г/с 
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Газова різка 
 
Розрахунок викидів при механічній обробці металу (газовому різанні) 

здійснений згідно збірника «Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, УНЦТЕ», 
Донецьк, 2004, том І. 

При механічній обробці металу в атмосферне повітря викидають 
забруднюючі речовини, питомі показники яких  від основних видів обладнання  
приведені в таблиці V-2  
Прогнозний час роботи - 100 год/рік 
Товщина нарізного матеріалу – 5 мм 
Кількість погонних метрів – 500 

При механічній обробці металу в атмосферне повітря викидають 
забруднюючі речовини, питомі показники яких від основних видів обладнання в 
т.ч. від процесів газорізання приведені в таблиці  

 

Метод різання 

Питомі викиди, г/ м погонний 

Fe2O3 MnO2 
Азоту ІІ оксид 
в перерахунку 

на NO2 
CO 

Газова різка 
пропан-бутановою 

сумішю 
2,18 0,07 

 1.18 1.50 

 
Річний викид (т/рік) розраховуємо за формулою: 

 
Прік= g * В * 10-6(т/рік), 

де :g – питомий показник, згідно «Збірника показників емісії питомих 
викидівзабруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, 
УНЦТЕ», Донецьк, 2004, том І,  г/кг: 
В – витрата погонних метрів, м/рік 

Заліза оксид 
МFe2O3 = 2,18* 500 * 10-6 = 0,0011 т/рік 
Мс

Fe2O3 = 106 * 0,0011/100 * 3600 = 0,0031 г/с 
Манган діоксид 

МMnO2 = 0,07* 500 * 10-6 = 0,0000035 т/рік 
Мс

MnO2= 106 * 0,0000035/ 100* 3600 = 0,00001 г/с 
 
 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
МFe2O3 = 1,18* 500 * 10-6 = 0,00059 т/рік 
Мс

Fe2O3 = 106 * 0,00059/100 * 3600 = 0,0016 г/с 
 

Оксид вуглецю 
МMnO2 = 1,5* 500 * 10-6 = 0,00075 т/рік 
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Мс
MnO2= 106 * 0,00075 / 100* 3600 = 0,0021 г/с 

 
Малярні роботи 

 
Малярні роботи, в основному, здійснюються при ґрунтуванні металевих 

елементів сталевих опор та обладнання. В якості лакофарбових матеріалів (ЛФМ) 
прийнята ґрунтовка з використанням в якості розчинника ксилолу та уайт-
спириту.  

Сушка здійснюється на відкритому повітрі.  
Питомі показники викидів забруднюючих речовини згідно Збірника 

показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин, розроблених 
Українським науковим центром технічної екології, Том 2 табл. Х-31 при 
ґрунтуванні металевих конструкцій становлять (Грунтовку прийнято типу ФЛ-
03К):  

Ксилол – 2,64  г/м2  
Уайт-спирит – 15,51 г/м2 
Кількість забруднюючих речовин, які виділяються в оточуюче середовище 

протягом періоду нанесення матеріалів становлять:  
Ксилол:  
2,64* 1500= 3960 г/рік (0,00396 т/рік)  
де 1500 – планова площа поверхні металоконструкцій, які ґрунтуються 

емалями на основі розчинника ксилол, м2 
Уайт-спирит:  
15,51 *1500 = 23265 г/рік (0,023 т/рік),  
де 1500 – планова площа поверхні металоконструкцій, які ґрунтуються 

емалями на основі розчинника уайт-спирита, м2 
Питомі показники викидів забруднюючих речовини згідно Збірника 

показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин, розроблених 
Українським науковим центром технічної екології, Том 2 табл. Х-31 при 
лакуванні та фарбуванні  металевих конструкцій становлять (лак прийнято АК 
113) 

Ацетон – 5,59 г/м2 

Бутилацетат – 4,55 г/м2 

Ксилол – 2,96 г/м2 

Спирт бутиловий – 3,06 г/м2 

Спирт етиловий – 14,55 г/м2 

Толуол – 14,06 г/м2 

 
Кількість забруднюючих речовин, які виділяються в оточуюче середовище 

протягом періоду нанесення матеріалів становлять:  
Ацетон:  
5,59 * 1500= 8385 г/рік (0,008 т/рік)  
де 1500 – планова площа поверхні металоконструкцій, які ґрунтуються 

емалями на основі розчинника ацетону, м2 
Бутилацетат:  
4,55 *1500 = 6825 г/рік (0,0068 т/рік),  
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Ксилол 
2,96 *1500 = 4440 г/рік (0,0044 т/рік),  
Спирт бутиловий 
3,06 *1500 = 4590 г/рік (0,0046 т/рік),  
Спирт етиловий 
14,55 *1500 = 21825 г/рік (0,022 т/рік),  
Толуол 
14,06 *1500 = 21090 г/рік (0,021т/рік),  
 
Розрахунок питомих викидів в атмосферне повітря від ДВЗ будівельних 

машин і механізмів під час будівництва 
 
На будівельному майданчику одночасно повинна працювати мінімальна 

кількість машин з двигунами внутрішнього згоряння. Передбачається одночасна 
робота на будмайданчику тільки двох одиниць таких машин. 

Можливим є задіяння крану автомобільного - КС3575А, , автомобіля 
бортового - ЗИЛ-150, автомобіля самоскиду - ЗИЛ-585. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконується для шести 
забруднюючих речовин: оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксидів азоту,  в 
перерахунку на діоксид азоту,  твердих   часток, з'єднань сірки, в перерахунку на 
діоксид сірки SO2, з'єднань свинцю. Для автомобілів з карбюраторними 
двигунами на бензині розраховується викид оксиду вуглецю, метану, оксидів 
азоту, діоксиду сірки і свинцю, на дизельному паливі – оксиду вуглецю, метан, 
діоксидів азоту, діоксиду сірки.   

Викиди і-ї забруднюючої речовини в г/добу при виїзді та в’їзді з території 
парку розраховується за формулою  
                      М1ік    = mnpik     · tпр   + mLik    · L1  + mxxik     · txx1   ,        
 
                      М 2ік   = m  Lik  · L2  + mxxik     · t xx2  ,               
де   mnpik      -  питомий викид i-ї забруднюючої речовини при прогріві двигуна  
автомобіля к-ї групи, г/хв; 
     mLik  - викид при пробігові i-ї забруднюючої речовини при русі зі швидкістю 
10-20 км/год; 
     mxxik -  питомий викид при роботі двигуна на холостому ходу, г/хв 
     tпр   - час прогрівання двигуна, хв. Згідно табл.2 в теплий період 3 хв, холодний 
– 10 хв 
     L1 , L2  - пробіг автомобіля по території парку, км – 0,05 км; 
     Tхх1, tхх2    - час роботи двигуна при виїзді з території і поверненні, хв. – 
прийнято в залежності від величини стоянки 5 хв. 
           Валовий  викид ї-ї забруднюючої речовини  в тонах за рік розраховується 
для кожного періоду 
 
                M ij  = SUM а  (M1ik    + M2ik   ) N D 10-6,            
 
где      а  - коефіцієнт виїзду, прийнятий 1; 
           Nк   -  кількість автомобілів, максимальна кількість (2 дизельні авто); 
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           Dр   -  кількість днів в теплому (30  днів).  
Розрахунок проведено для автотранспорту, який може працювати як на 

бензині так і на дизельному паливі.   
 
Вантажні  автомобілі (дизельне паливо) 
Грузопідйо
м 

Т
и
п 

Питомі викиди i-ї забруднюючої речовини при прогріві двигуна, г/хв   
 

 

 
Від 8 до 16 т Д СО Вуглеводні Оксиди азоту 

NOх 
Діоксид сірки Сажа Свинець 

Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х 
3,0 8,2 0,4 1,1 1,0 2,0 0,113 0,136 0,04 0,16 - - 
Питому викиди при пробігові i-ї забруднюючої речовини при русі зі швидкістю 10-20 км/год, г/км 
 
6,1 7,4 1,0 1,2 4,0 4,0 0,54 0,67 0,3 0,4 - - 
Питомий викид при роботі двигуна на холостому ходу, г/хв 
 

2,9 - 0,45 - 1,0 - 0,1 - 0,04 - - - 
М 1ік 23,8 82,37 3,5 11,06 8,2 20,2 0,866 1,39 0,335 1,62 - - 
М 2ік 14,8 0,37 2,3 0,06 5,2 0,2 0,527 0,033 0,215 0,02 - - 

Мji, т 0,0023 - 0,0004 - 0,0008 - 8,36* 
10-5 

- 0,000033 - 
- 

Мji, т/рік 0,0023 0,0004 0,0008 0,0000836 0,000033  
М г/с 0,002662 0,000463 0,000926 9,68E-05 3,82E-05 

 
 

Викиди від згоряння палива в двигунах автотранспорту мають періодичний 
характер, є неорганізованими, одночасність переміщення транспорту  
нерівномірна, тому вплив на фонове забруднення від автотранспорту 
мінімальний, величини викидів не перевищують дозволених нормативів. 

 
Розрахунок обсягу пилоутворення при завантажуванні і 

розвантажуванні будівельних матеріалів 
 

Пилоутворення можливе при облаштування майданчика для зберігання 
інертних матеріалів, влаштування основи для встановленн резервуарів дизельного 
палива та бітума. 

Розрахунок обсягу пилоутворення при завантажуванні і розвантажуванні 
будівельних матеріалів проводиться згідно з методикою розрахунку обсягу 
пилоутворення при пересипці матеріалів, що пилять, за формулою:  

 
Мгр=К1·К2·К3·К4 К5·К6· ·В· G ч ·106/3600, г/с (1) 

  де G 1- обсяг пилоутворення при завантажуванні і розвантажуванні 
будівельних матеріалів,г/сек.; 

 k1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі;  
 k2 - частка пилу (від всієї маси пилу), що переходить в аерозоль; 
 k3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метрологічні умови; 
k4 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності місця 

навантажування і розвантажування будівельних матеріалів від зовнішніх впливів, 
умови пилоутворення;  

k5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу;  
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k6 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу; 
G - продуктивність вузла пересипки, т;  
B - коефіцієнт, що враховує висоту пересипки. 
Кількість викидів забруднюючих речовин, що виділяються від місць 

розвантаження та пересипання, т/період будівництва розраховується за 
формулою:  
 

Мпер.рік = (Мгрх 3600 х Т) / 106,(6) 
де, Т– приймається період будівництва – 30 діб  (180 год). 

 
 

Технологічний 
процес, матеріал 

Коефіцієнти 

К1 К2 К3 К4 К5 К7 В G, 
т/год 

г/с т/рік 

Розвантаження та 
завантаження піску 

0,05 0,03 1,2 1,0 0,01 0,8 0,5 60 0,12 0,078 

Розвантаження та 
завантаження щебеню 

0,04 0,02 1,2 1,0 0,1 0,6 0,5 60 0,48 0,21 

Розвантаження та 
завантаження цементу 

0,04 0,03 1,2 1,0 0,1 0,8 0,5 60 0,96 0,62 

 
Викиди при влаштуванні нового дорожнього покриття 

 
Площа додаткового покладання асфальту при на промисловому майданчику 

складає близько 200 м2. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно «Сборник   

методик по рас чету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 
производствами», Гидрометеоиздат, 1988 г. 

Кількість  забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферу при роботі 
зі з в’яжучими органічними матеріалами, визначається за формулою: 

М=С*V*K, де 
С –  концентрація речовин в газах, які відходять від техобладнання, г/м3 
V – об’єм газів, які відходять від ТО, м3/сек; 
К – коефіцієнт відношення фактичної продуктивності до проектної. 

Вуглеводні насичені 
МС = 0,217*0,39 *0,5= 0,042 г / с 

МР = 0,042 * 3600 * 180 * 10-6 = 0,027 т / рік 
Фенол 

МС = 0,00068*0,39 *0,5= 0,00013 г / с 
МР = 0,00013 * 3600 * 180 * 10-6 = 0,000084 т / рік 

Етилен 
МС = 0,191*0,39 *0,5= 0,037 г / с 

МР = 0,037 * 3600 * 180 * 10-6 = 0,024 т / рік 
 

Етиловий спирт 
МС = 0,025*0,39 *0,5= 0,0048 г / с 
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МР = 0,0048 * 3600 * 180 * 10-6 = 0,0031 т / рік 
 

Ксилол 
МС = 0,03*0,39 *0,5= 0,0058 г / с 

МР = 0,0058 * 3600 * 180 * 10-6 = 0,0038 т / рік 
 

        Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт носить 
короткостроковий, тимчасовий характер. 
  . 
РОЗРАХУНОК ВИКИДІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ  АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ 

ТА ГРУНТОЗМІШУВАЛЬНОЇ  УСТАНОВКИ 
 

Екологічні проблеми виробництва  асфальтобетонних, цементо-грунтових, 
бітумо-грунтових   сумішей,  цементо-щебеневих сумішей   пов'язані з викидами 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічних процесів, 
зокрема: 

- Розвантаження інертних матеріалів з автотранспорту; 
- Завантаження інертних матеріалів в сушильний барабан;  
- Сушіння інертних матеріалів;  
- Змішування інертних матеріалів з бітумом;  
- Вивантаження асфальтобетону;  
- Зберігання дизельного пального та бітума; 
- Підігрів бітума; 
- Змішування цементо-щебеневих сумішей. 
Забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу в наслідок 

планової діяльності є речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), Азоту(1) оксид 
(N2O), сірки діоксин, оксид вуглецю, діоксин вуглецю, меан, бенз(а)пірен, нелеткі 
метанові органічні сполуки та  пари бензину, Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо), Манган та його сполуки (у перерахунку на манган). 

Залпові викиди можливі від легкового автотранспорту з працюючими 
двигунами, які переміщюються на території промислового майданчика. 

Викиди забруднюючих речовин від даних джерел носять неорганізований 
характер. 

 Технологічне обладнання, яке використовується на даному об’єкті 
відноситься до  найкращих світових досягнень у даній галузі, що в свою чергу 
зводить до мінімуму екологічні ризики проектної діяльності. 
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Характеристика забруднюючих речовин, що викидаються джерелами 
викидів проектованого АБЗ, наведена в таблиці 

Код 
речовини Найменування речовини 

Гігієнічні нормативи, 
мг/м3 Клас 

небезпеки ГДКм.р. ГДКс.д. ОБРВ 

04001/301 
Оксиди азоту (у перерахунку 
на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 

0,2 0,04 - 3 

04002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - - 
06000/337 Вуглецю оксид 5,0 3,0 - 4 
05001/330 Сірки діоксид 0,5 0,05 - 3 
12000/410 Метан - - 50,0 - 
13101/703 Бенз(а)пірен - 0,000001 - 1 

11000/2754 Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 1,0 - - 4 

03000/2902 
Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок 

0,5 - - - 

07000/11812 Діоксид вуглецю - - - - 

03000/2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок 
Пил неорганічний,який 
містить двоокис кремнію у 
%:нижче 20(д-т) 

0,5 0,15 - 3 

12000/410 Метан  - - 50 - 

01003/123 Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 0 0,04 - 3 

01104/143 Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 0,01 0,001 - 2 

03000/10431 
Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок 

- - 0,4 - 

 

Для обслуговування промислового майданчика, та реалізації основного 
виду їх діяльності на території підприємства наявне технологічне обладнання та 
процеси, що є джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. 

На підприємстві нараховується 33 джерела викидів шкідливих 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них організованих 13 
організованих та 20 неорганізованих. Джерел утворення забруднюючих речовин – 
35.  
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Джерело № викиду№ 1 Розвантаження інертних матеріалів з 
автотранспорту 

Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду №2-5 Резервуар зберігання бітуму 
Забруднюючі речовини: НМЛОС 
 
Джерело викиду № 6 -Теплогенератор 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 

Діоксид сірки, азоту діоксид, вуглецю оксид. Діоксид вуглецю, діазоту оксид, 
метан, НМЛОС 

 
Джерело викиду № 7 Пальник до резервуару 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 

Діоксид сірки, азоту діоксид, вуглецю оксид. Діоксид вуглецю, діазоту оксид, 
метан, НМЛОС 

 
Джерело викиду № 8 Приймальний пристрій сушильного барабану 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 

Діоксид сірки, азоту діоксид, вуглецю оксид. Діоксид вуглецю, діазоту оксид, 
метан, НМЛОС, ванадій п ятиокис 

 
Джерело викиду № 9 Бункер пилу (після рукавного фільтру) 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 10 Живильні бункера (5од.) 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 11-12 Конвеєр стрічковий жолобковий 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 13-14 Бункер целюлози 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 15 Бункер мінерального порошку (2 од) 
Фонд роботи  - 218 год/рік  
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 16 - Ємність пилу 
Фонд роботи 175 год/рік  
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду №17 Розширювальний дихальний клапан резервуару 

дизельного палива (Резервуар зберігання ДП) 
Фонд зливу ДП в резервуари – 634 год/рік. 
Забруднюючі речовини: НМЛОС 
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Джерело викиду №18-20 Розширювальний дихальний клапан 

резервуару дизельного палива (Резервуар зберігання ДП) 
Фонд зливу ДП в резервуари – 40 год/рік. 
Забруднюючі речовини: НМЛОС 
 
Джерело № 21 Відвантаження асфальтобетону на автотранспорт 
Фонд роботи - 3645 год/рік  
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 22 Відвантаження грунтозмішувальноъ сумыші на 

автотранспорт 
Фонд роботи  - 5208 год/рік  
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 23-24 Транспортер 
Фонд роботи – 1500 год/рік 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 25-26 Силос цементу 
Фонд роботи  - 260 год/рік  
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 27 Змішувач 
Фонд роботи  - 5208 год/рік  
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 28 Відвантаження готової суміші на автотранспорт 
Фонд роботи  - 5208 год/рік  
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду №29 Резервуар зберігання бітумної емульсії 
Фонд зливу бітуму в резервуари –  3569 год/рік. 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 30 Бункер надлишкового матеріалу 
Фонд роботи  - 0,1 год/рік  
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду №31 Майстерня 
Заточний станок  Час роботи:  50 год/рік 
Зварювальний апарат б/н - Час роботи 50 год/рік 
Шліфувальний станок - Час роботи 50 год/рік 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 

заліза оксид, манган діоксид. 
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Джерело викиду № 32 Дизельгенератор 
Фонд роботи 3168 год/рік 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 

Діоксид сірки, азоту діоксид, вуглецю оксид. Діоксид вуглецю, діазоту оксид, 
метан, НМЛОС 

 
Джерело викиду №33 Розширювальний дихальний клапан резервуару 

дизельного палива (Резервуар зберігання ДП) 
Фонд роботи – 74 год/рік. 
Забруднюючі речовини: НМЛОС 

 
 

Джерело № 1 
Розвантаження інертних матеріалів з автотранспорту 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно Розрахунок 

проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих 
веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», 
Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу – 0,02; 
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль – 0,04; 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови - 1,4; 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу – 1,0; 
К5 – враховує вологість матеріалу – 0,6 
К7 – враховує розмір матеріалу – 0,6; 
G – кількість вивантаженого матеріалу – 96 т / год,  
B – враховує висоту вивантаження – 0,5; 
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 

накриттям. 
Кількість інертних матеріалів складає 175 тис т/рік – щебеню та 140 тис. т 

відсіву, загалом  315000 (т/рік). За рік можливе вивантаження щебню та відсіву з 
39375 машин (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час вивантаження 
однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 39375 * 5 (хв)/60 = 3281,25 
год/рік  

 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 96 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,538 г / с. 

МР
1 = 0,538 * 3600 * 3281,25 * 10-6 = 6,35 т /рік 

 
Зберігання інертних матеріалів на майданчику 

Розрахунок викидів пилу неорганічного з вмістом діоксиду кремнію у %: 
70-20 (г/с, т/рік) від складу відсівум проводиться згідно «Сборник методик 
расчёта содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных 
источников загрязнения атмосферы», Донецк, 2000 за формулою:  

М = К3 * К4 * К5 * К6 * К7 * F * g , де 
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К3 – коефіцієнт, який враховує місцеві метеорологічні умови, К3 = 1,4;  
К4 – коефіцієнт, який враховує ступінь захищеності складу від зовнішнього 

впливу - 1;  
К5 – коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу, К5 = 0,6;  
К6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні, К6 = 1,3;  
К7 – коефіцієнт, який враховує розмір шматків матеріалу, К7 = 0,6;  
F – поверхня складу в плані, м2 F = 500 м2;  
g – кількість пилу, що зноситься з 1м2 поверхні, g = 0,002 г / м2;  
 

Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 
МС

1  = 1,4*1 * 0,6 * 1,3 * 0,6 * 500*0,002 = 0,655 г / с. 
МР

1 = 0,655 * 3600 * 264*24 * 10-6 = 14,95 т /рік 
 

Всього по ДВ №1: 
№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,538 21,3 
 

 
Джерело викиду №2 

Резервуар зберігання бітуму 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по рас чету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, за формулою: 

 
де 
Vж

Р – об’єм рідини, яка наливається в резервуар за рік, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочнийкоефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 
К6 –поправочний коефіціент залежащий від тиску насищених парів та річного 
обороту резервуару 
К7 – поправочний коефіціен, залежащий від технічного оснащення та режиму 
експлуатації 
п – коефіціент ефективності газовлювлюючого пристрою резервуару, долі 
одиниць. 
Вихідні дані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 125 г/моль 
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Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 6,05 гПа 
К5х = 7,038; К5т = 1,75 
 
Ррезервуар бітуму 30 м3, зберігається 5250 м3/рік 
п = 5250/50=175 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,08 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*5250*6,05*125*(7,038+1,75)*1,08*0,91*(1-0)*10-9 = 0,0864 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,0864*1000/3600 = 0,024 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,0864*8760*10-3= 0,076 т/рік. 
 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі в резервуари 

Час однієї розгрузки бітуму з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого бітуму – 5250 м3; Фонд зливу бітуму з автоцистерни в 
резервуари –  1050 год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 

 
Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

 
Пр=0,2485*5250*6,05*125*(7,038+1,75)*10-9 = 0,0000017 кг/год; 

 
Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 

Псек = Пр * 1000/3600 = 0,0000017*1000/3600 = 0,000000047 г/с; 
Пр

нал = Пр*7.51*10-3= 0,0000017*1050*10-3 = 0,0000018 т/рік 
 

Джерело викиду №3 
Резервуар зберігання бітуму 

Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по рас чету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, за формулою: 

 
де 
Vж

Р – об’єм рідини, яка наливається в резервуар за рік, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочнийкоефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 
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К6 –поправочний коефіціент залежащий від тиску насищених парів та річного 
обороту резервуару 
К7 – поправочний коефіціен, залежащий від технічного оснащення та режиму 
експлуатації 
п – коефіціент ефективності газовлювлюючого пристрою резервуару, долі 
одиниць. 
 
Вихідні дані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 125 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 6,05 гПа 
К5х = 7,038; К5т = 1,75 
 
Резервуар бітуму 30 м3, зберігається 5250 м3/рік 
п = 5250/50=175 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,08 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*5250*6,05*125*(7,038+1,75)*1,08*0,91*(1-0)*10-9 = 0,0864 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,0864*1000/3600 = 0,024 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,0864*8760*10-3= 0,076 т/рік. 
 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі в резервуари 

Час однієї розгрузки бітуму з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого бітуму – 5250 м3; Фонд зливу бензину з автоцистерни в 
резервуари –  1050 год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 

 
Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

Пр=0,2485*5250*6,05*125*(7,038+1,75)*10-9 = 0,0000017 кг/год; 
 

Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 
Псек = Пр * 1000/3600 = 0,0000017*1000/3600 = 0,000000047 г/с; 

Пр
нал = Пр*7.51*10-3= 0,0000017*1050*10-3 = 0,0000018 т/рік 

 
Джерело викиду №4 

Резервуар зберігання бітуму 
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Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по рас чету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, за формулою: 

 
де 
Vж

Р – об’єм рідини, яка наливається в резервуар за рік, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочнийкоефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 
К6 –поправочний коефіціент залежащий від тиску насищених парів та річного 
обороту резервуару 
К7 – поправочний коефіціен, залежащий від технічного оснащення та режиму 
експлуатації 
п – коефіціент ефективності газовлювлюючого пристрою резервуару, долі 
одиниць. 
 
Вихідні дані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 125 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 6,05 гПа 
К5х = 7,038; К5т = 1,75 
 
Резервуар бітуму 30 м3, зберігається 5250 м3/рік 
п = 5250/50=175 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,08 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*5250*6,05*125*(7,038+1,75)*1,08*0,91*(1-0)*10-9 = 0,0864 кг/год; 
Псек = Пр *1000/3600 = 0,0864*1000/3600 = 0,024 г/с; 

Пр
вип = Пр *8760*10-3 = 0,0864*8760*10-3= 0,076 т/рік. 

 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі в резервуари 

Час однієї розгрузки бітуму з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого бітуму – 5250 м3; Фонд зливу бітуму з автоцистерни в 
резервуари –  1050 год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 

 
Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 
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Пр=0,2485*5250*6,05*125*(7,038+1,75)*10-9 = 0,0000017 кг/год; 
 

Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 
Псек = Пр * 1000/3600 = 0,0000017*1000/3600 = 0,000000047 г/с; 

Пр
нал = Пр*7.51*10-3= 0,0000017*1050*10-3 = 0,0000018 т/рік 

 
Джерело викиду №5 

Резервуар зберігання бітуму 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по рас чету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, за формулою: 

де 
Vж

Р – об’єм рідини, яка наливається в резервуар за рік, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочнийкоефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 
К6 –поправочний коефіціент залежащий від тиску насищених парів та річного 
обороту резервуару 
К7 – поправочний коефіціен, залежащий від технічного оснащення та режиму 
експлуатації 
п – коефіціент ефективності газовлювлюючого пристрою резервуару, долі 
одиниць. 
  
Вихідні дані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 125 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 6,05 гПа 
К5х = 7,038; К5т = 1,75 
 
Резервуар бітуму 75 м3, зберігається 5250 м3/рік 
п = 5250/75=70 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,08 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*5250*6,05*125*(7,038+1,75)*1,08*0,91*(1-0)*10-9 = 0,0864 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,0864*1000/3600 = 0,024 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,0864*8760*10-3= 0,076 т/рік. 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі в резервуари 

Час однієї розгрузки бітуму з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого бітуму – 5250 м3; Фонд зливу бітуму з автоцистерни в 
резервуари –  1050 год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 
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Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

Пр=0,2485*5250*6,05*125*(7,038+1,75)*10-9 = 0,0000017 кг/год; 
 

Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 
Псек = Пр * 1000/3600 = 0,0000017*1000/3600 = 0,000000047 г/с; 

Пр
нал = Пр*7.51*10-3= 0,0000017*1050*10-3 = 0,0000018 т/рік 

 
Джерело викиду № 6 

Теплогенератор 
Вид палива – дизельне 
Кількість палива _167_т/рік, 7,16 г/с 
Фонд роботи 6480 год/рік 
Нижча теплота згорання = 42,62 МДж/кг. 

Розрахунок при спалюванні дизельного палива відповідно «Показники 
емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Донецьк 
2004» Т.І. 
 Викид забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря з 
димовими газами енергетичної установки г/с, т/рік визначається за формулою: 

Мі = 10-6 × Кі× В × Qр
н,  

де, КІ - показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
В – витрата палива г/с, т/рік. 

 
 

Розрахунок викиду речовин у вигляді твердих суспендованих частинок  
Показник емісії згідно збірника «Показники емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І розраховується за формулою: 

𝒌тв =
𝟏𝟎𝟔

𝑸𝒋
𝜸 × 𝜶вин ×

𝑨𝜸

𝟏𝟎𝟎 − Гвин
�𝟏 − 𝛈зу� + 𝒌тс𝑺 

 kтв− показник емісії твердих частинок, г/ГДж; 
 Qi

r− нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
 Qi

r=42,62МДж/кг (Таблиця Г6) 
 Ar− масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %; Ar = 0,01% 
 aвин− частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;  
 ηзу− ефективність очищення димових газів від твердих частинок; ηзу= 0 
 Γвин− масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, %;  
 Згідно таблиці Д2    авин/(100-Гвин) = 0,01 
 kтвS− показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів 
сірки і твердих частинок сорбенту, г/ГДж. 
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𝑘тв = 106

42,62
× 0,01 × 0,01 ∗ (1 − 0,0) =  2,35 г/ГДж  

Річний викид становить: 
Е = 10-6×167×2,35×42,62 = 0,017 т/рік 

Секундний викид становить: 
Е = 10-6×7,16×2,35 ×42,62 = 0,0007г/с 

  
Діоксиду сірки SO2  (розрахунковий метод) 

Показник емісії твердих частинок (kТВ, г/ ГДж), визначається за формулою: 

( )( )βηη 21

6

тв 11
100
210

−−⋅=
S

Q
k r

i  
де kтв − показник емісії діоксиду сірки , г/ГДж; 

Qi
r − нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

Sr − масовий вміст сірки на робочу масу, % (Ar =0,2%) ; 
η1 − ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом; 
η2 − ефективність очищення димових газів від діоксиду  сірки; 
Β           -   коефіцієнт роботи сірко очисної установки; 

( )( ) 98,910102,01
100

2,0*2
62,42

106

тв =−−⋅=k  

Річний викид становить: 
Е = 10-6×91,98×167 ×42,62 = 0,655 т/рік 

Секундний викид становить: 
Е = 10-6×91,98×7,16 ×42,62 = 0,028 г/с 

 
Азоту діоксид (розрахунковий метод) 

Показник емісії діоксиду азоту – 1000 г/ГДж (згідно таблиці Д8 збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×1000×167×42,62 = 7,12 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ер=10-6×1000×7,16×42,62 = 0,31 г/с 
 

Вуглецю оксид (розрахунковий метод) 
Показник емісії діоксиду вуглецю – 320 г/ГДж (згідно таблиці Д19 збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить:  

Ер=10-6 ×320×167×42,62 = 2,28 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6 ×320×7,16×42,62 = 0,098 г/с 
 

Діоксид вуглецю (вуглекислого газу) (розрахунковий метод) 
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Показник емісії діоксиду вуглецю КСО2, г/ГДж згідно таблиці Д.20-а 
«Збірника показників емісії питомих викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, Донецьк 2004» Т.І для спалювання дизельного палива 
становить 20200 г/ГДж. 

КСО2 = 3,67 * Kc * Ec= 3,67 * 20200 * 0,99 = 73392,66 г / ГДж  
Ер=10-6×73392,66 ×167×42,62 = 522,38 т/рік 

Секундний викид становить: 
Ес= 10-6×73392,66 ×7,16×42,62 = 22,4 г/с 

 
Діазоту Оксид N2O (розрахунковий метод) 

Показник емісії діоксиду азоту – 2,5 г/ГДж (згідно таблиці Д21-а збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×2,5×167×42,62 = 0,018 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×2,5×7,16×42,62 = 0,00076  г/с 
 

Метан 
KCH4 = 3 г/ГДж (Таблиця Д 22-а збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×3×167×42,62 = 0,021 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×3×7,16×42,62 = 0,00092 г/с 
 

НМЛОС 
Kнмлос = 50 г/ГДж (Таблиця Д 23 збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×50×167×42,62 = 0,36 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×50×7,16×42,62 = 0,015  г/с 
 

Джерело викиду № 7 
Пальник до резервуару 

Вид палива – дизельне 
Кількість палива _167_т/рік, 7,16 г/с 
Фонд роботи 6480 год/рік 
Нижча теплота згорання = 42,62 МДж/кг. 

Розрахунок при спалюванні дизельного палива відповідно «Показники 
емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Донецьк 
2004» Т.І. 
 Викид забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря з 
димовими газами енергетичної установки г/с, т/рік визначається за формулою: 

Мі = 10-6 × Кі× В × Qр
н,  
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де, КІ - показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
В – витрата палива г/с, т/рік. 

 
Розрахунок викиду речовин у вигляді твердих суспендованих частинок  

Показник емісії згідно збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І розраховується за формулою: 

𝒌тв =
𝟏𝟎𝟔

𝑸𝒋
𝜸 × 𝜶вин ×

𝑨𝜸

𝟏𝟎𝟎 − Гвин
�𝟏 − 𝛈зу� + 𝒌тс𝑺 

 kтв− показник емісії твердих частинок, г/ГДж; 
 Qi

r− нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
 Qi

r=42,62МДж/кг (Таблиця Г6) 
 Ar− масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %; Ar = 0,01% 
 aвин− частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;  
 ηзу− ефективність очищення димових газів від твердих частинок; ηзу= 0 
 Γвин− масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, %;  
 Згідно таблиці Д2    авин/(100-Гвин) = 0,01 
 kтвS− показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів 
сірки і твердих частинок сорбенту, г/ГДж. 
 

𝑘тв = 106

42,62
× 0,01 × 0,01 ∗ (1 − 0,0) =  2,35 г/ГДж  

Річний викид становить: 
Е = 10-6×167×2,35×42,62 = 0,017 т/рік 

Секундний викид становить: 
Е = 10-6×7,16×2,35 ×42,62 = 0,0007г/с 

  
Діоксиду сірки SO2  (розрахунковий метод) 

Показник емісії твердих частинок (kТВ, г/ ГДж), визначається за формулою: 

( )( )βηη 21

6

тв 11
100
210

−−⋅=
S

Q
k r

i  
де kтв − показник емісії діоксиду сірки , г/ГДж; 

Qi
r − нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

Sr − масовий вміст сірки на робочу масу, % (Ar =0,2%) ; 
η1 − ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом; 
η2 − ефективність очищення димових газів від діоксиду  сірки; 
Β           -   коефіцієнт роботи сірко очисної установки; 

( )( ) 98,910102,01
100

2,0*2
62,42

106

тв =−−⋅=k  

Річний викид становить: 
Е = 10-6×91,98×167 ×42,62 = 0,655 т/рік 

Секундний викид становить: 
Е = 10-6×91,98×7,16 ×42,62 = 0,028 г/с 
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Азоту діоксид (розрахунковий метод) 
Показник емісії діоксиду азоту – 1000 г/ГДж (згідно таблиці Д8 збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×1000×167×42,62 = 7,12 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ер=10-6×1000×7,16×42,62 = 0,31 г/с 
 

Вуглецю оксид (розрахунковий метод) 
Показник емісії діоксиду вуглецю – 320 г/ГДж (згідно таблиці Д19 збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить:  

Ер=10-6 ×320×167×42,62 = 2,28 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6 ×320×7,16×42,62 = 0,098 г/с 
 

Діоксид вуглецю (вуглекислого газу) (розрахунковий метод) 
Показник емісії діоксиду вуглецю КСО2, г/ГДж згідно таблиці Д.20-а 

«Збірника показників емісії питомих викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, Донецьк 2004» Т.І для спалювання дизельного палива 
становить 20200 г/ГДж. 

КСО2 = 3,67 * Kc * Ec= 3,67 * 20200 * 0,99 = 73392,66 г / ГДж  
Ер=10-6×73392,66 ×167×42,62 = 522,38 т/рік 

Секундний викид становить: 
Ес= 10-6×73392,66 ×7,16×42,62 = 22,4 г/с 

 
Діазоту Оксид N2O (розрахунковий метод) 

Показник емісії діоксиду азоту – 2,5 г/ГДж (згідно таблиці Д21-а збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×2,5×167×42,62 = 0,018 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×2,5×7,16×42,62 = 0,00076  г/с 
 

Метан 
KCH4 = 3 г/ГДж (Таблиця Д 22-а збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×3×167×42,62 = 0,021 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×3×7,16×42,62 = 0,00092 г/с 
 

НМЛОС 
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Kнмлос = 50 г/ГДж (Таблиця Д 23 збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×50×167×42,62 = 0,36 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×50×7,16×42,62 = 0,015  г/с 
 

Джерело № 8 
Приймальний пристрій сушильного барабану 

Вид палива – дизельне 
Кількість палива _2661_т/рік, 233,32 г/с 
Фонд роботи 3168 год/рік 
Нижча теплота згорання = 42,62 МДж/кг. 
Розрахунок при спалюванні дизельного палива відповідно «Показники емісії 
(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Донецьк 2004» 
Т.І. 
Викид забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря з димовими 
газами енергетичної установки г/с, т/рік визначається за формулою: 

Мі = 10-6 × Кі× В × Qр
н, 

де, КІ - показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
В – витрата палива г/с, т/рік. 

 
Розрахунок викиду речовин у вигляді твердих суспендованих частинок (при 

спалюванні палива) 
Показник емісії згідно збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І розраховується за формулою: 

𝒌тв =
𝟏𝟎𝟔

𝑸𝒋
𝜸 × 𝜶вин ×

𝑨𝜸

𝟏𝟎𝟎 − Гвин
�𝟏 − 𝛈зу� + 𝒌тс𝑺 

 
kтв− показник емісії твердих частинок, г/ГДж; 
Qi

r− нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
Qi

r=42,62МДж/кг (Таблиця Г6) 
Ar− масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %; Ar = 0,01% 
aвин− частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи; 
ηзу− ефективність очищення димових газів від твердих частинок; ηзу= 0,95 
Γвин− масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, %; 
Згідно таблиці Д2    авин/(100-Гвин) = 0,01 
kтвS− показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і 
твердих частинок сорбенту, г/ГДж. 
 
𝑘тв = 106

42,62
× 0,01 × 0,01 ∗ (1 − 0,95) =  0,12 г/ГДж 

Річний викид становить: 
Е = 10-6×0,12×2661×42,62 = 0,014 т/рік 

Секундний викид становить: 



67 
 

Е = 10-6×0,12×233,32 ×42,62 = 0,0012 г/с 
 

Діоксиду сірки SO2  (розрахунковий метод) 
Показник емісії твердих частинок (kТВ, г/ ГДж), визначається за формулою: 

( )( )βηη 21

6

тв 11
100
210

−−⋅=
S

Q
k r

i  
де kтв − показник емісії діоксиду сірки , г/ГДж; 
Qi

r − нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
Sr − масовий вміст сірки на робочу масу, % (Ar =0,2%) ; 
η1 − ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом; 
η2 − ефективність очищення димових газів від діоксиду  сірки; 
Β           -   коефіцієнт роботи сірко очисної установки; 

( )( ) 98,910102,01
100

2,0*2
62,42

106

тв =−−⋅=k  

Річний викид становить: 
Е = 10-6×91,98×2661 ×42,62 = 10,43 т/рік 

Секундний викид становить: 
Е = 10-6×91,98×233,32 ×42,62 = 0,91 г/с 

 
Азоту діоксид (розрахунковий метод) 

Показник емісії діоксиду азоту – 1000 г/ГДж (згідно таблиці Д8 збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить 

Ер=10-6×1000×2661×42,62 = 113,41 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ер=10-6×1000×233,32×42,62 = 9,94 г/с 
 

Вуглецю оксид (розрахунковий метод) 
Показник емісії діоксиду вуглецю – 320 г/ГДж (згідно таблиці Д19 збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить: 

Ер=10-6 ×320×2661×42,62 = 36,3 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6 ×320×233,32×42,62 = 3,18 г/с 
 

Діоксид вуглецю (вуглекислого газу) (розрахунковий метод) 
Показник емісії діоксиду вуглецю КСО2, г/ГДж згідно таблиці Д.20-а «Збірника 
показників емісії питомих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
Донецьк 2004» Т.І для спалювання дизельного палива становить 20200 г/ГДж. 
КСО2 = 3,67 * Kc * Ec= 3,67 * 20200 * 0,99 = 73392,66 г / ГДж 

Ер=10-6×73392,66 ×2661×42,62 = 8323,52 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×73392,66 ×233,32×42,62 = 729,82 г/с 
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Діазоту Оксид N2O (розрахунковий метод) 

Показник емісії діоксиду азоту – 2,5 г/ГДж (згідно таблиці Д21-а збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить 

Ер=10-6×2,5×2661×42,62 = 0,28 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×2,5×233,32×42,62 = 0,025  г/с 
Метан 

KCH4 = 3 г/ГДж (Таблиця Д 22-а збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І) 
Річний викид становить 

Ер=10-6×3×2661×42,62 = 0,34 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×3×233,32×42,62 = 0,03 г/с 
 

НМЛОС 
Kнмлос = 50 г/ГДж (Таблиця Д 23 збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І) 
Річний викид становить 

Ер=10-6×50×2661×42,62 = 5,67 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×50×233,32×42,62 = 0,5  г/с 
Додатково проводилися  розрахунки для бенз(а)пірену 
Концентрація бенз(а)пірену  в сухих димових газах на виході з розрахована 
відповідно до «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 
ГКАЛ В ЧАС» за формулою 

Сбп = 10−3 ∗
(0,059 + 0,079 ∗ 10−3 ∗ 𝑞𝑉

𝑒3.8∗(𝜆−1) ∗ 𝐾д ∗ Кр ∗ Кст 
qv – тепло  напругу топкового  обсягу, кВт / м3 ( об’єм сушильного барабана 19 
м3потужність установка 311 кВт); 
qv= 𝐵 ∗ 𝑄

𝑉
 = 0,0035 * (34210/19) = 6,3 кВт/м3 

Q = 34210кДж/м3, В = 0,0035 м3/с 
Кр - коефіцієнт, що враховує вплив рециркуляції – 1,0; 
Кд - коефіцієнт, щовраховуєнавантаження котла – 1,35; 
Кст - коефіцієнт, що  враховує  поетапне  спалювання  палива – 1,35; 
Коефіцієнт надлишку повітря 1,65 
 

Сбп = 10−3 ∗
(0,059 + 0,079 ∗ 10−3 ∗ 6,3

𝑒3.8∗(1,65−1) ∗ 1 ∗ 1,35 ∗ 1,35 =  0,0000000217 мг/м3 
Секундний викид бенз(а)пірену становить   

С = 0,0000000217 * 0,479 м3/с/1000 = 1 * 10-11 г/с 
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0,479 – об’ємна витрата пилогазової суміші згідно інструментальних замірів 
Валовий викид  

С =1 * 10-11 *2233 год/рік *3600 * 10-6  = 0,8 * 10-10 т/рік 
2233 – години роботи технологічного обладнання 

 
Джерело № 9 

Бункер пилу (після рукавного фільтру) 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 

Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість пилу, що 
вивантажується, а саме 792 (т/рік). За рік можливе завантаження  99  машин 
(приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час завантаження однієї машини 
5(хв). Річна кількість годин складає 99 * 5 (хв)/60 = 8,3 год/рік  

 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 9,55 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,0534 г / с. 

МР
1 = 0,0534 * 3600 * 8,3 * 10-6 = 0,0016 т /рік 

Всього по ДВ №9: 
№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,0534 0,0016 

 
Джерело № 10 

Живильні бункера (5од.) 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 

Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
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К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Кількість інертних матеріалів складає 175 тис т/рік – щебеню та 140 тис. т 
відсіву, загалом  315000 (т/рік). Прийнято що 8 т інертних матеріалів 
завантажується за 5 хв.  Річна кількість годин складає 39375 * 5 (хв)/60 = 3281,25 
год/рік  

 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 96 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,54 г / с. 

МР
1 = 0,54 * 3600 * 3281,5 * 10-6 = 6,4 т /рік 

Всього по ДВ №10: 
№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,54 6,4 

 
 

Джерело № 11 
Конвеєр стрічковий жолобковий 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно Розрахунок 
проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих 
веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», 
Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Фонд роботи – 3000 год/рік 
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Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 
МС

1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 160 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,896 г / с. 
МР

1 = 0,896 * 3600 * 3000 * 10-6 = 9,68 т /рік 
 

Всього по ДВ №11: 
 № 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,896 9,68 

 
Джерело № 12 

Конвеєр стрічковий жолобковий 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 

Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Фонд роботи – 3000 год/рік 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 160 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,896 г / с. 

МР
1 = 0,896 * 3600 * 3000 * 10-6 = 9,68 т /рік 

 
Всього по ДВ №12: 

 № 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,896 9,68 
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Джерело № 13 
Бункер целюлози 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно Розрахунок 
проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих 
веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», 
Донецк, 1994 за формулою: 
М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість 
целюлози, що вивантажується, а саме 352 (т/рік). За рік можливе вивантаження  
44 машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час вивантаження 
однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 44 * 5 (хв)/60 = 4 год/рік  
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 88 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,49 г / с. 

МР
1 = 0,49 * 3600 * 4 * 10-6 = 0,0071 т /рік 

 
Всього по ДВ №13: 

№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,49 0,0071 

 
Джерело № 14 

Бункер целюлози 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 

Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
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К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 
Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість целюлози, що 
вивантажується, а саме 352 (т/рік). За рік можливе вивантаження  44 машини 
(приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час вивантаження однієї машини 
5(хв). Річна кількість годин складає 44 * 5 (хв)/60 = 4 год/рік  
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 88 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,49 г / с. 

МР
1 = 0,49 * 3600 * 4 * 10-6 = 0,0071 т /рік 

 
Всього по ДВ №14: 

№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,49 0,0071 

 
Джерело № 15 

Бункер мінерального порошку (2 од) 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 

Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 
Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість мінерального 
порошку, що вивантажується, а саме 21000 (т/рік). За рік можливе вивантаження  
2625 машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час вивантаження 
однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 2625 * 5 (хв)/60 = 218 год/рік  

Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 
МС

1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 96 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,54 г / с. 
МР

1 = 0,54 * 3600 * 218 * 10-6 = 0,42т /рік 
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Всього по ДВ №15: 
№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, 
г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (пил неорганічний з 
вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,54 0,42 

 
 

Джерело № 16 
Ємність пилу 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 
Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість пилу , що 
вивантажується, а саме 16800 (т/рік). За рік можливе вивантаження  2100 машини 
(приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час вивантаження однієї машини 
5(хв). Річна кількість годин складає 2100 * 5 (хв)/60 = 175 год/рік  

Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 
МС

1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 96 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,54 г / с. 
МР

1 = 0,54 * 3600 * 175 * 10-6 = 0,34 т /рік 
Всього по ДВ №16: 

№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,54 0,34 
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Джерело викиду №17 
Розширювальний дихальний клапан резервуару дизельного палива 

(Резервуар зберігання ДП) 
(наземна ємність) 

(організоване джерело) 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчет усодержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, при зберіганні пального, за формулою: 

де 
Vж

Р – об’єм рідини, яка наливається в резервуар за рік, м3/рік 
Ps(38)- тискнасищенихпарів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярн амаса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 
К6 –поправочний коефіцієнт залежащий від тиску насищених парів та річного 
обороту резервуару 
К7 – поправочнийкоефіціен, залежащий від технічного оснащення та режиму 
експлуатації 
п – коефіцієнт ефективності газовлювлюючого пристрою резервуару, долі 
одиниць. 
Вихідн ідані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 191,5 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 132гПа 
К5х = 0,103; К5т = 0,498 
 
Резервуар 13 м3, зберігається 3168 м3/рік 
п = 3168/13=243,69 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,07 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*3168*132*191,5*(0,103+0,498)*1,07*0,91*(1-0)*10-9 = 0,104 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,104*1000/3600 =0,029 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,104*8760*10-3= 0,91 т/рік. 
 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі з автоцистерн в 

резервуари 
Час однієї розгрузки ДП з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого ДП – 3168 м3; Фонд зливу ДП з автоцистерни в резервуари – 
634 год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 
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Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів при температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

Пр=0,2485*3168*132*191,5*(0,103+0,498)*10-9 = 0,012 кг/год; 
Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 
Псек = Пр * 1000/3600 = 0,012*1000/3600 =0,0033 г/с; 
Пр

нал = Пр*634*10-3= 0,012*634*10-3 = 0,0076 т/рік, 
Загальні викиди по джерелу №17: 

Код 
забруднюючих 
речовин 

Забруднююча  речовина 
Максимально-
разовий 
викид, г/с 

Річний 
викид, 
т/рік 

11000/2754 НМЛОС 0,0323 0,9176 
 

Джерело викиду №18 
Розширювальний дихальний клапан резервуару дизельного палива 

(Резервуар зберігання ДП) 
(наземна ємність) 

(організоване джерело) 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчет усодержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, при зберіганні пального, за формулою: 

де 
Vж

Р – об’єм рідини, яка наливається в резервуар за рік, м3/рік 
Ps(38)- тискнасищенихпарів пи температурі 38 оС 
Mn –молекулярн амаса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 
К6 –поправочний коефіцієнт залежащий від тиску насищених парів та річного 
обороту резервуару 
К7 – поправочнийкоефіціен, залежащий від технічного оснащення та режиму 
експлуатації 
п – коефіцієнт ефективності газовлювлюючого пристрою резервуару, долі 
одиниць. 
Вихідн ідані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 191,5 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 132гПа 
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К5х = 0,103; К5т = 0,498 
Резервуар 2,7 м3, зберігається 198 м3/рік 
п = 198/2,7=73 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,54 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*198*132*191,5*(0,103+0,498)*1,54*0,91*(1-0)*10-9 = 0,011 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,011*1000/3600 =0,0031 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,011*8760*10-3= 0,096 т/рік. 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі з автоцистерн в 

резервуари 
Час однієї розгрузки ДП з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого ДП – 198 м3; Фонд зливу ДП з автоцистерни в резервуари – 40 
год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 

 
Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів при температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

Пр=0,2485*198*132*191,5*(0,103+0,498)*10-9 = 0,0000075 кг/год; 
 

Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 
Псек = Пр * 1000/3600 = 0,0000075*1000/3600 =0,000002 г/с; 
Пр

нал = Пр*40*10-3= 0,0000075*40*10-3 = 0,0000003 т/рік, 
Загальні викиди по джерелу 18: 

Код 
забруднюючих 
речовин 

Забруднююча  речовина 
Максимально-
разовий 
викид, г/с 

Річний 
викид, 
т/рік 

11000/2754 НМЛОС 0,0031 0,096 
 

Джерело викиду №19 
Розширювальний дихальний клапан резервуару дизельного палива 

(Резервуар зберігання ДП) 
(наземна ємність) 

(організоване джерело) 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчет усодержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, при зберіганні пального, за формулою: 

де 
Vж

Р – об’єм рідини, яка наливається в резервуар за рік, м3/рік 
Ps(38)- тискнасищенихпарів пи температурі 38 оС 
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Mn –молекулярн амаса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 
К6 –поправочний коефіцієнт залежащий від тиску насищених парів та річного 
обороту резервуару 
К7 – поправочнийкоефіціен, залежащий від технічного оснащення та режиму 
експлуатації 
п – коефіцієнт ефективності газовлювлюючого пристрою резервуару, долі 
одиниць. 
Вихідн ідані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 191,5 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 132гПа 
К5х = 0,103; К5т = 0,498 
Резервуар 0,2 м3, зберігається 198 м3/рік 
п = 198/0,2=990 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,54 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*198*132*191,5*(0,103+0,498)*1,54*0,91*(1-0)*10-9 = 0,011 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,011*1000/3600 =0,0031 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,011*8760*10-3= 0,096 т/рік. 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі з автоцистерн в 

резервуари 
Час однієї розгрузки ДП з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого ДП – 198 м3; Фонд зливу ДП з автоцистерни в резервуари – 40 
год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 

 
Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів при температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

Пр=0,2485*198*132*191,5*(0,103+0,498)*10-9 = 0,0000075 кг/год; 
 

Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 
Псек = Пр * 1000/3600 = 0,0000075*1000/3600 =0,000002 г/с; 
Пр

нал = Пр*40*10-3= 0,0000075*40*10-3 = 0,0000003 т/рік, 
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Загальні викиди по джерелу 20: 
Код 
забруднюючих 
речовин 

Забруднююча  речовина 
Максимально-
разовий 
викид, г/с 

Річний 
викид, 
т/рік 

11000/2754 НМЛОС 0,0031 0,096 
 

Джерело викиду №20 
Розширювальний дихальний клапан резервуару дизельного палива 

(Резервуар зберігання ДП) 
(наземна ємність) 

(організоване джерело) 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчет усодержания 

загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, при зберіганні пального, за формулою: 

де 
Вихідн ідані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 191,5 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 132гПа 
К5х = 0,103; К5т = 0,498 
резервуар 30 м3, зберігається 198 м3/рік 
п = 198/30=6,6 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,54 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*198*132*191,5*(0,103+0,498)*1,54*0,91*(1-0)*10-9 = 0,011 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,011*1000/3600 =0,0031 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,011*8760*10-3= 0,096 т/рік. 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі з автоцистерн в 

резервуари 
Час однієї розгрузки ДП з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого ДП – 198 м3; Фонд зливу ДП з автоцистерни в резервуари – 40 
год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 

 
Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів при температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

Пр=0,2485*198*132*191,5*(0,103+0,498)*10-9 = 0,0000075 кг/год; 
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Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 
Псек = Пр * 1000/3600 = 0,0000075*1000/3600 =0,000002 г/с; 
Пр

нал = Пр*40*10-3= 0,0000075*40*10-3 = 0,0000003 т/рік, 
Загальні викиди по джерелу 20: 

Код 
забруднюючих 
речовин 

Забруднююча  речовина 
Максимально-
разовий 
викид, г/с 

Річний 
викид, 
т/рік 

11000/2754 НМЛОС 0,0031 0,096 
 
 
 

Джерело № 21 
Відвантаження асфальтобетону на автотранспорт 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

 
М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 

К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу, 160 тон/год  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 
Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість інертних 
матеріалів, що вивантажується, а саме 350000 (т/рік). За рік можливе 
вивантаження  43750 машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час 
вивантаження однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 43750 * 5 
(хв)/60 = 3645 год/рік  
 

Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 
МС

1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 160 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,896 г / с. 
МР

1 = 0,896 * 3600 * 3645 * 10-6 = 11,75 т /рік 
Всього по ДВ №21: 

№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (пил неорганічний з 
вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,54 11,75 
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Джерело № 22 

Відвантаження грунтощебенової суміші 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу, 240 т/год  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 
Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість інертних 
матеріалів, що вивантажується, а саме 500000 (т/рік). За рік можливе 
вивантаження  62500 машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час 
вивантаження однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 62500 * 5 
(хв)/60 = 5208 год/рік  

Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 
МС

1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 240 * 0,5 * 106 / 3600 = 1,34 г / с. 
МР

1 = 1,34 * 3600 * 5208 * 10-6 = 25,2 т /рік 
 

Всього по ДВ №22: 
№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

1,34 25,2 

 
Джерело № 23 
Транспортер 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно Розрахунок 
проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих 
веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», 
Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
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К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Фонд роботи – 1500 год/рік 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 240 * 0,5 * 106 / 3600 = 1,344 г / с. 

МР
1 = 1,344 * 3600 * 1500 * 10-6 = 7,26 т /рік 

 
Всього по ДВ №23: 

 № 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

1,344 7,26 

 
Джерело № 24 
Транспортер 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно Розрахунок 
проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих 
веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», 
Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Фонд роботи – 1500 год/рік 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 240 * 0,5 * 106 / 3600 = 1,344 г / с. 

МР
1 = 1,344 * 3600 * 1500 * 10-6 = 7,26 т /рік 
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Всього по ДВ №24: 
 № 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

1,344 7,26 

 
Джерело № 25 
Силос цементу 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість цементу, 
що вивантажується, а саме 25000 (т/рік). За рік можливе вивантаження  3125 
машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час вивантаження однієї 
машини 5(хв). Річна кількість годин складає 3125 * 5 (хв)/60 = 260 год/рік  

 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 96 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,54 г / с. 

МР
1 = 0,54 * 3600 * 260 * 10-6 = 0,5 т /рік 

Всього по ДВ №25: 
№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,54 0,5 

 
Джерело № 26 
Силос цементу 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість інертних 
матеріалів, що вивантажується, а саме 25000 (т/рік). За рік можливе вивантаження  
3125 машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час вивантаження 
однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 3125 * 5 (хв)/60 = 260 год/рік  

 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 96 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,54 г / с. 

МР
1 = 0,54 * 3600 * 260 * 10-6 = 0,5 т /рік 

 
Всього по ДВ №26: 

№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

0,54 0,5 

 
Джерело № 27 

Змішувач 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 

Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
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G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість інертних 
матеріалів, що вивантажується, а саме 500000 (т/рік). За рік можливе 
вивантаження  62500 машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час 
вивантаження однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 62500 * 5 
(хв)/60 = 5208 год/рік  

 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 240 * 0,5 * 106 / 3600 = 1,344 г / с. 

МР
1 = 1,344 * 3600 * 5208 * 10-6 = 7,26 т /рік 

 
Всього по ДВ №27: 

 № 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

1,344 25,2 

 
 

Джерело № 28 
Відвантаження готової суміші на автотранспорт 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 

Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість інертних 
матеріалів, що вивантажується, а саме 500000 (т/рік). За рік можливе 
вивантаження  62500  машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час 
вивантаження однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 62500 * 5 
(хв)/60 = 5208 год/рік  
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Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 240 * 0,5 * 106 / 3600 = 1,344 г / с. 

МР
1 = 1,344 * 3600 * 5208 * 10-6 = 7,26 т /рік 

 
Всього по ДВ №28: 

 № 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

1,344 7,26 

 
Джерело викиду №29 

Резервуар зберігання бітумної емульсії 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по рас чету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, за формулою: 

де 
Вихідні дані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 125 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 6,05 гПа 
К5х = 7,038; К5т = 1,75 
резервуар бітуму 12 м3, зберігається 17857 м3/рік 
п = 17857/12=1488 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,07 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*17857*6,05*125*(7,038+1,75)*1,07*0,91*(1-0)*10-9 = 0,29 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,29*1000/3600 = 0,081 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,29*8760*10-3= 2,54 т/рік. 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі в резервуари 

Час однієї розгрузки бітуму з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого бітуму – 17847 м3; Фонд зливу бітуму з автоцистерни в 
резервуари –  3569 год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 

 
Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів пи температурі 38 оС 
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Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

Пр=0,2485*17847*6,05*125*(7,038+1,75)*10-9 = 0,029 кг/год; 
 

Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 
Псек = Пр * 1000/3600 = 0,029*1000/3600 = 0,0081 г/с; 

Пр
нал = Пр*3569*10-3= 0,029*3569*10-3 = 0,1 т/рік 

 
Викиди по джерелу № 29: 

№ Забруднююча речовина г/с т/рік 
1 НМЛОС 0,0891 2,64 

 
 

Джерело № 30 
Бункер надлишкового матеріалу 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин приводимо згідно 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчету содержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников 
загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 за формулою: 

М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 , де 
К1 – вагова доля пилу  
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу  
К5 – враховує вологість матеріалу  
К7 – враховує розмір матеріалу  
G – кількість вивантаженого матеріалу  
B – враховує висоту вивантаження  
0,1 – враховуємо коефіціент осідання пилу, так, як розгрузка проводиться під 
накриттям. 
Загальний час пилення визначаємо враховуючи загальну кількість інертних 
матеріалів, що вивантажується, а саме 10 (т/рік). За рік можливе вивантаження  
1,25 машини (приймаємо вміст однієї машини 8 т). Середній час вивантаження 
однієї машини 5(хв). Річна кількість годин складає 1,25 * 5 (хв)/60 = 0,1 год/рік  

 
Пил неорганічний з вмістом діоксиду кремнію від 20 до 70 % 

МС
1  = 0,1*0,02 * 0,04 * 1,4 * 1,0 * 0,6 * 0,6 * 100 * 0,5 * 106 / 3600 = 0,56 г / с. 

МР
1 = 0,56 * 3600 * 0,1 * 10-6 = 0,0002 т /рік 

 
Всього по ДВ №30: 

№ 
п/п 

Назва ЗР Максимально-
разовийвикид, г/с 

Річнийвикид, 
т/рік 

1. Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 

0,56 0,0002 



88 
 

(пил неорганічний з вмістом 
діоксиду кремнію від 20 до 70 
%) 

 
Джерело викиду №31 

Майстерня 
Заточний станок  

При механічній обробці металу в атмосферне повітря викидають 
забруднюючі речовини, питомі показники яких від основних видів обладнання 
приведені в таблиці Х-14 п.2.1 

Питомі викиди,  згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, 
УНЦТЕ», Донецьк, 2004. 
пилу металевого -  0,03 г/с   
пилу абразивного – 0,02 г/с 
Час роботи:  50 год/рік 
Діаметр заточного круга – 0,4 м. 
Потужніть – 1,5 кВт 

Кількість забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря 
при механічній обробці металу обчислювалися за питомими показниками 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу від технологічного устаткування 
в залежності від часу його роботи за формулою: 

 

Де:  q1  - максимально разовийвикидречовини, ; 
t – фонд робочого часу, т/рік; 
Річний викид (т/рік) становить: 

Прік=10-6* g (1-k)* Ф (т/рік),  
Де g – питомийпоказник, згідно«Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, 
УНЦТЕ», Донецьк, 2004, том І.г/сек;: 
k  – коефіцієнт ефективності очистки циклону; 
Ф – фонд роботи металообробних робіт, сек/рік 
Фонд металообробних робіт розраховуємо із формули: 

Ф = Фгод/рік*3600сек/год, 
Де Ф год/рік – Фонд металообробних робіт, год/рік 

 
М(металевий)=10-6*0,03*50*3600=0,0054 т/рік 
М(абразивний)=10-6*0,02*50*3600=0,0036 т/рік 

 
Зварювальний апарат б/н 

Розрахунок викидів при механічній обробці металу (зварюванні) здійснений 
згідно збірника «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, УНЦТЕ», Донецьк, 2004, 
том І. 
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При механічній обробці металу в атмосферне повітря викидають 
забруднюючі речовини, питомі показники яких  від основних видів обладнання  
приведені в таблиці V-4 п.1.12 

Тип  електродів – АНО-3; Витрата – 50 кг/рік; Час роботи 50 год/рік 
При механічній обробці металу в атмосферне повітря викидають 

забруднюючі речовин, питомі показники яких відо сновних видів обладнання в 
т.ч. від процесів електро-газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання і 
напиливанні металів приведені в таблиці 3.1. 

Марка 
Зварювального 
матеріалу 

Питомі викиди, г/кг матеріалу, що розходується 

Fe2O
3 

MnO
2 

Cr2
O3 

SiO
2 

Ni
2O 

Фтори
дихор
.розч. 

Фтори
дипог
аноро
зч. 

H
F NO C

O 

Електроди марки 
АНО-3 5,05 0,35 - - - - - - - - 

Річний викид (т/рік) розраховуємо за формулою: 
 
Прік= g * В * 10-6(т/рік), 

Де g – питомий показник, згідно «Збірник показників емісії (питомих 
викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, 
УНЦТЕ», Донецьк, 2004, том І.,  г/кг: 
В – витрата електродів, кг/рік 
Максимальний викид (г/сек) розраховуємо із формули: 

Псек= 10-6 * µ /Ф (г/сек), 
Де µ – валовий викид j-тої речовини за рік,  т/рік: 
Ф – фонд роботи  зварювальних робіт, сек/рік 
Фонд роботи зварювальних робіт розраховуємо із формули: 

Ф = Фгод/рік*3600сек/рік, 
Де Ф год/рік – фонд роботи зварювальних робіт, год/рік 

Заліза оксид 
МFe2O3 = 5,05 * 50* 10-6 = 0,00025 т/рік 

Мс
Fe2O3 = 106 * 0,00025/50 * 3600 = 0,0014 г/с 

Манган діоксид 
МMnO2 = 0,35* 50 * 10-6 = 0,000018 т/рік 

Мс
MnO2= 106 * 0,000018 / 50* 3600 = 0,000097 г/с 

 
Шліфувальний станок 

При механічній обробці металу в атмосферне повітря викидають 
забруднюючі речовини, питомі показники яких  від основних видів обладнання  
приведені в таблиці Х-14 п.5.1.«Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, УНЦТЕ», 
Донецьк, 2004. 

Пилу металевого –  0,0025 г/с 
Час роботи 50 год/рік 
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Кількістьзабруднюючихречовин, щопотрапляють в атмосфернеповітря при 
механічнійобробці металлу обчислювалися за 
питомимипоказникамивикидівзабруднюючихречовин в атмосферу 
відтехнологічногоустаткування в залежностівід часу йогороботи за формулою: 

 
де   
q1– максимально разовийвикидречовини, ; 
t  – фонд робочого часу, т/рік; 
Річнийвикид (т/рік) становить: 

Прік=10-6* g (1-k)* Ф (т/рік),  
Де g – питомийпоказник, згідно«Збірник показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, 
УНЦТЕ», Донецьк, 2004, том І.г/сек;: 
k  – коефіцієнтефективності очистки циклону; 
Ф – фонд роботиметалообробнихробіт, сек/рік 
Фонд металообробнихробітрозраховуємоізформули: 

Ф = Фгод/рік*3600сек/год, 
Де Ф год/рік – Фонд металообробнихробіт, год/рік 

М(метал)= 10-6*0,0025*50*3600=0,00045 т/рік 
 

Загальні викиди по джерелу: 
Код 
забруднюючих 
речовин 

Забруднююча  речовина 
Максимально-
разовий 
викид, г/с 

Річний 
викид, 
т/рік 

123 Заліза оксид 0,0014 0,00025 
143 Манган діоксид 0,000097 0,000018 
03000 Пил абразивно-металевий 0,0525 0,00945 

 
Джерело викиду № 32 

Дизельгенератор 
Вид палива – дизельне 
Кількість палива _370_т/рік, 32,44 г/с 
Фонд роботи 3168 год/рік 
Нижча теплота згорання = 42,62 МДж/кг. 

Розрахунок при спалюванні дизельного палива відповідно «Показники 
емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Донецьк 
2004» Т.І. 
 Викид забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря з 
димовими газами енергетичної установки г/с, т/рік визначається за формулою: 

Мі = 10-6 × Кі× В × Qр
н,  

де, КІ - показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
В – витрата палива г/с, т/рік. 

 
Розрахунок викиду речовин у вигляді твердих суспендованих частинок  
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Показник емісії згідно збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І розраховується за формулою: 

𝒌тв =
𝟏𝟎𝟔

𝑸𝒋
𝜸 × 𝜶вин ×

𝑨𝜸

𝟏𝟎𝟎 − Гвин
�𝟏 − 𝛈зу� + 𝒌тс𝑺 

 kтв− показник емісії твердих частинок, г/ГДж; 
 Qi

r− нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
 Qi

r=42,62МДж/кг (Таблиця Г6) 
 Ar− масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %; Ar = 0,01% 
 aвин− частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;  
 ηзу− ефективність очищення димових газів від твердих частинок; ηзу= 0 
 Γвин− масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, %;  
 Згідно таблиці Д2    авин/(100-Гвин) = 0,01 
 kтвS− показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів 
сірки і твердих частинок сорбенту, г/ГДж. 
 

𝑘тв = 106

42,62
× 0,01 × 0,01 ∗ (1 − 0) =  2,35 г/ГДж  

Річний викид становить: 
Е = 10-6×370×2,35×42,62 = 0,037 т/рік 

Секундний викид становить: 
Е = 10-6×32,44×2,35 ×42,62 = 0,0032 г/с 

  
Діоксиду сірки SO2  (розрахунковий метод) 

Показник емісії твердих частинок (kТВ, г/ ГДж), визначається за формулою: 

( )( )βηη 21

6

тв 11
100
210

−−⋅=
S

Q
k r

i  
де kтв − показник емісії діоксиду сірки , г/ГДж; 

Qi
r − нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

Sr − масовий вміст сірки на робочу масу, % (Ar =0,2%) ; 
η1 − ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом; 
η2 − ефективність очищення димових газів від діоксиду  сірки; 
Β           -   коефіцієнт роботи сірко очисної установки; 

( )( ) 98,910102,01
100

2,0*2
62,42

106

тв =−−⋅=k  

Річний викид становить: 
Е = 10-6×91,98×370 ×42,62 = 1,45 т/рік 

Секундний викид становить: 
Е = 10-6×91,98×32,44 ×42,62 = 0,13 г/с 

 
Азоту діоксид (розрахунковий метод) 

Показник емісії діоксиду азоту – 1000 г/ГДж (згідно таблиці Д8 збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить  
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Ер=10-6×1000×370×42,62 = 15,77 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ер=10-6×1000×32,44×42,62 = 1,38 г/с 
 

Вуглецю оксид (розрахунковий метод) 
Показник емісії діоксиду вуглецю – 320 г/ГДж (згідно таблиці Д19 збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить:  

Ер=10-6 ×320×370×42,62 = 5,046 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6 ×320×32,44×42,62 = 0,44 г/с 
 

Діоксид вуглецю (вуглекислого газу) (розрахунковий метод) 
Показник емісії діоксиду вуглецю КСО2, г/ГДж згідно таблиці Д.20-а 

«Збірника показників емісії питомих викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, Донецьк 2004» Т.І для спалювання дизельного палива 
становить 20200 г/ГДж. 

КСО2 = 3,67 * Kc * Ec= 3,67 * 20200 * 0,99 = 73392,66 г / ГДж  
Ер=10-6×73392,66 ×370×42,62 = 1157,36 т/рік 

Секундний викид становить: 
Ес= 10-6×73392,66 ×32,44×42,62 = 101,47 г/с 

 
Діазоту Оксид N2O (розрахунковий метод) 

Показник емісії діоксиду азоту – 2,5 г/ГДж (згідно таблиці Д21-а збірника 
«Показники емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×2,5×370×42,62 = 0,039 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×2,5×32,44×42,62 = 0,0035  г/с 
 

Метан 
KCH4 = 3 г/ГДж (Таблиця Д 22-а збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×3×370×42,62 = 0,047 т/рік 
Секундний викид становить: 

Ес= 10-6×3×32,44×42,62 = 0,0041 г/с 
 

НМЛОС 
Kнмлос = 50 г/ГДж (Таблиця Д 23 збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І) 
Річний викид становить  

Ер=10-6×50×370×42,62 = 0,79 т/рік 
Секундний викид становить: 
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Ес= 10-6×50×32,44×42,62 = 0,069  г/с 
 

Джерело викиду №33 
Розширювальний дихальний клапан резервуару дизельного палива 

(Резервуар зберігання ДП) 
(наземна ємність) 

(організоване джерело) 
Розрахунок проводивс згідно «Сборник методик по расчет усодержания 
загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы», Донецк, 1994, при зберіганні пального, за формулою: 

де 
 
Вихідн ідані: 
Річний фонд зберігання  – 8760 год/рік; 
Річний фонд роботи клапана в режимі мірник – 8760год/рік; 
Молекулярна маса парів ДП - Mм – 191,5 г/моль 
Газовловлююче обладнання відсутнє, коефіцієнт ефективності 0. 
Тиск насичених парівPs(38) = 132гПа 
К5х = 0,103; К5т = 0,498 
 
Резервуар 5 м3, зберігається 370 м3/рік 
п = 370/5=74 по табл.. П 2.2 К6 дорівнює 1,54 
Коефіцієнт К7 для цих умов приймаємо по табл.. П 5.1 К7 = 0,91 

Пр=2,52*370*132*191,5*(0,103+0,498)*1,54*0,91*(1-0)*10-9 = 0,02 кг/год; 
 

Псек = Пр *1000/3600 = 0,02*1000/3600 =0,0056 г/с; 
Пр

вип = Пр *8760*10-3 = 0,02*8760*10-3= 0,18 т/рік. 
Викиди парів ДП в атмосферне повітря при зливі з автоцистерн в 

резервуари 
Час однієї розгрузки ДП з автоцистерни становить (5,0м3) – одна година. 
Кількість налитого ДП – 370 м3; Фонд зливу ДП з автоцистерни в резервуари – 74 
год/рік. 
Розраховуємо за формулою: 

 
Vж

цн – річний об’єм рідини, яка зливається із цистерни, м3/рік 
Ps(38)- тиск насищених парів при температурі 38 оС 
Mn –молекулярна маса насищених парів 
К5х ,К5т – поправочний коефіціент, залежащий від тиску насищених парів, 
відповідно в теплий та холодний час 

Пр=0,2485*370*132*191,5*(0,103+0,498)*10-9 = 0,0014 кг/год; 
Максимальний викид (г/сек) по джерелу становить: 

Псек = Пр * 1000/3600 = 0,0014*1000/3600 =0,00039 г/с; 
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Пр
нал = Пр*74*10-3= 0,0014*74*10-3 = 0,0001 т/рік, 

Загальні викиди по джерелу 33: 
Код 
забруднюючих 
речовин 

Забруднююча  речовина 
Максимально-
разовий 
викид, г/с 

Річний 
викид, 
т/рік 

11000/2754 НМЛОС 0,006 0,18 
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Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин 

 

 N 
джер. 

Найменува- 
ння 

Висота 
джере- 

Діаметр 
джере- 

Координати джерела Характеристики пило-
газоповітряної суміші 

Забруднююча речовина Вихідні дані для визначення 
величини викиду (максимальні) 

Визначена 
потужність 

Методика 
визначення 

 ви- 
кидів 

джерела ла 
м 

ла 
м 

точкового/ 
поч. лінійн./ 

центр симетр. 
площадного 

 
кінця лінійн./ 
ширина і дов. 
площадного 

Кут обер. 
площ джер 

відно- 
сно ОХ 

Об'єм 
м3/с 

Шви- 
дкість 

м/с 

Темпе- 
ратура 

C 

Код Найменування Факт 
г/с 

Проектні 
г/с 

----------------- 
т/рік 

Розрахунк. 
г/с 

------------- 
т/рік 

викиду 
г/с 

---------------- 
т/рік 

величин викидів 

     X Y X Y /град/           
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/17 18/19 20/21 22 
1 

Розвантажен
ня інертних 
матеріалів 

Неорганізоване 
джерело 

557 446 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 

  
пр

ое
кт

ні
 з

на
че

нн
я 

ві
дс

ут
ні

 

0,538 
------------------- 

21,3 

0,538 
------------------- 

21,3 

 
 
 
 

«Сборник методик 
по расчету 

содержания  
загрязняющих 

веществ в 
выбросах от 

неорганизованых 
источников 
загрязнения 

атмосферы», 
Донецк, 1994 

 

2 Резервуар 
зберігання 

бітуму 

2 0,5 565 440 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 
- 

 

0,024 
------------------- 

0,076 

0,024 
------------------- 

0,076 
3 Резервуар 

зберігання 
бітуму 

2 0,5 571 454 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,024 
------------------- 

0,076 

0,024 
------------------- 

0,076 
4 Резервуар 

зберігання 
бітуму 

2 0,5 553 440 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,024 
------------------- 

0,076 

0,024 
------------------- 

0,076 
5 Резервуар 

зберігання 
бітуму 

2 0,5 577 458 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,024 
------------------- 

0,076 

0,024 
------------------- 

0,076 
6 

Теплогенера
тор 

3 0,25 597 435 - - - - - 23 03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок  

- 0,0007 
------------------- 

0,017 

0,0007 
------------------- 

0,017 

 
 

 Збірник показників 
емісії (питомих 

викидів) 
забруднюючих 

речовин в 
атмосферне 

повітря різними 
виробництвами. 

Український 
науковий центр 

технічної екології, 
м. Донецьк 2004 р. 

 
 
 
 
 
 
 

            04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у 
перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NO2]) 

- 0,31 
------------------- 

7,12 

0,31 
------------------- 

7,12 
            04002 

------- 
11815 

Азоту(1) оксид (N2O) - 0,00076 
------------------- 

0,018 

0,00076 
------------------- 

0,018 
            05001 

------- 
330 

Сірки діоксид - 0,028 
------------------- 

0,655 

0,028 
------------------- 

0,655 
            06000 

------- 
337 

Оксид вуглецю - 0,098 
------------------- 

2,28 

0,098 
------------------- 

2,28 
            07000 

------- 
11812 

Вуглецю діоксид - 22,4 
------------------- 

522,38 

22,4 
------------------- 

522,38 
            11000 

------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,015 
------------------- 

0,36 

0,015 
------------------- 

0,36 
            12000 

------- 
410 

Метан - 0,00092 
------------------- 

0,021 

0,00092 
------------------- 

0,021 
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7 
Теплогенера

тор 

5 0,22 606 435 - - - - - 23 03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 

  
пр

ое
кт

ні
 з

на
че

нн
я 

ві
дс

ут
ні

 

0,0007 
------------------- 

0,017 

0,0007 
------------------- 

0,017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Збірник показників 
емісії (питомих 

викидів) 
забруднюючих 

речовин в 
атмосферне 

повітря різними 
виробництвами. 

Український 
науковий центр 

технічної екології, 
м. Донецьк 2004 р. 

 
 
 
 
 

            04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у 
перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NO2]) 

- 0,31 
------------------- 

7,12 

0,31 
------------------- 

7,12 
            04002 

------- 
11815 

Азоту(1) оксид (N2O) - 0,00076 
------------------- 

0,018 

0,00076 
------------------- 

0,018 
            05001 

------- 
330 

Сірки діоксид - 0,028 
------------------- 

0,655 

0,028 
------------------- 

0,655 
            06000 

------- 
337 

Оксид вуглецю - 0,098 
------------------- 

2,28 

0,098 
------------------- 

2,28 
            07000 

------- 
11812 

Вуглецю діоксид - 22,4 
------------------- 

522,38 

22,4 
------------------- 

522,38 
            11000 

------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,015 
------------------- 

0,36 

0,015 
------------------- 

0,36 
            12000 

------- 
410 

Метан - 0,00092 
------------------- 

0,021 

0,00092 
------------------- 

0,021 
8 Сушильний 

барабан 
18,2 1,26 568 422 - - - - - 23 03000 

------- 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок  

- 0,0012 
------------------- 

0,014 

0,0012 
------------------- 

0,014 
            04001 

------- 
301 

Оксиди азоту (у 
перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NO2]) 

- 9,94 
------------------- 

113,41 

9,94 
------------------- 

113,41 
            04002 

------- 
11815 

Азоту(1) оксид (N2O) - 0,025 
------------------- 

0,28 

0,025 
------------------- 

0,28 
            05001 

------- 
330 

Сірки діоксид - 0,91 
------------------- 

10,43 

0,91 
------------------- 

10,43 
            06000 

------- 
337 

Оксид вуглецю - 3,18 
------------------- 

36,3 

3,18 
------------------- 

36,3 
            07000 

------- 
11812 

Вуглецю діоксид - 729,82 
------------------- 

8323,52 

729,82 
------------------- 

8323,52 
            11000 

------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,5 
------------------- 

5,67 

0,5 
------------------- 

5,67 
            12000 

------- 
410 

Метан - 0,03 
------------------- 

0,34 

0,03 
------------------- 

0,34 
            13101 

------- 
703 

Бенз(а)пирен - 1E-11 
------------------- 

8E-10 

1E-11 
------------------- 

8E-10 
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9 Бункер пилу 
(після 

рукавного 
фільтру) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неорганізоване 
джерело 

561 428 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 

 
пр

ое
кт

ні
 з

на
че

нн
я 

ві
дс

ут
ні

 

0,0534 
------------------- 

0,0016 

0,0534 
------------------- 

0,0016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Сборник методик 
по расчету 

содержания  
загрязняющих 

веществ в 
выбросах от 

неорганизованых 
источников 
загрязнения 

атмосферы», 
Донецк, 1994 

 

10 Живильні 
бункера 

646 428 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,54 
------------------- 

6,4 

0,54 
------------------- 

6,4 
11 Конвкєр 

стрічковий 
жолобковий 

643 426 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,896 
------------------- 

9,68 

0,896 
------------------- 

9,68 
12 Конвкєр 

стрічковий 
жолобковий 

640 423 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,896 
------------------- 

9,68 

0,896 
------------------- 

9,68 
13 Бугкер 

целюлози 
581 406 - - - - - 23 03000 

------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,49 
------------------- 

0,0071 

0,49 
------------------- 

0,0071 
14 Бугкер 

целюлози 
588 398 - - - - - 23 03000 

------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,49 
------------------- 

0,0071 

0,49 
------------------- 

0,0071 
15 Бункер 

мінеральног
о порошку-

2од 

637 421 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,54 
------------------- 

0,42 

0,54 
------------------- 

0,42 

16 Ємність пилу 611 476 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,54 
------------------- 

0,34 

0,54 
------------------- 

0,34 
17 

Розширювал
ьний 

дихальний 
клапан ДП 

3 0,2 613 407 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,0323 
------------------- 

0,9176 

0,0323 
------------------- 

0,9176 

18 
Розширювал

ьний 
дихальний 
клапан ДП 

3 0,2 619 411 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,0031 
------------------- 

0,096 

0,0031 
------------------- 

0,096 

19 
Розширювал

ьний 
дихальний 
клапан ДП 

3 0,2 625 414 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,0031 
------------------- 

0,096 

0,0031 
------------------- 

0,096 

20 
Розширювал

ьний 
дихальний 
клапан ДП 

3 0,2 629 417 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,0031 
------------------- 

0,096 

0,0031 
------------------- 

0,096 

21 
Відвантажен

ня 
асфальтобет

ону на 
автотранспо

рт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

623 476 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 

  
пр

ое
кт

ні
 з

на
че

нн
я 

ві
дс

ут
ні

 

0,54 
------------------- 

11,75 

0,54 
------------------- 

11,75 
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Неорганізоване 
джерело 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Сборник методик 
по расчету 

содержания  
загрязняющих 

веществ в 
выбросах от 

неорганизованых 
источников 
загрязнения 

атмосферы», 
Донецк, 1994 

 
22 

Відвантажен
ня 

асфальтобет
ону на 

автотранспо
рт 

 649 446 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

-  1,34 
------------------- 

25,2 

1,34 
------------------- 

25,2 

 

23 Транспортер 628 435 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 1,344 
------------------- 

7,26 

1,344 
------------------- 

7,26 
24 Транспортер 629 476 - - - - - 23 03000 

------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 1,344 
------------------- 

7,26 

1,344 
------------------- 

7,26 
25 Силос 

цементу 
643 441 - - - - - 23 03000 

------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,54 
------------------- 

0,5 

0,54 
------------------- 

0,5 
26 Силос 

цементу 
640 445 - - - - - 23 03000 

------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,54 
------------------- 

0,5 

0,54 
------------------- 

0,5 
27 Змішувач 633 418 - - - - - 23 03000 

------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 1,344 
------------------- 

7,26 

1,344 
------------------- 

7,26 
28 

Відвантажен
ня готової 
суміші на 

автотранспо
рт 

577 438 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 1,344 
------------------- 

7,26 

1,344 
------------------- 

7,26 

29 Резервуар 
зберігання 

бітумної 
емульсії 

4 0,5 634 442 - - - - - 23 11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі 
органічні сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,0891 
------------------- 

2,64 

0,0891 
------------------- 

2,64 

30 Бункер 
надлишковог
о матеріалу 

5 0,5 632 469 - - - - - 23 03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 

- 0,56 
------------------- 

0,0002 

0,56 
------------------- 

0,0002 
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31 Майстерня Неорганізоване 
джерело 

634 461 - - - - - 23 01003 

------- 

123 

Залізо та його 
сполуки (у 

перерахунку на 
залізо) 

- 

  

пр
ое

кт
ні

 з
на

че
нн

я 
ві

дс
ут

ні
 

0,0014 

------------------- 

0,00025 

0,0014 

------------------- 

0,00025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Збірник 
показників емісії 

(питомих викидів) 
забруднюючих 

речовин в 
атмосферне 

повітря різними 
виробництвами. 

Український 
науковий центр 

технічної екології, 
м. Донецьк 2004 р. 

 

 

          01104 

------- 

143 

Манган та його 
сполуки (у 

перерахунку на 
манган) 

- 9,7E-5 

------------------- 

1,8E-5 

9,7E-5 

------------------- 

1,8E-5 

          03000 

------- 

10329 

Речовини у 
вигляді 

суспендованих 
твердих 
частинок 

- 0,0525 

------------------- 

0,00495 

0,0525 

------------------- 

0,00495 

32 
Дизельгенера

тор 

7 0,2 597 446 - - - - - 23 03000 
------- 
2902 

Речовини у 
вигляді 

суспендованих 
твердих 
частинок 

- 0,0032 
------------------- 

0,037 

0,0032 
------------------- 

0,037 

            04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у 
перерахунку на 
діоксид азоту 
[NO + NO2]) 

- 1,38 
------------------- 

15,77 

1,38 
------------------- 

15,77 

            04002 
------- 
11815 

Азоту(1) оксид 
(N2O) 

- 0,0035 
------------------- 

0,039 

0,0035 
------------------- 

0,039 

            05001 
------- 
330 

Сірки діоксид - 0,13 
------------------- 

1,45 

0,13 
------------------- 

1,45 

            06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю - 0,44 
------------------- 

5,046 

0,44 
------------------- 

5,046 

            07000 
------- 
11812 

Вуглецю діоксид - 101,47 
------------------- 

1157,36 

101,47 
------------------- 

1157,36 
            11000 

------- 

2754 

Неметанові легкі 
органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

- 0,069 

------------------- 

0,79 

0,069 

------------------- 

0,79 

            12000 

------- 

410 

Метан - 0,0041 

------------------- 

0,047 

0,0041 

------------------- 

0,047 
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33 
Розширювал

ьний 
дихальний 
клапан ДП 

3 0,2 599 448 - - - - - 23 11000 

------- 

2754 

Неметанові легкі 
органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

-  0,006 

------------------- 

0,18 

0,006 

------------------- 

0,18 

«Сборник методик 
по расчету 

содержания  
загрязняющих 

веществ в 
выбросах от 

неорганизованых 
источников 
загрязнения 
атмосферы», 
Донецк, 1994 

 

 
-  
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Розрахунок питомих викидів в атмосферне повітря від ДВЗ 
автотранспорту, під час відвантаження готової продукції   

 
Відвантаження готової продукції передбачено з одного пункту 

відвантаження. 
Загальна кількість продукції (асфальтобетону), що відвантажується за рік 

становить 350000 т/рік. Вантажність одного авто прийнята 25 т. Загальна 
кількість машин складає 14000 шт. 

Загальна кількість цементо-грунтових, бітумо-грунтових   та   цементо-
щебневих сумішей, що відвантажується за рік становить 500000 т/рік. 
Вантажність одного авто прийнята 20 т. Загальна кількість машин складає 
25000 шт. 

Кількість інертних матеріалів, що доставляється на майданчик 
виробництва АБС становить 315000 т/рік. Кількість машин важністю 15 т 
становить 21000 шт.  

Загальна кількість авто, що проходить через промислових майданчик 
становить 60000 шт. 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконується для шести 

забруднюючих речовин: оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксидів азоту,  в 
перерахунку на діоксид азоту,  твердих   часток, з'єднань сірки, в перерахунку 
на діоксид сірки SO2, з'єднань свинцю. 

Викиди і-ї забруднюючої речовини в г/добу при виїзді та в’їзді з території 
парку розраховується за формулою  
                      М1ік    = mnpik     · tпр   + mLik    · L1  + mxxik     · txx1   ,        
 
                      М 2ік   = m  Lik  · L2  + mxxik     · t xx2  ,               
           Валовий  викид ї-ї забруднюючої речовини  в тонах за рік розраховується 
для кожного періоду 
 
                M ij  = SUM а  (M1ik    + M2ik   ) N D 10-6,            
 
Вантажні  автомобілі (дизельне паливо) 
Грузопідйо
м 

Т
и
п 

Питомі викиди i-ї забруднюючої речовини при прогріві двигуна, г/хв   
 

 

 
Від 8 до 16 т Д СО Вуглеводні Оксиди азоту 

NOх 
Діоксид сірки Сажа Свинець 

Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х 
3,0 8,2 0,4 1,1 1,0 2,0 0,113 0,136 0,04 0,16 - - 
Питому викиди при пробігові i-ї забруднюючої речовини при русі зі швидкістю 10-20 км/год, г/км 
 
6,1 7,4 1,0 1,2 4,0 4,0 0,54 0,67 0,3 0,4 - - 
Питомий викид при роботі двигуна на холостому ходу, г/хв 
 

2,9 - 0,45 - 1,0 - 0,1 - 0,04 - - - 
М 1ік 23,8 82,37 3,5 11,06 8,2 20,2 0,866 1,39 0,335 1,62 - - 
М 2ік 14,8 0,37 2,3 0,06 5,2 0,2 0,527 0,033 0,215 0,02 - - 
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Мji, т 4,053 - 0,609 - 1,407 - 0,146 - 0,0577 - 
- 

Мji, т/рік 4,053 0,609 1,407 0,146 0,0577  
М г/с 0,355 0,0533 0,123 0,0128 0,005 

 
 

Викиди від згоряння палива в двигунах автотранспорту мають 
періодичний характер, є неорганізованими, одночасність переміщення 
транспорту  нерівномірна, тому вплив на фонове забруднення від 
автотранспорту мінімальний, величини викидів не перевищують дозволених 
нормативів. 

 
Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
 

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які готуються 
на підставі звіту про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин 
на підприємстві.  

Інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин включає в себе: 
– перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, 

викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний 
облік; 

– перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких 
підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік; 

– перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами викиду; 

– перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені 
ГДК (ОБРВ), в атмосферному повітрі населених міст. 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються 
стаціонарними джерелами, наведений в таблиці  

 

№ 
з/п 

Забруднююча речовина Фактичний 
обсяг викидів 

(т/рік) 

Потенційний 
обсяг викидів 

(т/рік) 

Порогові 
значення 

потенційних 
викидів для 

взяття на 
державний 

облік 
(т/рік) 

код найменування 

1 2 3 4 5 6 
1 06000 

337 
Оксид вуглецю 45,906 45,906 1,5 

2 07000 
11812 

Вуглецю діоксид 10525,64 10525,64 500 

3 12000 
410 

Метан 0,429 0,429 10 

4 01003 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

0,00025 0,00025 0,1 
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5 01104 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

1,8E-5 1,8E-5 0,005 

 6 03000 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

114,92 114,92 3 

7 04001 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

143,42 143,42 1 

8 04002 
11815 

Азоту(1) оксид (N2O) 0,355 0,355 0,1 

9 05001 
330 

Сірки діоксид 13,19 13,19 1,5 

10 11000 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

11,3476 11,3476 1,5 

11 13101 
703 

Бенз(а)пирен 1E-11 1E-11 5E-7 

Усього для підприємства  10855,20 10855,20   
Найбільш поширені забруднюючі речовини       

1 2 3 4 5 6 
1 06000 

337 
Оксид вуглецю 45,906 45,906 1,5 

2 03000 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

114,92 114,92 3 

3 04001 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

143,42 143,42 1 

4 05001 
330 

Сірки діоксид 13,19 13,19 1,5 

5 13101 
703 

Бенз(а)пирен 1E-11 1E-11 5E-7 

Усього  317,436 315,436   
Небезпечні забруднюючі речовини       

1 2 3 4 5 6 
1 01003 

123 
Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 
0,00025 0,00025 0,1 

2 01104 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

1,8E-5 1,8E-5 0,005 

Усього  0,000268 0,000268   
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта        

1 2 3 4 5 6 
1 07000 

11812 
Вуглецю діоксид 10525,64 10525,64 500 

2 12000 
410 

Метан 0,429 0,429 10 

3 04002 
11815 

Азоту(1) оксид (N2O) 0,355 0,355 0,1 

4 11000 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

11,3476 11,3476 1,5 

Усього 10537,80 10537,80   
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст 

1 2 3 4 5 6 
1 7000 Вуглецю діоксид 10525,64 10525,64 500 
2 4002 Азоту(1) оксид (N2O) 0,355 0,355 0,1 

Усього     10525,995 10525,995   
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1.5.3  ОЦІНКА ЗА ВИДАМИ ТА КІЛЬКІСТЮ ШУМОВОГО ТА 
ВІБРАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ  

 
Розрахунок рівнів шуму при проведенні будівельних робіт 
Під час проведення  будівельних  робіт, джерелом шумового  

забруднення є будівельна техніка. 
Відповідно до проекту організації будівництва при реконструкції з 

встановлення асфальтобетонної установки  задіяна наступня техніка: 

Найменування Кількість LAекв, кВ 
Екскаватор  1 65 
Кран стріловий автомобільний  1 65 
Пневмотрамбовка  1 75 
Автобетонозмішувач  1 75 
Каток  1 60 
Автосамоскид  1 68 
Бортові автомобілі 1 70 
Компресор  1 75 

 
Рівень звукової потужності Lр визначається за формулою:   

          

 

Сумарний  рівень звукової потужності LP від кількох джерел визначається 
як  сума рівнів  звукової потужності  Lі  від кожного джерела шуму за 
формулою:   

дБаLР 7,801010101010lg10
1 1 1

70*1,068*1,060*1,0
3

1

75*1,0
2

1

651,0 =







++++= ∑ ∑ ∑∑∑ ⋅

 
Результати розрахунку рівнів звукового тиску на межі житлової та 

громадської забудови 

Контрольна точка 1  – 1000 м від джерел шуму, житлова забудова 

№ ДШ Найменування 
джерела шуму 

Шумова  
хар-ка, дБА ΔLАвідст, 

дБА 
ΔLАпов, 

дБА 
ΔLАпок, 

дБА 
ΔLАвідб
, дБА 

Сумарний 
рівень шуму, 

дБА 
на од. уст-

ня усього 

ДШ1  Будівельна техніка 80,7 80,7 60 5 0 0 15,7 

 

 

 

дБL
n

i

L
p

i ,10lg10
1
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=
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Контрольна точка 2 – 100 м від джерел шуму до території сусідніх 
підприємств  

№ ДШ Найменування 
джерела шуму 

Шумова  
хар-ка, дБА ΔLАвідст, 

дБА 
ΔLАпов, 

дБА 
ΔLАпок, 

дБА 
ΔLАвідб, 

дБА 

Сумарний 
рівень шуму, 

дБА 
на од. уст-

ня Усього 

ДШ1 Будівельна техніка 80,7 80,7 40 0,5 0 0 40,2 

 

Значення шуму розраховане вище є максимальним.  

Сумарний рівень звуку від будівельної техніки не перевищує  нормативного 
показника – Lекв=45 дБА,  Lмакс=60 дБА для нічного часу доби та  Lекв=55 
дБА,  Lмакс=70 дБА у денний час згідно ДСП 173-96 «Державних санітарних 
правил планування та забудови населених пунктів»  

Крім того будівельні роботи в нічний період доби не проводяться. 
Таким чином, експлуатація обладнання, механізмів, засобів, проведенні 

процесів для повноцінної експлуатації та робота двигунів автотранспорту не 
матиме негативного акустичного впливу на довкілля. Вплив на існуючий 
фоновий режим при роботі всіх джерел шуму на об’єкті може розглядатися як 
незначний.  

 

РОЗРАХУНОК ШУМУ ПРИ ФУНКЦІОНУВАННІ ОБ’ЄКТУ 

Джерелами шуму промислового майданчика є : 
- Асфальтобетонна установка (грохот)  – 90 дБА  
- Грунтозмішувальна установка – 80 дБА 
- Дизельгенератор – 60 дБА  
- Рух автомобільного транспорту  
- Пункти відвантаження готової асфальтобетонної суміші та 

цементо-щебеневих сумішей – 60 дБА 
Сумарний  рівень звукової потужності LP від кількох джерел визначається 

як  сума рівнів  звукової потужності  Lі  від кожного джерела шуму за 
формулою:   

 
 
 

дБLp 4,90101010lg10
1

1

3
60*1,0

1
80*1,0901.0 =








++= ∑ ∑∑⋅         

Розрахунок рівнів звукового тиску для джерел шуму виконаний згідно  
ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від 
шуму сельбищних територій» за формулою: 
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=
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LАтер = LА - ΔLАвідст - ΔLАпов - ΔLАпок - ΔLАекр - ΔLАзел - ΔLАобм + ΔLАвідб 
де      LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА; 

ΔLАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності 
від відстані між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 

ΔLАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок 
затухання звуку в повітрі; 

ΔLАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу 
покриття території; 

ΔLАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на 
шляху поширення шуму, ΔLАекр = 0; 

ΔLАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами 
зелених насаджень, ΔLАзел = 0; 

ΔLАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок 
обмеження кута видимості джерела шуму з розрахункової точки, ΔLАобм = 0 ; 

ΔLАвідб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в 
розрахунковій точці внаслідок накладення звуку, відбитого від 
огороджувальних конструкцій будівель. 

Шумові характеристики й результати розрахунку рівнів звукового тиску 
від технологічного встаткування в розрахункових точках представлені в 
таблицях  

Згідно паспортних даних рівень шуму установки ДС-16837 та ДС-50Б 
становить не більше 90 дБА. 

Пункти відвантаження готової асфальтобетонної суміші та цементо-
щебеневих сумішей відповідо до технологічного регламенту може становити 70 
дБА. 

Рівень шуму від дизельгератора становить 60 дБА. 
Джерелом шуму є також автотранспорт, що доставляє на промисловий 

майданчик інертні матеріали та забезпечує відвантаження готової продукції 
Загальна кількість авто, що проходить через промислових майданчик 

становить 60000 шт.. 
Рух автотранспорту по майданчику виробництва АБС  здійснюється у 

денний час доби. 
Нормативний  рівень  звуку  на межі  житлової забудови  від  автотранспорту 
Допустимі рівні звукового 

тиску, дБА Lекв, дБА Lмакс, дБА 

Для нічного часу доби 
Для денного часу 

45 
55 

60 
70 

 
Еквівалентний рівень звуку LАекв, що створюється роботою двигунами 

внутрішнього згоряння автотранспорту, визначимо згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-
33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 
сельбищних територій» за формулою: 

LАекв = 44 + 0,26V + 10lg (N3/V3) + ΔLАпокр. + ΔLАухил 
де     
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V – середня швидкість транспортного потоку на перегоні, км/год, V = 5 км/год; 

NBB  - інтенсивність руху вантажних авто, 33 од/год 
Nз – зведена інтенсивність руху в од/год, Nз =265 од/год; 
Vз – зведена середня швидкість транспортного потоку на перегоні, км/год, 

Vз =6,1 км/год; 
ΔLАпокр – поправка у дБА, що враховує тип покриття проїзної частини 

вулиці або дороги, ΔLАпокр = 0; 
ΔLАухил – поправка у дБА, що враховує поздовжній ухил вулиці або 

дороги, ΔLАухил = 1,5 дБА. 
Таким чином,  
LАекв = 44 + 0,26·5 + 10lg (265/6,1) + 0 + 1,5 = 63,2 дБА 
 
Сумарний  рівень звукової потужності LP від кількох джерел визначається 

як  сума рівнів  звукової потужності  Lі  від кожного джерела шуму за 
формулою:   

 
 
 

дБLp 5,9010101010lg10
1

1

2 1 1
2,63*1,060*1,070*1,04,901.0 =







+++= ∑ ∑ ∑ ∑⋅
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Контрольна точка 1  – 1000 м від джерел шуму, житлова забудова 

№ ДШ Найменування 
джерела шуму 

Шумова  
хар-ка, дБА ΔLАвідст, 

дБА 
ΔLАпов, 

дБА 
ΔLАпок, 

дБА 
ΔLАвідб
, дБА 

Сумарний 
рівень шуму, 

дБА 
на од. уст-

ня усього 

1  Технологічн 
обладнання 90,5 90,5 60 5 0 0 25,5 

 

Контрольна точка 2 – 100 м від джерел шуму до території сусідніх 
підприємств  

№ ДШ Найменування 
джерела шуму 

Шумова  
хар-ка, дБА ΔLАвідст, 

дБА 
ΔLАпов, 

дБА 
ΔLАпок, 

дБА 
ΔLАвідб, 

дБА 

Сумарний 
рівень шуму, 

дБА 
на од. уст-

ня Усього 

2  Технологічн 
обладнання 90,5 90,5 40 0,5 0 0 50 

 

Виробничий майданчик працюватиме тільки в денний час. 

Сумарний рівень звуку від технологічного обладнання виробництва 
АБС  не перевищує  нормативного показника – Lекв=45 дБА,  Lмакс=60 дБА 
для нічного часу доби та  Lекв=55 дБА,  Lмакс=70 дБА у денний час згідно 
ДСП 173-96 «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів»  

 
Вібраційний вплив під час підготовчих та будівельних робіт 

При будівельних роботах джерелами вібрацій є машини й механізми, що 
побудовані на технологіях з ударними та вібраційними навантаженнями – 
знесення дорожнього полотна або кам'яних споруд. Менший рівень вібрації 
створюють компресори, відбійні молотки, гусенична техніка. Величини 
віброприскорень від будівельної техніки в усіх октавах становлять 0,04...0,1 
м/с2 – менше 1 % від прискорення вільного падіння. La.о = 3×10-4 м/с2. Таким 
чином, будівельна техніка створює коливання з рівнем віброприскорення в 
діапазоні La.V = 42,5...50,5 дБV. 

Щодо населення непостійна тимчасова вібрація від будівельних дорожніх 
робіт в денний час оцінюється допустимим коригованим рівнем 
віброприскорення ГДР.а.V = 40 дБV. В існуючих геологічних і гідрологічних 
умовах зона впливу будівельної техніки на населення становить 5...25 м. 
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Середній коригуючий коефіцієнт зниження рівня віброприскорення при 
переході з ґрунту до фундаменту 0.56 або 20 lg 0,56 = - 5 дБV, що зменшує 
вібраційний вплив до рівня L.а.V.фунд = 40...45 дБА.Зниження 
віброприскорення ( е – 0,023 R ) до рівня ГДР.а.V = 40 дБV має місце на 
відстані 5,1...5,5 м від джерела. 

Таким чином, під час будівельних робіт санітарні норми для населення 
щодо віброзміщення виконуються вже безпосередньо на межі будмайданчика. 
Щодо конструкцій за критерій допустимості вібраційного впливу будівельних 
робіт приймається віброприскорення 3 % (0,294 м/с2 або 59,8 дБV) від 
прискорення вільного падіння для старих споруд і 10 % (0,98 м/с2 або 70,3 дБV) 
- для сучасних стійких конструкцій. 

Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на 
будівельному майданчику не передбачається. 

В процесі експлуатації для зменшення шуму і вібрації – регулярне 
змащування вузлів і центрування обертових частин механізмів. 

 
1.5.4 ОЦІНКА ЗА ВИДАМИ ТА КІЛЬКІСТЮ СВІТЛОВОГО, 

ТЕПЛОВОГО І РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ВИПРОМІНЕННЯ 
 
Світлове забруднення пов’язане з порушенням природного освітлення 

місцевості в результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи 
аномалій у житті тварин і розвитку рослин. Світлове забруднення на території 
об’єкту не передбачається.  

Теплове забруднення – тип фізичного (частіше антропогенного) 
забруднення довкілля, що характеризується підвищенням температури вище 
природного рівня. Перевищення теплового забруднення на території об’єкту не 
передбачається. 

 На майданчику виробництва асфальтобетонних та грунто-щебеневих 
суміщей використовуються установки змінного струму частотою 50 Гц і 
напругою 220/380 В, а вище відсутні, тому немає необхідності захисту 
населення від впливу електричного поля. Здійснення планованої діяльності не 
створює радіаційного забруднення та випромінення. 

Радіаційний контроль направлений на забезпечення допустимих 
регламентованих ДБН радіаційних параметрів на об’єкті, що здається в 
експлуатацію. 

В процесі будівництва необхідно вести такі види радіаційного контролю: 
- вхідний радіаційний контроль будівельних матеріалів та будівельних 

виробів, що постачаються; 
- контроль в процесі виготовлення монолітних будівельних виробів та 

конструкцій; остаточний контроль закінченого будівництвом об’єкту. 
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- радіаційний контроль вхідної сировини для виготовлення 
асфальтобетонних, цементо-грунтових, бітумо-грунтових   та   цементо-
щебневих сумішей. 

Передбачається проводити дві категорії радіаційного контролю: 
обов’язковий радіаційний контроль та рекомендований радіаційний контроль. 

Кожна організація чи підприємство, які виготовлюють чи постачають 
сировину чи будівельні матеріали, зобов’язані постійно реєструвати та 
зберігати дані, що підтверджують те, що продукція проконтрольована та 
обстежена на відповідність радіаційним параметрам у відповідності з РСН 356-
91; ДБН В. 14-2.01-97. 

Відповідно оцінкам якості закінченого будівництвом об’єкту, 
відповідальність покладається на виробника, який надає відповідні акти з 
результатами остаточного контролю. Для здійснення радіаційного контролю 
при будівництві можуть бути залучені як державні, так і приватні контрольні 
служби та лабораторії. Головне, щоб кожна будівельна організація, що веде 
будівництво об’єкту, забезпечила остаточний радіаційний контроль об’єкту. 

Остаточний радіаційний контроль проводиться незалежно від того, 
скільки і яких радіаційних обстежень було проведено на попередніх стадіях 
будівництва. Введення в експлуатацію об’єкту без проведення радіаційного 
контролю недопустиме. 

В приміщеннях, площа яких не перевищує 50,0 м2, виконується один 
замір на повні і не повні 50,0 м2 площі. Кожний замір виконується в 
геометричному центрі умовної частини приміщення, на висоті 1,0 м від 
підлоги. 

Сумарна питома активність природних радіонуклідів повинна відповідати 
першому класу, тобто не повинна перевищувати 370 Бк/кт. 

Результати замірів вносяться в акт в міжнародної системи одиниць. 
Об’єкт придатний для експлуатації тільки при виконанні всіх необхідних, вище 
перерахованих умов, умов контролю та оформлення документів, що 
забезпечують повну радіаційну безпеку. 

 
1.5.5 ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ, ГРУНТОВИХ ВОД ТА НАДР  
 
При підготовчих та будівельних роботах вплив на грунти можливий: 
- при плануванні майданчиків для встановлення асфальтобетонної та 

грунтозмішувальної установки, резервуарів дизпалива та бітуму, майданчику 
зберігання інертних матеріалів, очисних споруд ливневих стоків; 

- в результаті проливу паливно-мастильних матеріалів  
- засмідчення відходами будівництва і  побутовим сміттям. 
Максимальне зняття шару грунту при влаштуванні фундаментів складає 

0,2 м. Даний грунт складується у відвали на власній території та в подальшому 
використовується для підсипання праншей та благоустрою власної території. 

Підвезення додаткового грунту не передбачено. 
Вплив на ґрунти під час проведення будівельно-монтажних робіт носить 

тимчасовий характер у межах нормативних значень. 
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З метою запобігання негативного впливу на грунт передбачається 
оснащення будівельного майданчика контейнерами для побутових і 
будівельних відходів з подальшим вивезенням їх на існуючий полігон 
побутових відходів відповідно до договорів. 

Відповідальність за вивезення та утилізацію відходів, що утворюються 
при будівельно-монтажних роботах, несе організація, що виконує ці роботи. 
Підрядна організація самостійно здійснює збір відходів та їх передачу на 
спеціалізовані підприємства, що мають ліцензію на даний вид діяльності. 

При будівництві та функціонуванні планованої діяльності проектом 
передбачені заходи, які забезпечують надійний захист геологічного середовища 
та грунтів від забруднення нафтопродуктами, а у разі появи аварійного витоку, 
дозволяють своєчасно його виявити і усунути їх без наслідків: 

-      покриття під’їздів, площадок твердим покриттям. 
- використання для зберігання нафтопродуктів резервуарів, 

забезпеченими технічними пристроями для контролю їх герметичності та 
приладами контролю для запобігання переливів нафтопродуктів.  

-      організація рельєфу виконана з врахуванням відведення забруднених 
дощових і талих вод від виробничого майданчика  і резервуарів на локальні 
очисні споруди дощових стоків. 

За такої інженерно-геологічної будови при зміні гідрогеологічних умов, 
зміни інженерно-геологічних характеристик грунтів не прогнозується при 
врахуванні вище приведених застережень. 

Залягання грунтових вод виявлено на глибині понад 2 м. Оскільки усі 
споруди є існуючі, будівництво нових не передбачається, вплив на грунтові 
води виключається. 

Проектом не передбачається глобальних будівельних робіт, зміна 
ландшафту, виключається вплив на основні елементи геологічної, структурно-
тектонічної будови. 

Під час зливу-наливу нафтопродуктів можливе аварійне потрапляння 
забруднюючої речовини в ґрунт. Для очищення території при розливі 
нафтопродуктів використовують пісок. Забруднений ґрунт повинен видалятися 
та вивозитися на утилізацію. 

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

Небезпеки розвитку ендогенних і екзогенних геологічних процесів під час 
експлуатації проектованого об’єкту не існує. 

Метою інженерного захисту території, будівель і споруд від шкідливої 
(руйнівної) дії небезпечних геологічних процесів є попередження, усунення або 
зниження до безпечного рівня їх негативного впливу на об'єкти і території. 
Необхідність проведення заходів з інженерного захисту територій та об'єктів 
виникає у випадках, коли в ході природного розвитку територій починають 
проявлятись руйнівні (катастрофічні) впливи небезпечних геологічних 
процесів. 
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Враховуючи все вищевикладене можливо зробити висновок , що вплив на 
грунти, грунтові води та геологічне середовище при проведені планованої 
діяльності буде допустимий. 

 
1.5.6. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА РОСЛИННИЙ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПІДГОТОВЧИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 
 
Земельна ділянка для розміщення асфальтобетонної та 

грунтозміщувальної установки не відносяться до лісогосподарських, 
природоохоронних, природно-заповідних зон та їх територій, земель водних 
об’єктів і прибережно-захисних смуг. На прилеглих територіях не було 
визначено цінних видів флори і фауни. Також не виявлено ареалів перебування 
представників флори і фауни, які входять до Червоної та Зеленої книг України 
(інформація отримана із загально доступного джерела: 
http://greenbook.land.kiev.ua/; http://nature.land.kiev.ua/red-book.html  

Стан навколишнього середовища на території проектування 
характеризується - як задовільний. 

На вул. І. Піддубного м. Суми не розмыщены обэкти природно-
заповідного фонду, їх охоронні зони, землі зарезервовані  для запобіданя на 
водно-болотих угідь міжнародного значення та не відноситься до мережі 
територі1 ососбливого природоохоронного значення «Смарагдової мережі» 
(Лист 301-20/1366 від 10.08.2020 р. Департаменту захисту довкілля та 
енергетики Сумської ОДА Додаток7 ) 

Загалом ділянка де планується встановлення асфальтобетонної та 
грунтозмішувальної установки  вільна від зелених насаджень тому знесення 
дерев, кущів не передбачено. 

Після проведеннябудівельних робіт обов’язково будуть передбачаються 
роботу по благоустрою території та її озелененнню. 

 
1.5.7 ОЦІНКУ ЗА ВИДАМИ ТА КІЛЬКІСТЮ ОЧІКУВАНИХ СКИДІВ 

ЗАБРУДНЮЮЧИХ СТОКІВ 
 
Для питних потреб використовується привозна вода, яка повинна 

відповідати діючим санітарним  нормам. 
 Для задоволення санітарно-гігієнічних вимог передбачено використання 

підземної води. При умові використання води в обсязі більше 5 м3/добу 
відповідно до Водного Кодексу України суб’єкт господарювання повинен 
отримати дозвіл на спеціальне водокористування.   

На об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у 
водоймища та ґрунтові води. 

 Відведення господарсько-побутових стічних вод передбачено у 
бетоновану ємність з подальшим вивезенням відповідно до договорів. 

Головним джерелом забруднення дощових і талих вод з даної території є 
адсорбція забруднюючих речовин з території бідівельного майданчика та 
стоянки автотранспорту опадами безпосередньо в процесі їх випадання, а також 

http://greenbook.land.kiev.ua/
http://nature.land.kiev.ua/red-book.html
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змивання з водонепроникних покрить пилу, що формується з аерозольних 
випадінь в сухий період.  

Середні концентрації основних домішок, що можуть виносяться з 
дощовими та талими стічними водами приведені в таблиці  

 
Вид забруднення Кількість 

Завислі речовини, мг/дм3 250 
Нафтопродукти, мг/дм3 30 
ХСК, мг/дм3 50 
БСК5, мг/дм3 20 
Загальний вміст солей, мг/дм3 250 

 
Віддедення липневих стічних вод передбачено на малі очисні споруди 

облаштовані сепаратором нафтопродуктів Rainpark OilLine S-700-5. 
Сепаратор нафтопродуктів розрахований на очищення стічних вод з 

концентраціями на вході: 
Нафтопродуктів - 70 мг/л; 
Зважених речовин - 700 мг/л. 
Сепаратор нафтопродуктів забезпечує очищення стоків до вміст не 

більше, ніж : 
Нафтопродуктів - 0,3 мг/л; 
Зважених речовин - 15 мг/л. 
Враховуючи всі проектні рішення при будівництві і експлуатації , а також 

значну відстань до поверхневих водних об’єктів – можно зробити висновок , що 
вплив на водне середовище мінімальний . 

 
1.5.8 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ ТА  ПЗФ  
 
Нерухомі об’єкти культурної спадщини, пам’ятки архітектури, історії і 

культури, в районі розміщення асфальтобетонної та грунтозміщувальної 
установки та зоні їх впливу - не виявлені, відповідно до листа Управління 
культури Сумської ОДА № 16/1210 від 13.08.2010 року.(Додаток 8).  

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено 
знахідку археологічного або історичного характеру (уламків посуду, кісток, 
знарядь праці, зброї та ін.), то, згідно з ст. 36 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше 
ведення і протягом однієї доби повідомити про це обласний Центр охорони і 
наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. 

Відповідно до листа 301-20/1366 від 10.08.2020 р. Департаменту захисту 
довкілля та енергетики Сумської ОДА ( Додаток №9 ) на території планової 
діяльності відсутні об’єкти Смарагдової мережі та природно-заповідного 
фонду.  
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1.5.9 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. 
САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА. 

 
Згідно з класифікацією об’єктів, наведених у ДБН В.1.2-4:2019, об’єкт, 

що проектується, не належить до об’єктів підвищеної небезпеки, оскільки на 
ньому не використовується, не виготовляються, не переробляються і не 
зберігаються небезпечні речовини в кількості, яка може бути небезпечною. 
Місце розташування об’єкту, що проектується, не входить в зону можливого 
сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС), можливого 
хімічного та бактеріологічного забруднення від аварій на інших потенційно 
небезпечних об’єктах, катастрофічного затоплення, зони поширення зсувів, 
підтоплення, селів, сейсмічної небезпеки.  

Здоров’я населення визначається взаємодією ряду факторів, в тому числі:  
спадковість, соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і 
якість медичного обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, 
умови життєдіяльності та якість навколишнього природного середовища. 

Розрахунок оцінки ризику планової діяльності виконано згідно 
Методичних рекомендації "Оцінка ризику для здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря" затверджених Наказ МОЗ  13.04.2007 № 
184  

Оцінка ризику планової діяльності на здоров’я населенні від забруднення 
атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику виникнення 
канцерогенних та не канцерогенних ефектів 

Розвиток не канцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунку 
індексу небезпеки НІ = ∑𝐻𝑄  ,  де  

HQ = 𝐶𝑖
𝑅𝑓𝐶

 
Розрахунок сумарного не канцерогенного ризику (НI) з урахуванням 

критичних органів і систем, які в першу чергу зазнають впливу від негативне 
хімічних, наведений у таблиці (з урахуванням можливих викидів від стоянки 
автотранспорту): 

Речовина 

Розрахункова 
середньорічна 
концентрація 

речовини на границі 
житлової забудови 

Сi, мг/м3 

Rf, мг/кг HQ Критичні органи 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 0,0004 0,04 0,001 Органи дихання, кров 

Сажа 0,00015 0,1 0,0015 Органи дихання 
Ангідрид сірчистий 0,0005 0,08 0,00625 Органи дихання 
Вуглецю оксид 0,005 5,0 0,001 ЦНС, серц.-суд., кров 

Метан 0,05 50,0 0,001 Органи дихання, нервова 
система 

Бенз(а)пірен 0,00000001 0,00001 0,001 Шкіра, органи дихання, 
травний тракт 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 
Вуглеводні граничні С12-С19 

0,001 1,0 0,001 Печінка 
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Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок 

0,08 0,1 0,8 Органи дихання 

Сумарний неканцерогенний ризик: 0,81275  
 
Таким чином, ризик розвитку індивідуальних неканцерогенних ефектів 

від забруднюючих речовин є вкрай малим (коефіцієнт небезпеки для всіх 
речовин становить менше 1). 

Згідно розрахунків розсіювання забруднюючих речовин вплив на 
найближчий район житлової забудови від даного об’єкту по всіх напрямах 
вітру з урахуванням фонового забруднення очікується мінімальний та такий що 
не перевищує ГДК, тому не призведе до погіршення умов життя та здоров’я 
місцевого населення.  

Метою планованої діяльності ТОВ «Вінницька дорожньо-будівельна 
компанія» (ТОВ «ВДБК») є виробництво  асфальтобетонних, 
цементогрунтових, бітумогрунтових   сумішей,  цементощебневих сумішей  для 
будівництва та ремонту автодоріг, що по якості та складу . відповідають 
вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119-2003 та ГОСТ 9128-2009.  

Запланована діяльність спрямована на зближення виробництва 
асфальтобетону до місця його реалізації.  

Соціально-економічна необхідність планової діяльності: це  розвиток 
сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та 
ремонту автодороги; поліпшення дорожніх умов та транспортного 
обслуговування населення; створення на дорогах належних умов безпеки 
руху; створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування 
місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці (до 25 чол.), 
наповнення місцевого бюджету податками. 

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – територія, призначена для зменшення 
впливу промислових, виробничих, складських, транспортних об'єктів на 
населення. СЗЗ встановлюється з метою зниження рівня забруднення 
атмосферного повітря до встановлених значень в районі житлової забудови. За 
межами СЗЗ не повинне виявлятися забруднення атмосфери вище 
граничнодопустимих концентрацій (ГДК), рівня шуму та інших шкідливих 
факторів. 

Розміри санітарно-захисної зони для асфальтобетонних заводів, що є 
джерелом викидів забруднюючих речовин,  встановлюється відповідно до 
діючих санітарних норм, а саме ДСП №173-96 «Державні санітарні правила 
планування та забудови населених пунктів». 

Відповідно до ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та 
забудови населених пунктів» Додаток 4  санітарно-захисна  зона становить 
1000 м. 
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Розмір санітарно-захисної зони встановлено відповідно до нормативних 
вимог та підтверджено "Методикой  расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных  веществ, содержащихся в выбросах предприятий», 
розрахунками рівнів  шуму  та  електромагнітних  випромінювань   з  
урахуванням  реальної  санітарної  ситуації (фонового забруднення, 
особливостей рельєфу,  метеоумов,   рози  вітрів  та   ін.),   а   також  даних 
лабораторних досліджень щодо  аналогічних  діючих  підприємств  та об'єктів. 

Санітарно-захисна зона витримана та достатня. Найближча житлова 
забудова знаходиться на відстані в 1320 м у західному напрямку. 
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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) 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька дорожньо-

будівельна компанія» планує здійснювати свою діяльність за адресою 
Сумська обл. м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4.  

Усі проектні рішення плануються реалізовувати на орендованому 
виробничому майданчику площею 1900 кв.м (договір оренди №1706/1 від 17 
червня 2020 року з ФОП Якушин О.В.), що розміщено на земельній ділянці з 
кадастровий номер 5910136300:15:003:0074..  

Дана земельна ділянка знаходиться в виробничій частині місті та віддалена 
від житлової та громадської забудови   

Цільове призначення даної земельної ділянки дотримується - 12.04 Для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства. Ділянка в цілому відповідає містобудівним вимогам, 
забезпечує дотримання санітарних, пожежних, екологічних вимог та знаходиться 
за межами: санітарних зон промислових підприємств, очисних споруд та 
залізничної колій. До історико-культурних зон, об’єктів ПЗФ також не 
відноситься. 

Санітарно захисна зона для асфальтобетонних заводів відповідно до 
Додатку 4ДСП 173-96 становить 1000 м. В даному випадку санітарно-захисна 
зона витримана та достатня та підтверджена  за "Методикой  расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных  веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий», розрахунками рівнів  шуму  та  електромагнітних  
випромінювань   з  урахуванням  реальної  санітарної  ситуації (фонового 
забруднення, особливостей рельєфу,  метеоумов,   рози  вітрів  та   ін.),   а   також  
даних лабораторних досліджень щодо  аналогічних  діючих  підприємств  та 
об'єктів 

Як територіальна альтернатива для розміщення асфальтобетонної 
установки  розглядалася земельна з кадастровим номером 
5910136300:10:005:0008 в Зарічному районі м. Суми 

Дана земельна ділянка також є виробничим майданчиком з відповідним 
цільовим призначенням - 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Ділянка зайнята під виробничими 
приміщеннями. 

Проте на даному майданчику не можливо організувати санітарно-захисну 
зону для планованої діяльності. Найближча житлова забудова знаходиться на 
відстані близько 300 м.  
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Відповідно до п.5.10.  ДСП -173-96 у   санітарно-захисних   зонах   не   

можна   допускати  розміщення: 
     - житлових будинків з придомовими  територіями,  гуртожитків,  готелів, 
будинків для приїжджих, аварійних селищ; 
     - дитячих   дошкільних   закладів,   загальноосвітніх   шкіл,  лікувально-
профілактичних та  оздоровчих  установ  загального   та  спеціального    
призначення    зі    стаціонарами,   наркологічних  диспансерів; 
     - спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 
     - охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та  споруд 
водопровідної розподільної мережі. 

 
Враховуючи діяльність аналогічних підприємств можна зробити висновок, 

що жителі  Зарічного  району м. Суми відчують суттєвий вплив у разі розміщення 
планованої діяльності на даному виробничому майданчику. 

Тому дана альтернатива відхилена та прийнята альтернатива 1 (Сумська 
обл. м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4) як та, що має  екологічні переваги в 
розташуванні, що  визначається віддаленістю від житлової забудови  та 
дотриманням нормативної санітарно-захисної зони ( 1000м), відповідно  до вимог  
Державних  санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 
173-96).  

В якості технічної альтернативи №2 розглядалась асфальтозмішувальна 
установка  ДС-158 (виробництва ПАТ «КРЕДМАШ») та використання  
природного газу або мазуту  в якості енергетичного носія. 

 Використання стаціонарної установки відхилено через малу виробничу 
потужність, а саме 56 т/год  та менш ефективну систему очистки, а саме фільтр 
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водної очистки та вертикальні циклони інертного типу (загальна ефективність 
очистки не більше 85 %). 

Потужність планованої асфальтобетонної установки ДС-16837  становить: 
максимальна 160 тон за годину, річна – 350 тис.тон.  асфальтобетонних сумішей. 
Установка оснащена високоефективними фільтрами рукавного типу загальною 
площею фільтрування 473 м2. Номінальний вихід пилу після очистки, відповідно 
до паспортних даних становить 20 мг/м3 . Продуктивність фільтру 30000 Нм3/год. 

Використання в якості палива природного газу відхилено в зв’язку 
відсутністю поблизу промислового майданчика газових трубопроводів та 
енергозалежністю від природного газу.  Крім того питова типлота згоряння 
(тепловіддача) природного газу нижча чим у дизельного палива, а саме 7452 ккал 
та 8755 ккал відповідно. Тому витрата природного газу буде більшою чим 
дизельного палива. .  

Альтернативу використання мазуту відхилено через значні екологічні 
викиди забруднюючих речовин, а саме твердих суспендованих частинок, так як 
зольність дизельного палива становить 0,01% а мазуту 0,15-0,3%. 

 Розрахунок викиду речовин у вигляді твердих суспендованих частинок при 
спалюванні мазуту  

 
Показник емісії згідно збірника «Показники емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Т.І розраховується за формулою: 

𝒌тв =
𝟏𝟎𝟔

𝑸𝒋
𝜸 × 𝜶вин ×

𝑨𝜸

𝟏𝟎𝟎 − Гвин
�𝟏 − 𝛈зу� + 𝒌тс𝑺 

 
kтв− показник емісії твердих частинок, г/ГДж; 
Qi

r− нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
Qi

r=40,82 МДж/кг  
Ar− масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %; Ar = 0,15% 
aвин− частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи; 
ηзу− ефективність очищення димових газів від твердих частинок; ηзу= 0,85 
Γвин− масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, %; 
Згідно таблиці Д2    авин/(100-Гвин) = 0,01 
kтвS− показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і 
твердих частинок сорбенту, г/ГДж. 
 
𝑘тв = 106

40,82
× 0,01 × 0,15 ∗ (1 − 0,85) =  5,51 г/ГДж 

Річний викид становить: 
Е = 10-6×5,51×2661×40,62 = 0,59 т/рік 

 

При спалюванні дизельного палива викиди твердих суспендованих 
частинок складають 0,014 т/рік, а спалюванні мазуту – 0,59 т/рік. 



 

120 
 

Отже, так як технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з точки зору 
раціонального та екологічно безпечного використання матеріалів та технічних 
можливостей виготовлення продукції із використанням нової сучасної установки 
європейського виробництва,   технічна альтернатива 2 відхилена. 

Нулова альтернатива, тобто відмова від встановлення асфальтобетонної 
установки у даній місцевості відхилена так як в даному мікрорайону існує потреба 
в планованій діяльності. 
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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) 

 
Дані про стан навколишнього природного середовища наведені згідно 

«Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища у 
Сумській області у 2019 році» Департаменту захисту довкілля та енергетики 
Сумської ОДА та Екологічного бюлетня  Сумської області (загальнодоступне 
джерело http://www.pek.sm.gov.ua/images/docs/inf2020/Sum2019.pdf та 
http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-50-12/29-ekologichnij-
byuleten). 

Базовий сценарій 
 
Су́ми — місто обласного значення в північно-східній частині України, 

на Слобожанщині, адміністративний центр Сумської міської громади, Сумського 
району і Сумської області. Місто лежить на берегах річки Псел при впадінні до 
неї річки Сумки.  

Населення міста становить 263 тис. осіб, площа — 95,4 км². 
Суми поділяються на 2 міські райони: Ковпаківський і Зарічний. Планована 

діяльність передбачається в Зарічному районі. 
Клімат Сум континентальний, зі м'якою зимою та теплим літом. 
Регіон розташований у межах двох природно-кліматичних зон – Полісся та 

Лісостеп. 
Середньорічна температура повітря становить 6,8 °С, найнижча вона у січні 

(мінус 6,3 °С), найвища — в липні (19,8 °С). Найнижча середньомісячна 
температура повітря в січні (мінус 16,6 °С) зафіксована 1963 року, найвища (0,0 
°С) — 2007 року. Найнижча середньомісячна температура в липні (16,6 °С) 
спостерігалася 1912 року, найвища (24,1 °С) — 1936 року. Абсолютний мінімум 
температури повітря (мінус 36,0 °С) зафіксовано 6 січня 1935 року, абсолютний 
максимум (39,9 °С) — 11 серпня 1907 року. 

 

http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-50-12/29-ekologichnij-byuleten
http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-50-12/29-ekologichnij-byuleten
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%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%D1%83%D0%BC%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%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
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В останнє століття температура повітря в Сумах, так само як і в цілому 

на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом останніх 100 років 
середньорічна температура повітря підвищилася приблизно на 1,5 °С. 
Найтеплішим за всю історію спостережень виявився 2007 рік. 

У середньому за рік у Сумах випадає 675 мм атмосферних опадів, 
найменше — в лютому, найбільше — в липні. Мінімальна річна кількість опадів 
(228 мм) спостерігалася 1908 року, максимальна (886 мм) — 1973 року. 
Максимальну добову кількість опадів (89 мм) зафіксовано в червні 1912 року. У 
середньому за рік у місті спостерігається 154 дні з опадами; найменше їх (по 10) у 
вересні та жовтні, найбільше (18) — у грудні.  

Щороку в Сумах утворюється сніговий покрив, максимальна висота якого 
звичайно спостерігається в лютому. Відносна вологість повітря в середньому за 
рік становить 78 %, найменша вона у травні (64 %), найбільша – у грудні (89 %). 
Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – у грудні 

Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 78 %, найменша 
вона у травні (64 %), найбільша — у грудні (89 %). 

Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша — у грудні. 
Найбільшу повторюваність у місті мають вітри з південного сходу, найменшу — 
з півночі та північного сходу. 

 Найбільша швидкість вітру — взимку, найменша — у липні-серпні. У січні 
вона в середньому становить 4,4 м/с, у липні — 3,1 м/с. 

Середні швидкості вітру по місяцях 

 
 

 
Найбільшу повторюваність у місті мають вітри з південного сходу, 

найменшу – з півночі та північного сходу. Найбільша швидкість вітру – взимку, 
найменша – у липні-серпні. У січні вона в середньому становить 4,4 м/с, у липні – 
3,1 м/с. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Повторювальність напрямків вітрів по румбах, %  

 
 
Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту 
надані Сумським обласним центром з гідрометеорології №32/30-277 від 
10.08.2020 (додаток 10) 

 
Показники Величини 

Коефіцієнт стратифікації атмосфери, А (відповідно до 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010) 

200 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1,0 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря 
найбільш жаркого місяця року (липень), °С 

+25,0 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря 
найбільш холодного місяця року (січень), °С 

-7,7 

Середня річна температура повітря, °С  +6  
Середня річна кількість опадів, мм 603  
Середня річна відносна вологість  повітря, % 78 
Середньорічна роза вітрів, %  

Пн 
Пн.Сх. 
Сх. 
Пд.Сх. 
Пд. 
Пд.З. 
З. 
Пн.З. 
Штиль 

 
9,4 
9,2 
13,6 
17,5 
12,1 
10,5 
15,0 
15,0 
12,7 

Переважний напрямок вітру Південно-східний 
Максимально зареєстрована швидкість вітру, м/с 34 
Швидкість вітру, повторюваність перевищення якої 
сягає 5  %, м/с 

12-13 
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Місто Суми в геоструктурному відношенні розташове в межах 
Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Основні водоносні горизонти 
підземних питних і технічних вод приурочені до палеогенових відкладів, 
представлених дрібно-середньозернистими пісками; верхньокрейдяних відкладів, 
представлених крейдою; нижньосеноманських відкладів, представлених пісками з 
прошарками глини.  

У геоморфологічному відношенні територія м. Суми є 
прирусловотерасновою заплавою річки Псел з перепадами висот біля 24 метрів. В 
геологічній будові території розташування складу сипучих матеріалів (на 
розшукувану глибину) приймають участь алювіальні відклади - а III (піски та 
суглинки з частими прошарками пісків), верхньочетвертинні еолово-делювіальні 
грунти – v-d III (суглинки лесовидні з лінзами пилуватих пісків), та сучасні 
елювіальні грунти - е IV- vd III (перехідний шар) - суглинки з домішками 
рослинних залишків, перекриті зверху сучасними техногенними - t IV 
(насипними) грунтами. За результатами виконаних бурових робіт і лабораторних 
випробувань грунтів та згідно вимогам ДСТУ Б В.2.1-2-96 (А. 1), на майданчику 
вишукувань виділено 6 інженерно-геологічних елементів (ІГЕ): 

- ІГЕ-1 а-1 - насипні грунти: (ІГЕ-Іа- бетонні плити); суглинки, темно-сірі, 
темно-бурі і чорні, місцями пісок, з домішками битої цегли, щебню, напівтверді, 
неоднорідні, відсипані не планомірно; пухкі.  

- ІГЕ-2 - суглинки з домішками рослинних залишків, лесовидні, темно- сірі, 
темно-бурі, макропористі, карбонатні, тверді і напівтверді, просідаючі.  

- ІГЕ-3 - суглинки лесовидні, світло-бурі, місцями бурі і темно-бурі, 
макропористі, карбонатні, з лінзами та прошарками піску пилуватого, тверді і 
напівтверді, просідаючі.  

- ІГЕ-4 - піски пилуваті, світло-бурі, жовтувато-світло-бурі, маловологі, 
однорідні, середньої щільності.  

- ІГЕ-5 - суглинки, бурувато-сірі, сірі, місцями з зеленкуватим відтінком і з 
домішками уламків раковин молюсків, з лінзами і прошарками піску, напівтверді 
і тугопластичні, непросідаючі.  

- ІГЕ-6 - піски пилуваті, жовтувато-сірі, сірі, місцями охристо-жовті і 
зеленувато-сірі, з лінзами та прошарками суглинку, з домішками уламків раковин 
молюсків, неоднорідні, насичені водою, щільні.  

Ґрунтовий покрив м. Сум представлений чорноземами типовими, 
опідзоленими, дерново-підзолистими, ясно-сірими, сірими лісовими, темно-
сірими лісовими ґрун-тами і здатен повністю задовольнити потреби області у 
виробництві рослинного білку, що використовується безпосередньо для 
харчування людей та відгодівлі сільськогосподарських тварин. 

Грунти на майданчику вишукувань проявили просідні властивості. 
Величина початкового просідного тиску лесовидних суглинків з домішками  

Відповідно до листа Головного управління  Держгеокадастру у Сумській 
області Міськрайонне управління у м. Суми та Сумському районі №2938/415-20 
від 21.08.20 шифр агрогрупи земельної ділянки за адресою м. Суми, вул.. Івана 
Піддубного,4 – розмиті супіщані грунтни і відходи рихлих (піщаних і лесових) 
порід, угіддя – землі під будівлями та спорудами транспорту. (Додаток 11) 
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На майданчику планованої діяльності, відповідно до Публічної карти 
поширені чорноземи глибокі мало гумусні вилугуваті 

 
  

 
Гідрографічна сітка Сумської області включає одну велику річку – Десну, 

що протікає по межі Сумської та Чернігівської областей протягом 37 км, середні 
річки – Сейм (167 км у межах області), Клевень (124 км), Сулу (152 км), Псел 
(176 км), Хорол (60 км) і Ворсклу (122 км). 

Крім того, в області налічується 1536 малих річок та струмків загальною 
довжиною 7170 км, у тому числі 195 річок завдовжки понад 10 км, загальна 
довжина яких становить 3946 км, 1001 водотік завдовжки від 1 до 10 км та 340 
водотоків довжиною менше 1 км. 

У Сумській області нараховується понад 500 озер. Майже всі вони 
знаходяться у річкових долинах – у заплавах річок на низьких надзаплавних 
терасах. 

Переважна більшість озер у області невеликі за площею водної поверхні – 
до 10 га. Загальна площа водного дзеркала озер області становить близько 2,04 
тис. га, а обсяг води близько 25 млн. м3. 

Станом на 01.01.2019 у Сумській області налічується 2192 ставки. У 
розташуванні ставків по території області є певна особливість. В північних 
районах області, в межах Полісся, а також у широких долинах рік Сейму та 
Ворскли, їх кількість значно менша, ніж на решті території області, де балкова 
мережа більш розвинена і умови для їх будівництва більш сприятливі. 

У Сумській області станом на 01.01.2019 нараховується 42 водосховища. 
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Забезпечення водними ресурсами на території Сумської області достатнє і 
більш-менш рівномірне. Як населення, так і усі галузі економіки не відчували у 
2018 році проблем у забезпеченні як питною, так і технічною водою. Так, забір і 
споживання підземної (питної) води становили відповідно 20% та 15% її 
експлуатаційних запасів території області. Різниця між обсягом забору та 
використання підземної води пояснюється наявністю втрат води при її 
транспортуванні, для зменшення яких необхідно впроваджувати заходи по 
раціональному використанню водних ресурсів, серед яких ремонт водогінних 
мереж. 

У 2020 році лабораторія моніторингу вод РОВР у Сумській області 
виконувала транскордонний моніторинг відповідно до наказу Держводагенства 
№30 від 18.01.2019 року «Про затвердження програми моніторингу вод» та 
«Програми державного моніторингу вод в частині проведення спостережень на 
транскордонних ділянках водотоків».  

Саме  місто Суми  розташоване на берегах річок Псел, Сумка та Стрілка. 
Вплив міста на природні екосистеми поверхневих водних об’єктів обумовлюється 
перш за все діяльністю промислових підприємств, організацій та установ, які 
безпосередньо здійснюють скид забруднених або недостатньо очищених 
зворотних вод. Але не меншим є негативний вплив на стан річок відведення 
зливових вод (так званих поверхневих зливових та талих стічних вод) 
безпосередньо з території міської забудови (дороги, тротуари, автостоянки та ін.), 
оскільки зливові води майже зі всієї території м. Суми  без очистки скидаються в 
річки, забруднюючи їх. 

 Разом зі зливовими водами до річок потрапляють сміття, змет з доріг, 
нафтопродукти, що потрапили в навколишнє середовище через несправність та 
підтікання гідравлічних та інших систем транспортних засобів, машин та 
механізмів.  

Серед основних проблемних питань стосовно негативного впливу на 
поверхневі водні об’єкти м. Суми, які потребують особливої уваги, слід виділити:  

- Замулення р. Псел та зміна її гідрологічного режиму внаслідок 
розмиву берега р. Псел та схилових земель по вул. Тополянська в м. 
Суми;  

- Відсутність системи попередньої очистки поверхневих зливових та 
талих зворотних вод, які відводяться з міської забудованої території 
м. Суми;  

- Незадовільна робота загальноміських очисних споруд КП 
«Міськводоканал» Сумської міської ради;  

- Не санкціоновані випуски зворотних вод КП «Міськводоканал» 
Сумської міської ради, що облаштовані по території міста та 
використовуються для відведення промивних вод після промивки 
водогінних мереж. 
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Станом на 2013 рік населення Сум становить близько 269 тис. людей, а 
разом із підпорядкованими міськраді населеними пунктами — 272 тис. За 
національним складом близько 85 % населення становлять українці. 

В історії існування міста були як періоди зростання 
чисельності населення так і зменшення, змінювався і національний склад.  

Місто Суми - центр багатогалузевого промислового вузла. На його базі 
сформувався Сумський промисловий вузол, основні галузі спеціалізації якого - 
машинобудування та металообробка; хімічна та нафтохімічна; харчова; легка; 
будівельних матеріалів, конструкцій та деталей; чорна металургія; лісова та 
деревообробна. Усього на території міста функціонує 51 промислове 
підприємство.  

Найбільші підприємства Сум: 
•  Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання (засноване 

у 1896 р.; нині одне з найпотужніших підприємств хімічного та 
нафтогазоперекачувального машинобудування України; виробляє 
устаткування для одержання мінеральних добрив, спирту, каучуку, 
штучного волокна та пластмас, для вугільної, коксохімічної, харчової й 
інших галузей промисловості). 

•  ВАТ «Сумихімпром» - основна продукція: сірчана кислота, діоксид титану, 
мінеральні добрива, пігменти, алюміній сірчанокислий, вапно, лакофарбова 
продукція тощо. 

• АТ "НВАТ «ВНДІкомпрессормаш» 
• Завод електронних мікроскопів та електроавтоматики «СЕЛМІ» 

(заснований 1959 року; основна продукція: різні типи електронних 
мікроскопів, мас-спектрометри, лічильники йонів тощо). Зараз 
підприємство не працює, перебуває у стадії банкрутства. 

• Червонозоряний цукрорафінадний завод (збудований 1869 року; 1970 року 
виробив 236 тис. т цукру). 

• Чавуноливарний завод «Центроліт». 
• Лікеро-горілчаний завод. 
• Молокозавод 
• Взуттєва фабрика 
• Сумський комбінат хлібопродуктів. 
• Сумський фарфоровий завод. 
• ТОВ "ВП «ПОЛИСАН» (один із провідних виробників лакофарбових 

матеріалів на українському ринку; випускає продукцію під торговими 
марками: Maxima, Farbex, Delfi, DekArt) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1896
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1869
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://farbex.ua/
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Об'єкти природно-заповідного фонду Сум 

 
Ботанічні пам'ятки природи 

 

• Багатовікові дуби біля озера Чеха 
• Група екзотичних дерев: Дуб на вул. Олександра Аніщенка, Дуб на вул. 

Кондратьєва, Дуб на Петропавлівській, Липові насадження, Багатовікові 
дуби біля озера Чеха 

• Ботанічний сад СДПУ ім. А. С. Макаренка, Юннатівський (10 жовтня 2010 
на території Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді був створений Ботанічний сад «Юннатівський», який був 
оголошений об'єктом природно-заповідного фонду — ботанічним 
садом місцевого значення). 
 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
• Басівський, Веретенівський, Парк ім. Асмолова 

 
Архітектурні й історико-культурні пам'ятки 

• Воскресенська церква — перша міська кам'яниця; тризрубна, трибанна, 
двоповерхова церква — чудовий взірець козацького бароко (кін. XVII — 
поч. XVIII ст.ст.); у наш час Свято-Воскресенський кафедральний 
собор УПЦ КП; 

• Спасо-Преображенський собор (XVIII ст.); 
• Будинок колишнього цехового управління (XVII ст.); 
• Альтанка; 
• Троїцький собор (XIX ст.); 
• Іллінська церква (XVIII ст.); 
• Петропавлівська церква (XIX ст.); 
• Пантелеймонівська церква (поч. XX ст.). 
• Сумська повітова земська управа (кінець XIX ст.); 
• Троїцький кафедральний собор 

У місті встановлено значне число пам'ятників і пам'ятних знаків, як за 
СРСР, так і в 1990—2000-ні (за незалежності України): Тарасу Шевченку, М. 
Щепкіну, цукрозаводчику-меценату Івану Харитоненку, І. Кожедубу, воїнам-
афганцям, жертвам Голодомору 1932—1933 років тощо. 

Відповідно до листа Управління культури Сумської ОДА № 16/1210 від 
13.08.2020 року згідно переліку памяток культурної спадщини  Сумської області 
на запроектованій земельній ділянці за адресою: м. Суми, вул. Івана Піддубного,4 
об’єкти культурної спадщини не зареєстровані. 

Водночас, згідно із статті 36 Закону України « Про охорону культурної 
спадщини», якщо під час проведення земельних робіт виявлено знахідку 
археологічного або історичного характеру, виконавець  робіт зобов’язаний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB._%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A3_%D1%96%D0%BC._%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%C2%AB%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%96%D0%BC._%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9A%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83_1932%E2%80%941933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
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зупинити їх провадження і протягом однієї доби повідомити про це відповідний 
орган охорони культурної спадщини. 

У відповідності до статті 7 Закону «Про охорону культурної спадщини» 
будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до 
руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, 
проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів 
замовників зазначених робіт. (Додаток 8)        

 
Стан атмосферного повітря  в м. Суми 

 
Вплив урбанізованої території міста Суми на довкілля значною мірою 

визначається розвитком про мисловості і виробничої інфраструктури. 
Промислове виробництво, в силу своєї специфіки, є одним з найбільш суттєвих 
джерел забруднення атмосферного повітря. На його частку припадає близько 48 
% від загальної кількості викидів по м. Суми.  

Головною особливістю стаціонарних джерел забруднення є те, що їх 
викиди в атмосферу відбуваються на великій висоті. У зв’язку з цим, викиди 
забруднюючих речовин від таких джерел можуть поширюватися на великі 
відстані і охоплюють значні території – залежно від висоти. Накладаючись одна 
на одну, ці зони можуть утворювати області стійких забруднень в промислових 
районах міст.  

У структурі індустріального виробництва м. Суми провідні позиції 
займають паливно-енергетична, хімічна галузі, машинобудування, металообробка 
і харчова промисловість, зосереджені в північно-східному, центральному, 
східному і південно-східному районах міста. 

 За даними Сумського обласного центру з гідрометеорології загальний 
рівень забруднення атмосферного повітря за останні роки по деяких шкідливих 
речовинах в м. Суми стабілізувавсященим. Високих рівнів забруднення 
атмосферного повітря в м. Суми в останні роки не спостерігалося. Дані наведені в 
таблиці 
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Загалом рівень забруднення атмосферного повітря в м. Суми не знижується, 
а лише змінюється за складом. Аналіз викидів різних підприємств м. Суми виявив 
групи сумації забруднюючих речовин, у зв’язку з чим була розрахована кратність 
перевищення концентрації домішок над ГДК. Середня забрудненість атмосфери 
міста знаходиться на рівні 0,9 ГДК. У дещо більшому ступені забруднений район, 
що знаходиться в зоні впливу об’єкту енергетичного профілю і поблизу вулиць з 
інтенсивним рухом автотранспорту в північній частині міста. Тут середньорічна 
концентрація за основними забруднюючими речовинами за 2014 рік досягала 
рівня 1,6 ГДК. 

На даний момент сан атмосферного повітря характеризується величинами 
фонових концентрацій. В таблиці приведені значення фонових концентрацій по 
забруднюючим речовинам, що містяться у викидах об’єкту планової діяльності та 
можуть справити вплив на загальний стан атмосферного повітря, надані  
Сумським обласним центром з гідрометеорології Державної служби  України з 
надзвичайних ситуацій №18-4/42-105 від 04.08.2020 року (додаток №12) 

 
Номер 
поста 

Умовні 
координати 

Забруднюючі 
речовини 

Концентрація, мг/м3 
Швидкість вітру, м/с 

0-2 
будь-
яке 

Більше 3 м/с 
Напрямок (румби) 

Пн Сх Пд Зх 
ПСЗ№4 м. 
Суми вул.. 
Харківська 

+14-11 Оксиди 
вуглецю 

3,07618 3,07618 3,07618 3,07618 3,07618 

Діоксид азоту 0,09717 0,09717 0,09717 0,09717 0,09717 
Пил  0,38514 0,38514 0,38514 0,38514 0,38514 
Діоксид сірки 0,05872 0,05872 0,05872 0,05872 0,05872 

 
Відповідно до листа Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської 

ОДА №01-02/1475 від 20.08.2020 на даній ділянці наданий дозвіл на викиди  ТОВ 
«Прогрес-Переробка» від 13.10.2017 року №5910130000-199, що також робить 
вклад у фонове забруднення даного мікрорайону. (додаток 13) 
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Територія планованої діяльності не відноситься до об’єктів Смарагдової 
мережі та зон ПЗФ.  (додаток 14) 

.  

 
 
Розміщення  мобільної  асфальтобетонної  установки  ДС-16837 

потужністю 160 т/год та грунтозмішувальної установки ДС 50Б потужністю 240 
т/год розміщується на антропогенно зміненій території. Рослинний світ 
представлений видами, притаманними даній місцевості.(за даними 
загальнодоступного джерела http://nature.land.kiev.ua/green-book.html).  

Рідкісні види тварин і птахів в м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4 не 
спостерігались. (по даним загальнодоступного джерела 
http://nature.land.kiev.ua/animals-obl-2.html). 

 
Прогнози зміни стану довкілля в результаті функціонуваня планованої 

діяльності 
Атмосфрне повітря – в процесі планової діяльності в атмосферне повітря 

здійснюватиметься викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток, 
оксидів азоту, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, бензолу, толуолу, ксилолу, 
метану, неметанових летких органічних сполук, вуглецю діоксиду. 

Вплив планової діяльності на повітряне середовище оцінюється як 
допустимий 

Водне середовище - на об’єкті не передбачається скид стічних вод 
безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Потенційний вплив планованої 
діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм. 
Відведення господарсько-побутових стічних вод передбачено на малі очисні 
споруди з подальшим вивезенням відповідно до договорів та використанням 
умовно-чистої води частково на благоустрій території.  

Грунти - можливий незначний вплив при облаштуванні проммайданчика. 
При цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не 

Об’єкти Смарагдової мережі 

Планована 
діяльність 

http://nature.land.kiev.ua/green-book.html
http://nature.land.kiev.ua/animals-obl-2.html
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відбуватиметься. 
Шум - на межі санітарно-захисної зони забезпечуються нормативні 

значення шуму, що не перевищують допустимих рівнів згідно вимог ДСП №173-
96 Державних  санітарних правил планування та забудови населених пунктів 

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду - 
вплив не передбачається. Об’єкти природного заповідного фонду в районі 
розташування відсутні. 

Навколишнє  техногенне  середовище -   вплив  не передбачається,  за 
умов комплексного дотримання правил експлуатації. . 

Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення - 
знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Передбаченні 
технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують 
дотримання норм діючого природоохоронного та   санітарного  законодавства. 
Проведення   додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних 
видів дії на довкілля не доцільно.  

 
Прогноз зміни стану довкілля без провадження планованої діяльності  
Планована діяльність здійснюватися поза межами екологічного 

навантаження, тому  не призведе  до суттєвого забруднення чи деградації 
компонентів довкілля.  

Проведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі підтвердили, що викиди відповідають нормам  і їх концентрації не будуть 
суттєво впливати на довкілля. Без здійснення планованої діяльності показники 
якості довкілля, скоріш за все, залишаться без змін. 

В сучасних умовах на ділянці не спостерігається активних несприятливих 
інженерно-геологічних процесів: зсуви відсутні, поверхневі ерозійні процеси не 
спостерігаються. 

При проведені планованої діяльності  водоохоронні зони, прибережно-
захисні смуги, зони санітарної охорони водних об’єктів не порушуються, скид в 
водні об’єкти не планується. Стан навколишнього середовища на території 
проектування характеризується як - задовільний.  
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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 

 
Метою планованої діяльності ТОВ «Вінницька дорожньо-будівельна 

компанія»  (ТОВ «ВДБК») є виробництво  асфальтобетонних, цементогрунтових, 
бітумогрунтових   сумішей,  цементощебневих сумішей  для будівництва та 
ремонту автодоріг, що по якості та складу . відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-
119-2003 та ГОСТ 9128-2009. Запланована діяльність спрямована на зближення 
виробництва асфальтобетону до місця його реалізації.  

Асфальтобетонна установка є сучасним виробництвом із використанням 
мікропроцесорної системи управління і забезпечує оптимально економний режим 
роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи 
обладнання та зводить до мінімуму вплив на навколишнє середовище. Установка 
має сертифікати відповідності технічному регламенту України та Декларацію 
про відповідність Євразійського Економічного Союзу. 

 
Фактори довкілля, які ймовірно зазнають впливу в процесі реалізації 

планованої діяльності:  
 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
Планована діяльність передбачена на орендованому виробничому 

майданчику площею 1900 кв.м (договір оренди №1706/1 від 17 червня 2020 року з 
ФОП Якушин О.В.), що розміщено на земельній ділянці кадастровий номер 
5910136300:15:003:0074..  Дана земельна ділянка значно віддалена від житлової 
та громадської забудови та має цільове  призначення    -  для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства 

 Майданчик межує:   
- з північної сторони – промислова зона, далі насадження дерев;   
- з західної сторони – територія електричної підстанції, далі промислова 

зона, далі житловий масив, найближчий житловий будинок на відстані 
1610 м;   

- з східної сторони – промислова зона; 
- з  південної сторони – рілля;  з південно-західної сторони – кладовище 
В процесі планованої діяльності в атмосферне повітря здійснюватимуться 

викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток, оксидів азоту, вуглецю 
оксиду, ангідриду сірчистого, бензолу, толуолу, ксилолу, метану, неметанових 
летких органічних сполук. Дані речовини можуть мати вплив на здоровя людини, 
а саме: органи дихання, кров, серцево-судинну систему, центральну нервову 
систему. 
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Проте, так як  планована діяльність характеризується віддаленістю від 
житлової забудови  та дотриманням нормативної санітарно-захисної зони 
(1000м), відповідно  до вимог  Державних  санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів (ДСП 173-96), вплив на здоров’я людей даного 
мікрорайону мінімальний.  

В нормативну СЗЗ планованого асфальтобетонного заводу  не попадають 
житлові та громадські будинки; ділянки, дачних та садівничих будинків, дитячих 
дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, будинків–інтернатів загального та 
спеціального типів, лікувально–профілактичних закладів, санаторіїв, санаторіїв–
профілакторіїв, закладів відпочинку, фізкультурно–спортивних та фізкультурно–
оздоровчих комплексів, а також майданчиків для ігор, занять фізкультурою та 
спортом, відпочинку населення. 

Всі перелічені нормативні значення СЗЗ, санітарні розриви та відстані 
витримані, тому вплив на соціально–побутові умови проживання населення 
відсутній.  

Ризики на здоров’я населення: неканцерогенний – вкрай малий, 
канцерогенний – відсутній. Соціальний ризик прийнятний. 

Об’єкти соціально–побутового, спортивно–оздоровчого, курортного та 
рекреаційного призначення в зоні розміщення ділянки проектування відсутні. 

Соціально-економічна необхідність планової діяльності - це  розвиток 
сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту 
автодороги; поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування 
населення; створення на дорогах належних умов безпеки руху; створення 
нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із 
забезпеченням сучасних умов праці (до 25 чол.), наповнення місцевого бюджету 
податками. 

Прийняті проектні рішення та місце провадження планованої діяльності 
направлені на забезпечення мінімального впливу на здоров’я населення і в 
порівнянні з іншими альтернативами є найбільш безпечним. 

 Альтернативним варіантом є тільки відмова від планованої діяльності 
 
ФЛОРА,  ФАУНА ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
Планована діяльність буде мати локальний вплив на флору та фауну. В 

санітарно-захисній зоні асфальтобетонної та грунтозмішувальної установки  не 
знаходиться ареалів перебування представників флори і фауни, які входять до 
Червоної та Зеленої книг України. Таким чином, розміщення АБЗ відповідає 
вимогам п.п. 5.10., 5.12. ДСП 173–96.  

Об’єкти природно–заповідного фонду на території АБЗ відсутні (додаток 
14). 

При експлуатації об’єкта вплив на рослинний та тваринний світ відсутній. 
Знесення зелених насаджень при облаштуванні майданчика для розміщення 
мобільної  асфальтобетонної  установки  ДС-16837 потужністю 160 т/год та грунтозмішувальної установки ДС 50Б 
потужність 240 т/год   не передбачено. 

Виробничі ресурси у вигляді лісів, водних багатств, рослинного та 
тваринного світу використовуватися не будуть. 
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Прийняті проектні рішення та місце провадження планованої діяльності 
направлені на забезпечення мінімального впливу на флору та фауну і в порівнянні з 
іншими альтернативами є найбільш безпечним. 

Альтернативним варіантом є тільки відмова від планованої діяльності, що 
звичайно не призведе до збільшення фонового забруднення даного мікрорайону, 
проте враховуючи соціальну необхідність планової діяльності від даної 
альтернативи відмовились. 

ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
Усі проектні рішення планується реалізовувати на орендованому 

виробничому майданчику площею 1900 кв.м (договір оренди №1706/1 від 17 
червня 2020 року з ФОП Якушин О.В.), що розміщено на земельній ділянці 
кадастровий номер 5910136300:15:003:0074.. 

Дана земельна ділянка уже є виробничим майданчиком та експлуатується за 
призначенням. Цільове  призначення    земельної  ділянки -  для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства. 

Асфальтобетонна установка ДС-16837 являє собою мобільну конструкцію, 
що забезпечує безперервний технологічний цикл, що складається з подачі 
вихідного матеріалу, його дозування та нагрів, просушування, просіювання і 
перемішування. 

Додаткове вилучення земельної ділянки не передбачено. 
Установка не вимагає виконання спеціальних бетонних фундаментів з 

можливістю рекультивації ділянки після демонтажу і переміщення установки. 
Ділянка в цілому відповідає містобудівним вимогам, забезпечує дотримання 
санітарних, пожежних, екологічних  вимог  та знаходиться за межами: санітарних 
зон промислових підприємств, очисних споруд та залізничної колій. До історико-
культурних зон, об’єктів ПЗФ  також  не відноситься.  

ҐРУНТИ 
Вплив на ґрунти під час проведення будівельно–монтажних робіт носить 

тимчасовий характер, буде неістотним і полягатиме у виконанні земляних робіт 
та робіт пов’язаних із ймовірністю формування зсувних процесів. Даний вплив 
буде у межах нормативів.  

В процесі організації будівельного майданчика можливе забруднення 
ґрунту в результаті проливу паливно–мастильних матеріалів від будівельних 
машин, а також відходами будівництва і сміттям. З метою запобігання 
негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки 
контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон 
побутових відходів.  

Після завершення будівельних робіт будуть проведені роботи із 
відновлення ґрунтового покриву. Знятий в процесі будівництва ґрунт (до 0,2 м) 
використовується для благоустрою території шляхом висадження газонів. 
Озеленення території виконано у вигляді створення газону із суміші трав.  
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При експлуатації об’єкта, вплив на грунт можливий в результаті проливу 
паливо-мастильних матеріалів (дизельне паливо, бітум), що експлуатуються в 
процесі діяльності, а також побутовими відходами . 

 Для запобігання попадання нафтопродуктів на ґрунт в результаті їх 
випадкового проливу і попередження забруднення ґрунту передбачені необхідні 
заходи: 

- встановлення локальних очисних споруд липневих стоків. 
- влаштування твердого покриття в місцях можливого проливу палива.  

Прийняті проектні рішення та місце провадження планованої діяльності 
направлені на забезпечення мінімального впливу на грунт і в порівнянні з іншими 
альтернативами є найбільш безпечним. 

Альтернативним варіантом є тільки відмова від планованої діяльності, 
проте враховуючи соціальну необхідність планової діяльності від даної 
альтернативи відмовились. 

 

ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Планована діяльність не завдаватиме негативних ендогенних та екзогенних 

інженерно–геологічних впливів на навколишнє геологічне середовище. 
Заходи щодо попередження та обмеження негативного впливу: 
-  виключення можливості водонасичення ґрунтів (неупорядкований відвід 

атмосферних вод); 
- передбачено зведення лотків для перехоплення та скиду поверхневих 

вод.  
У відповідності з ДБН В.1.1–12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах 

України», нормативна сейсмічність території, для споруд класу наслідків 
(відповідальності) СС2 – 6 балів. Розрахункова сейсмічність ділянки 
проектування становить до 5 балів.  

Антисейсмічні заходи:  
- об’ємно–планувальні і конструктивні рішення забезпечують 

симетричність і регулярність у плані та по висоті будівлі мас, жорсткостей та 
навантажень на перекриття; 

- при будівництві застосовуються матеріали, конструкції та конструктивні 
схеми, що забезпечують найменші значення сейсмічних навантажень; 

- інженерне обладнання розміщується з урахуванням його впливу на рівень 
сейсмічного навантаження.  

Таким чином прийняті антисейсмічні заходи забезпечують безпечну 
експлуатацію АБЗ.  

Під час будівництва впроваджується моніторинг з боку будівельників за 
можливими ризиками щодо розвитку небезпечних геологічних процесів на 
будівельному майданчику з метою своєчасного їх запобігання.  

Виробничі ресурси у вигляді землі та земельних угідь, корисних копалин 
використовуватися не будуть, тому дані про їх стан не наводяться.  
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Альтернативним варіантом є тільки відмова від планованої діяльності, що 
звичайно не призведе до збільшення фонового забруднення даного мікрорайону, 
проте враховуючи соціальну необхідність планової діяльності від даної 
альтернативи відмовиись. 

 
ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Враховуючи всі проектні рішення при будівництві і експлуатації, вплив на 

водне середовище відсутній, оскільки відсутні скидання забруднюючих речовин 
на рельєф і у водойми. Водних об’єктів біля існуючого виробничого майданчика  
не виявлено. 

При виконанні будівельно–монтажних робіт, вплив носить тимчасовий 
характер і при належній культурі виконання робіт зведений до мінімуму. 

Заходи щодо попередження та обмеження негативного впливу на водне 
середовище: 

– господарсько–побутові стоки  відводяться існуючою 
внутримайданчиковою мережею  на існуючі  локальні очисні споруди;  

– зберігання нафтопродуктів в герметичних двостінних резервуарах, 
обладнаних показниками рівня їх заповнення, що не допускає їх розлив на 
поверхню майданчика;  

– покриття проїздів на об'єкті асфальтним покриттям з ухилом для 
відводу дощових вод до липневих очисних споруд.  

– закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і 
подача їх до технологічного обладнання;  

– регулярне прибирання території;  
– локалізація ділянки території АБЗ, де можливий розлив 

нафтопродуктів;  
Для задоволення санітарно-гігієнічних вимог передбачено використання 

підземної води зі свердловини. При умові використання води в обсязі більше 5 
м3/добу відповідно до Водного Кодексу України суб’єкт господарювання повинен 
отримати дозвіл на спеціальне водокористування.  Відведення господарсько-
побутових стічних вод передбачено на малі очисні споруди з подальшим 
вивезенням відповідно до договорів та використанням умовно-чистої води 
частково на благоустрій території.  

Джерелом водопостачання для господарсько-питних потреб АБЗ є привозна 
вода..  

Стічні води з території з місць локальних забруднень нафтопродуктами 
відводяться на очисні споруди стічних вод з сепаратором нафтопродуктів. 

Система збору можливого аварійного розливу палива з майданчика 
сполучена з мережами дощової каналізації та передбачає регулювання потоку 
аварійного розливу в аварійний резервуар дощової та талої води на очисні 
споруди. 

Враховуючи усі проектні рішення при виникненні аварійних ситуацій вплив 
на водне середовище буде відсутній.  
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Прийняті проектні рішення та місце провадження планованої діяльності 
направлені на забезпечення мінімального впливу на водне середовище і в 
порівнянні з іншими альтернативами є найбільш безпечним. 

Альтернативним варіантом є тільки відмова від планованої діяльності, 
проте враховуючи соціальну необхідність планової діяльності від даної 
альтернативи відмовились. 

 
ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Джерелами потенційного впливу на повітряне середовище при діяльності 

мобільної  асфальтобетонної  установки  ДС-16837 потужністю 160 т/год та 
грунтозмішувальної установки ДС 50Б потужність 240 т/год є наступні 
технологічні операції:  

- розвантаження інертних матеріалів з автотранспорту та зберігання на 
складах;  

- живильники (пересипка інертних матеріалів);  
- транспортер подачі інертних матеріалів (пересипка інертних матеріалів);  
- силоси для зберігання мінерального порошку, пилу та целюлози;  
- зберігання та спалювання дизпалива;  
- зберігання та підігрів бітуму;  
- сушильний барабан;  
- аспірація пневмотранспорту целюлозної добавки;  
- відвантаження готового асфальту та цементо-грунтових, бітумо-

грунтових, цементо-щебневих сумішей на автотранспорт 
    Загалом на підприємстві нараховується 33 джерела викидів шкідливих 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них організованих 13 
організованих та 20 неорганізованих. Джерел утворення забруднюючих речовин – 
35.  

В результаті роботи промислового майданчика в атмосферне повітря 
викидаються такі забруднюючі речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид 
вуглецю, діазоту оксид, метан, НМЛОС (вуглеводні, етилен, етиловий спирт), 
ксилол, фенол, тверді суспендовані частинки недеференційовані за складом, 
ванадію п ятиокис, бензапірен. 

Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі 
речовини: азоту оксид – 143,42 т/рік, вуглецю оксид – 45,906 т/рік, речовини у 
вигляді твердих суспендованих частинок – 114,92 т/рік, сірки діоксид – 13,19 
т/рік, вуглецю діоксид – 10525,6 т/рік, азоту діоксид – 0,355 т/рік, метан – 0,429 
т/рік, НМЛОС- 11,3476   т/рік, Заліза оксид -0,00025 т/рік, манган діоксид – 
0,00002 т/рік,бензапірен – 0,00000000001т/рік. Загальний викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря становить –329,577 т/рік (без врахування  Вуглецю 
діоксид).  

Неорганізовані викиди можливі від руху автотранспорту по промисловому 
майданчику асфальтобетонного заводу, а саме  при доставці інертних матеріалів 
та відвантаженні готової продукції. До складу цих викидів входять вуглецю 
оксид, вуглеводні, оксиди азоту, сірки, сажа, продукти неповного згорання 
палива.  
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Проектні рішення планованої діяльності передбачають, з метою захисту 
атмосферного повітря, використання високоефективного фільтру рукавного типу 
загальною площею фільтрування 473 м2. Номінальний вихід пилу після очистки, 
відповідно до паспортних даних становить 20 мг/м3. Продуктивність фільтру 
30000 Нм3/год.  

В якості технічної альтернативи №2 розглядалась асфальтозмішувальна 
установка  ДС-158 (виробництва ПАТ «КРЕДМАШ») та використання  
природного газу або мазуту  в якості енергетичного носія. Використання 
стаціонарної установки відхилено через малу виробничу потужність, а саме 56 
т/год  та менш ефективну систему очистки, а саме фільтр водної очистки та 
вертикальні циклони інертного типу (загальна ефективність очистки не більше 85 
%). Використання в якості палива природного газу відхилено в зв’язку з 
значними економічними витратами та відсутністю поблизу промислового 
майданчика газових трубопроводів. Альтернативу використання мазуту 
відхилено через значні екологічні викиди забруднюючих речовин.    

Отже, так як технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з точки зору 
раціонального та екологічно безпечного використання матеріалів та технічних 
можливостей виготовлення продукції із використанням нової сучасної установки 
європейського виробництва, тому  технічна альтернатива 2 не розглядається. 

Альтернативним варіантом є тільки відмова від планованої діяльності, що 
звичайно не призведе до збільшення фонового забруднення даного мікрорайону, 
проте враховуючи соціальну необхідність планової діяльності від даної 
альтернативи відмовились. 

 
ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Оцінка впливу проектованої діяльності на навколишнє техногенне 

середовище доводить, що проектована діяльність не впливає на промислові, 
сільськогосподарські і житло–господарські об`єкти, наземні і підземні споруди, 
зони рекреації, культурні ландшафти та інше. В свою чергу на проектовану 
діяльність не здійснюють негативного впливу об'єкти техногенного середовища, 
що знаходять біля зазначеної території. 

Вплив об’єкту на техногенне середовище відсутній, але можливий у 
випадку виникнення аварійних ситуацій.  

На виробничому майданчику застосована сучасна технологічна схема 
виробництва  з використанням надійного сучасного устаткування, забезпеченого 
системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Устаткування 
відноситься до більш надійного і екологічно безпечного в даний час та допущено 
до застосування на Україні. 

Аналіз аварій, пов’язаних з нафтопродуктами (дизельне паливо, бітум), 
показує, що ймовірність виникнення аварій обумовлена в основному помилками 
обслуговуючого персоналу при проведенні технологічних процесів, невиконання 
вимог пожежної безпеки, техніки безпеки, порушення регламенту проведення 
ремонтних робіт тощо. 

При дотримані правил безпечної експлуатації ризик виникнення вибуху та 
пожежі на комплексі є малоймовірним. Попередити витікання нафтопродуктів 
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можливо за рахунок підтримки устаткування в справному технічному стані, 
контролю за терміном огляду і діагностики, навчання персоналу техніки безпеки 
та протипожежним правилам при проведенні технологічних операцій, наявності 
комплекту та підтримки в якісному стані протипожежних засобів, передбачених 
на території та в будівлях. 

З метою недопущення аварійних ситуацій проектом передбачається система 
технічних і організаційних заходів безпеки, направлених на запобігання аварій, 
попередження їх розвитку, обмеження масштабів та наслідків аварій. 

Таким чином, виникнення негативного впливу на вже сформоване 
техногенне середовище є малоймовірною. 

Альтернативним варіантом є тільки відмова від планованої діяльності. 

ОБ’ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ, АРХЕОЛОГІЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ 

Вплив на пам’ятники архітектури, історії і культури відсутній, оскільки 
об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини на території 
експлуатації об’єкту відсутні. (додаток №8) 

5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності,
зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та 
чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності 
-транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного 
початку, 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 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА АТМОСФЕРНЕ
ПОВІТРЯ 

При виконанні підготовчих і будівельно–монтажних робіт вплив на 
довкілля буде мати короткостроковий тимчасовий характер і тому значно не 
вплинуть на стан навколишнього середовища та умови життєдіяльності 
населення.  

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря при проведенні 
будівельних робіт є: 

- пересипка будівельних матеріалів,  
- роботи будівельної техніки, зокрема згоряння палива в двигунах 

внутрішнього згоряння, 
- укладання асфальтного покриття,  
- нанесення лакофарбового покриття на металеві конструкції,  
- монтаж металевих конструкцій зокрема зварювальні роботи. 
Характеристика, кількість та склад забруднюючих речовин, що можуть 

утворитися при виконанні будівельних робіт наведені в таблиці   
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Код 
речовини Найменування речовини 

Величина викиду 
Клас 

небезпеки т/рік г/с ГДК, 
мг/м3 

01003/123 Залізо та його сполуки у 
перерахунку на зал 0,00264 0,006 0,04 3 

01104/143 Манган та його сполуки у 
перерахунку на діоксид мангану 0,000133 0,000267 0,01 4 

04001 
301 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) в перерахунку на діоксид 
азоту 

0,00139 0,002526 0,2 3 

11007/1401 Ацетон  0,008 0,0023 0,35 4 

11009/1210 Бутилацетат 0,0068 0,0018 0,1 4 

11030/616 Ксилол 0,0082 0,0058 0,2 3 

11000/1042 Спирт бутиловий 0,0046 0,0012 0,1 3 

11041/621 Толуол 0,021 0,006 0,6 3 

11000/2754 Вуглеводні 0,0274 0,042 1 4 

03004/328 Сажа 0,000033 0,0000382 0,15 3 

05001/330 Ангідрид сірчистий 0,000083 0,0000968 0,5 3 

06000/337 Вуглецю оксид 0,00305 0,004762 5,0 4 

03000/ 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (пил зерновий) 0,908 1,56 0,5 4 

11048/1071 Фенол 0,000084 0,00013 0,01 2 

11022/1611 Етилен 0,024 0,037 0,3 3 

11000/1061 Етиловий спирт 0,0251 0,0048 5,0 4 

  
На даному етапі підготовки проектної документації величини викидів 

можуть бути оцінені лише гіпотетично, оскільки техніка (склад та види 
машин і механізмів), яка буде задіяна на будівельних роботах, буде 
визначена після визначення підрядника – виконавця будівельних робіт. 

З урахуванням нерівномірності впливу від будівельної техніки та не 
одночасності проведення усіх будівельних робіт розрахунок розсіювання не 
проводився. 

 
При експлуатації мобільної  асфальтобетонної  установки  ДС-16837 та 

грунтозмішувальної установки ДС-50 на підприємстві нараховується 33 
джерела викидів шкідливих забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 
організованих 13 організованих та 20 неорганізованих.  



 

142 
 

Джерел утворення забруднюючих речовин – 35.  
Джерело викиду № 1 Розвантаження інертних матеріалів з автотранспорту 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду №2-5 Резервуар зберігання бітуму 
Забруднюючі речовини: НМЛОС 
 
Джерело викиду № 6 -Теплогенератор 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 
Діоксид сірки, азоту діоксид, вуглецю оксид. Діоксид вуглецю, діазоту оксид, 
метан, НМЛОС 
 
Джерело викиду № 7 Пальник до резервуару 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 
Діоксид сірки, азоту діоксид, вуглецю оксид. Діоксид вуглецю, діазоту оксид, 
метан, НМЛОС 
 
Джерело викиду № 8 Приймальний пристрій сушильного барабану 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 
Діоксид сірки, азоту діоксид, вуглецю оксид. Діоксид вуглецю, діазоту оксид, 
метан, НМЛОС, ванадій п ятиокис 
 
Джерело викиду № 9 Бункер пилу (після рукавного фільтру) 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 10 Живильні бункера (5од.) 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 11-12 Конвеєр стрічковий жолобковий 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 13-14 Бункер целюлози 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 15 Бункер мінерального порошку (2 од) 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 16 - Ємність пилу 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду №17 Розширювальний дихальний клапан резервуару 
дизельного палива (Резервуар зберігання ДП) 
Забруднюючі речовини: НМЛОС 
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Джерело викиду №18-20 Розширювальний дихальний клапан резервуару 
дизельного палива (Резервуар зберігання ДП) 
Забруднюючі речовини: НМЛОС 
 
Джерело викиду № 21 Відвантаження асфальтобетону на автотранспорт 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 22 Відвантаження асфальтобетону на автотранспорт 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 23-24 Транспортер 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 25-26 Силос цементу 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 27 Змішувач 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду № 28 Відвантаження готової суміші на автотранспорт 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду №29 Резервуар зберігання бітумної емульсії 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело № 30 Бункер надлишкового матеріалу 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток 
 
Джерело викиду №31 Майстерня 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, заліза 
оксид, манган діоксид. 
 
Джерело викиду № 32 Дизельгенератор 
Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих часток, 
Діоксид сірки, азоту діоксид, вуглецю оксид. Діоксид вуглецю, діазоту оксид,  
метан, НМЛОС 
Джерело викиду №33 - Розширювальний дихальний клапан резервуару 
дизельного палива (Резервуар зберігання ДП) 
Забруднюючі речовини: НМЛОС 
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Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються 
стаціонарними джерелами, наведений в таблиці  

№ 
з/п 

Забруднююча речовина Фактичний 
обсяг викидів 

(т/рік) 

Потенційний 
обсяг викидів 

(т/рік) 

Порогові 
значення 

потенційних 
викидів для 

взяття на 
державний 

облік 
(т/рік) 

код найменування 

1 2 3 4 5 6 
1 06000 

337 
Оксид вуглецю 45,906 45,906 1,5 

2 07000 
11812 

Вуглецю діоксид 10525,64 10525,64 500 

3 12000 
410 

Метан 0,429 0,429 10 

4 01003 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

0,00025 0,00025 0,1 

5 01104 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

1,8E-5 1,8E-5 0,005 

 6 03000 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

114,92 114,92 3 

7 04001 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

143,42 143,42 1 

8 04002 
11815 

Азоту(1) оксид (N2O) 0,355 0,355 0,1 

9 05001 
330 

Сірки діоксид 13,19 13,19 1,5 

10 11000 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

11,3476 11,3476 1,5 

11 13101 
703 

Бенз(а)пирен 1E-11 1E-11 5E-7 

Усього для підприємства  10855,20 10855,20   
Найбільш поширені забруднюючі речовини       

1 2 3 4 5 6 
1 06000 

337 
Оксид вуглецю 45,906 45,906 1,5 

2 03000 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

114,92 114,92 3 

3 04001 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

143,42 143,42 1 

4 05001 
330 

Сірки діоксид 13,19 13,19 1,5 

5 13101 
703 

Бенз(а)пирен 1E-11 1E-11 5E-7 

Усього  317,436 315,436   
Небезпечні забруднюючі речовини       

1 2 3 4 5 6 
1 01003 

123 
Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 
0,00025 0,00025 0,1 

2 01104 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

1,8E-5 1,8E-5 0,005 

Усього  0,000268 0,000268   
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Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта        

1 2 3 4 5 6 
1 07000 

11812 
Вуглецю діоксид 10525,64 10525,64 500 

2 12000 
410 

Метан 0,429 0,429 10 

3 04002 
11815 

Азоту(1) оксид (N2O) 0,355 0,355 0,1 

4 11000 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

11,3476 11,3476 1,5 

Усього 10537,80 10537,80   
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст 

1 2 3 4 5 6 
1 7000 Вуглецю діоксид 10525,64 10525,64 500 
2 4002 Азоту(1) оксид (N2O) 0,355 0,355 0,1 

Усього     10525,995 10525,995   
 

Відповідно до переліку  забруднюючих  речовин  та  порогових значень 
потенційних  викидів,  за якими здійснюється  державний  облік  (додаток  1  до 
Інструкції  про  порядок  та  критерії  взяття  на державний облік об'єктів,  які 
справляють або можуть справити шкідливий  вплив  на здоров'я  людей  і  стан  
атмосферного  повітря,  видів та обсягів забруднюючих  речовин,  що  
викидаються  в   атмосферне   повітря, затвердженої наказом  Мінекоресурсів  
України від 10.05.2002 N 177 ( z0445-02 ) та  зареєстрованої  у  Міністерстві  
юстиції  України 22.05.2002 за N 445/6733) підприємство ТОВ «Вінницька 
дорожньо-будівельна компанія» при здійсненні планованої діяльності підлягає 
постановці на облік в органах Мінприроди за такими речовинами: 

• Оксид вуглецю 

• Вуглецю діоксид 

• Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

• Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

• Азоту(1) оксид (N2O) 

• Сірки діоксид 

• Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться 

згідно Збірник показників емісій (типових викидів) забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря різними виробництвами. ТОМ 1 

Машинний розрахунок приземних концентрацій проводився в програмному 
середовищі «EOL +» версія 5.3,7, рекомендованому Міністерством охорони 
навколишнього природного середовища України, погоджено Міністерство 
охорони навколишнього природного середовища України, лист 3141/10/2-10 від 
27.03.2007. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0341-06?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0341-06?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA#w1_8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02
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Значення фонових концентрацій враховувалися  при  проведенні аналізу 
розрахунку   розсіювання забруднюючих речовин від джерел планованої 
діяльності в атмосферному повітрі. 

Одержані в результаті розрахунку концентрації в вузлових  точках 
розрахункової сітки служать основою для побудови карт розсіювання 
забруднюючих речовин на розрахунковій площадці. 

Величина концентрації визначається у відносних одиницях (частках ГДК). 
Графічним зображенням результатів розрахунку рівня забруднення є карти поля 
забруднення приземного шару атмосферного повітря над територією 
розрахункової площадки даною забруднюючою речовиною.  

Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу 
підприємством проводиться  для максимального навантаження обладнання, при 
використанні максимальної кількості палива та з врахуванням максимально 
можливих разових викидів при найбільш небезпечних напрямках вітру. 

Координати всіх джерел викидів задані в системі координат підприємства. 
За початок відліку прийнята точка х=0, у=0. 
Розрахунок полів концентрації здійснюється в координатній сітці «х/у» з 

кроком 250 м (згідно ДСП-173-96), розрахунковий майданчик – зона впливу 
викидів, приймається розміром 2000х2000 м. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на 
ЕОМ проводились  з метою визначення зони впливу джерел   викидів   
планованої діяльності на  рівень забруднення атмосферного повітря в його 
приземному шарі. 

Згідно  п.5.21.  ОНД-86    для   розрахунку    приземних   концентрацій  на  
підприємстві розглядаються ті шкідливі речовини, для яких: 

Ф
ГДК
M

>                    

       де:    Ф = 0,01Н, при Н >10,0м 
                Ф = 0,1       при Н< 10,0м 
                М - сумарне значення викиду від усіх джерел, г/с 
                ГДК - максимально разова гранично допустима концентрація, мг/м3 
                Н - середньозважена висота джерел, м 

Визначення середньозваженої висоти проводиться по формулі: 
( ) ( ) ( )

M
MMMH ...25155 321 +++

=  

                                            ( ) ( ) ( ) ...321 +++= MMMM  
де:   М (г/сек) і Н (м)- відповідно повний викид і його середньозважена  
                                      висота на  підприємстві; 
       М1 (  ), М2 (  ),  М3 (  ) і т.д. – сумарні викиди підприємства в інтервалах    
                                      висот джерел до 10м включно, 11-20, 21-30 м і т.д. 
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Коефіцієнт доцільності  проведення  розрахунків розсіювання на ЕОМ 
приведений в таблиці. 

 

  
Аналіз одержаних результатів розрахунків розсіювання ЗР в 

амосферному повітрі 
 
Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря на ЕОМ і  

дозволяє зробити такі висновки : 

№ 
п/п Забруднююча речовина 

Середня 
висота 

(Н), 

м 

Викид по 
підприємс

тву (М) 
ГДК 

М/ГДК/Н 

Для Н >10 Примітка 

г/c конц. 
мг/м3 

М/ГДК 
Для Н<10 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Метан СН4 5 0,034 50 0,00068 Не 
доцільно 

2 Оксид вуглецю СО 5 3,816 5 0,7632 Доцільно 

3 Діоксид азоту NО 5 11,94 0,2 59,7 Доцільно 

4 Ангідрид сірчаний 5 1,096 0,5 2,192 Доцільно 

5 Тверді суспендовані 
частинки 5 12,203 0,5 24,406 Доцільно 

6 
Пил неорганічний,який 
містить двоокис кремнію у 
%:70-20 (ш.ц.) 

5 11,47 0,3 38,23 Доцільно 

7 

НМЛОСВуглеводні 
гpаничні С12-
С19(розчинник РПК-265 П 
та інш.) 

5 0,8317 1 0,831 Доцільно 

8 Бензапірен 5 0,0000000
0001 0,00001 0,000001 Не 

доцільно 

Розрахунок доцільності розсіювання показав доцільність проведення 
розсіювання по Оксидам вуглецю СО, Діоксид азоту NО, Ангідриду сірчистого, 
твердих суспендованих частинок, пил неорганічний,який містить двоокис 
кремнію у %:70-20 (ш.ц.) з метою комплексної оцінки планової діяльності 
проведено розрахунок розсіювання по даним забруднюючим речовинам 
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- рівень забруднення атмосферного повітря джерелами підприємства  на 
межі  санітарно-захисної  зони  не перевищує нормативний.  

- рівень забруднення повітря на території підприємства допустимий. 
- житлова зона відсутня 
- зона відпочинку відсутня 
Максимальні приземні концентрації в районі впливу підприємства без 

врахуванням фонових концентрацій приведені в таблиці. 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

(мікро-частинки та волокна) 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в 
точці 
мг/м3 

 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 
1000 250 0,003909 0,007818 
750 0 0,003907 0,007815 
250 750 0,003907 0,007814 
1000 500 0,003898 0,007797 

3000 / 2909  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-
частинки та волокна) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в 
точці 
мг/м3 

 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 
750 250 0,285607 0,571214 
500 250 0,283590 0,567181 
750 750 0,285607 0,571214 
500 750 0,283590 0,567181 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в 
точці 
мг/м3 

 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 
750 750 0,112516 0,562580 
500 750 0,109911 0,549556 
1000 500 0,109833 0,549164 
250 250 0,107728 0,538640 

5001 / 330  Сірки діоксид 
Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в 
точці 
мг/м3 

 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 
750 750 0,010386 0,020771 
500 750 0,010149 0,020297 
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1000 500 0,010132 0,020264 
250 250 0,009940 0,019881 

 
6000 / 337  Оксид вуглецю 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в 
точці 
мг/м3 

 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 
750 750 0,035886 0,007177 
500 750 0,035050 0,007010 
1000 500 0,035035 0,007007 
250 250 0,034361 0,006872 

 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в 
точці 
мг/м3 

 Конц. в 
точці, 

долей ГДК 
750 500 0,037059 0,037059 
500 500 0,035188 0,035188 
750 250 0,031763 0,031763 
500 250 0,031755 0,031755 

 
З врахуванням фону максимальні концентрації забруднюючих речовин на 

території майданчика становлять: Речовини у вигляді твердих суспендованих 
часток(2902) – 0,407818 долі ГДК; Речовини у вигляді твердих суспендованих 
часток(2909) – 0,971214 долі ГДК;Оксиди азоту (301) – 0,962580 долі ГДК; Сірки 
діоксид(330) – 0,420771 долі ГДК; оксид вуглецю(337) – 0,407177 долі ГДК; 
НМЛОС (2754) – 0,437059 долі ГДК. 

Аналіз розрахунку показав, що перевищень в районі впливу підприємства 
не виявлено. 

З метою оцінки впливу проектної діяльності на екологічний стан даного 
мікрорайону, мешканців найближчих житлових забудов було проведено 
розрахунок в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони:  

1. Контрольна точка – південний напрямок, 
2. Контрольна точка  - східний напрямок, 
3. Контрольна точка  - західний напрямок, 
4. Контрольна точка – північний напрямок, 
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Концентрації у заданих точках 
 
1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,000004 0,000011 276,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
1600 250 0,000004 0,000011 189,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-500 500 0,000004 0,000009 5,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
500 1500 0,000004 0,000009 85,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
 
1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 3,14E-007 0,000031 276,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
1600 250 3,11E-007 0,000031 189,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-500 500 2,68E-007 0,000027 5,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
500 1500 2,68E-007 0,000027 85,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,066201 0,132402 276,00 0,75 12 15,92 11 15,92 15 14,23 10 14,23 14 12,92 
1600 250 0,065562 0,131124 189,00 0,75 12 15,94 11 15,94 15 14,22 10 14,22 14 12,91 
-500 500 0,057137 0,114274 5,00 0,75 12 16,24 11 16,24 15 14,07 10 14,07 14 12,77 
500 1500 0,057137 0,114274 85,00 0,75 12 16,24 11 16,24 15 14,07 10 14,07 14 12,77 

 
 
Концентрації у заданих точках 
 
3000 / 2909  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,100397 0,200795 276,00 0,75 23 15,74 26 12,22 25 12,22 24 12,22 30 9,39 
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1600 250 0,099578 0,199156 189,00 0,75 23 15,74 26 12,24 25 12,24 24 12,24 30 9,36 
-500 500 0,088642 0,177283 5,00 0,75 23 15,70 26 12,44 25 12,44 24 12,44 30 9,07 
500 1500 0,088642 0,177283 85,00 0,75 23 15,70 26 12,44 25 12,44 24 12,44 30 9,07 

 
Концентрації у заданих точках 
 
3000 / 10329  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,000086 0,000864 276,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
1600 250 0,000085 0,000855 189,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-500 500 0,000074 0,000737 5,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
500 1500 0,000074 0,000737 85,00 0,75 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,037445 0,187227 276,00 0,75 8 69,98 32 15,35 7 7,34 6 7,34 0 0,00 
1600 250 0,037268 0,186339 189,00 0,75 8 70,05 32 15,34 7 7,31 6 7,31 0 0,00 
-500 500 0,034859 0,174294 5,00 0,75 8 71,02 32 15,21 7 6,88 6 6,88 0 0,00 
500 1500 0,034859 0,174294 85,00 0,75 8 71,02 32 15,21 7 6,88 6 6,88 0 0,00 

 
 
Концентрації у заданих точках 
 
5001 / 330  Сірки діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,015517 0,031033 276,00 2,00 8 75,17 32 17,36 7 3,74 6 3,74 0 0,00 
1600 250 0,015366 0,030731 189,00 2,00 8 75,21 32 17,33 7 3,73 6 3,73 0 0,00 
-500 500 0,013415 0,026830 5,00 2,00 8 76,20 32 16,64 7 3,58 6 3,58 0 0,00 
500 1500 0,013415 0,026830 85,00 2,00 8 76,20 32 16,64 7 3,58 6 3,58 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
 
Розрахунковий майданчик 1 
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Коорд.X, 

м 
Коорд.Y, 

м 
Конц. в точці 

мг/м3 
 Конц. в точці, 

долей ГДК 
Напр. вітру, 

град. 
Швид. вітру, 

м/c 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
Код 

джерела 
Внесок, 

% 
500 -600 0,053933 0,010787 276,00 2,00 8 75,57 32 16,90 7 3,76 6 3,76 0 0,00 
1600 250 0,053409 0,010682 189,00 2,00 8 75,61 32 16,87 7 3,76 6 3,76 0 0,00 
-500 500 0,046640 0,009328 5,00 2,00 8 76,59 32 16,20 7 3,61 6 3,61 0 0,00 
500 1500 0,046640 0,009328 85,00 2,00 8 76,59 32 16,20 7 3,61 6 3,61 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
 
11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,009265 0,001853 276,00 15,00 5 25,00 4 25,00 3 25,00 2 25,00 0 0,00 
1600 250 0,009177 0,001835 189,00 15,00 5 25,00 4 25,00 3 25,00 2 25,00 0 0,00 
-500 500 0,008236 0,001647 5,00 15,00 5 25,00 4 25,00 3 25,00 2 25,00 0 0,00 
500 1500 0,008236 0,001647 85,00 15,00 5 25,00 4 25,00 3 25,00 2 25,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,010900 0,010900 276,00 2,00 8 58,79 29 13,71 32 13,11 17 4,97 7 2,85 
1600 250 0,010796 0,010796 189,00 2,00 8 58,81 29 13,73 32 13,09 17 4,98 7 2,85 
-500 500 0,009462 0,009462 5,00 2,00 8 59,36 29 13,98 32 12,52 17 5,07 7 2,72 
500 1500 0,009462 0,009462 85,00 2,00 8 59,36 29 13,98 32 12,52 17 5,07 7 2,72 

 
Концентрації у заданих точках 
 
12000 / 410  Метан 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 0,000508 0,000010 276,00 2,00 8 75,75 32 16,74 7 3,76 6 3,76 0 0,00 
1600 250 0,000503 0,000010 189,00 2,00 8 75,80 32 16,70 7 3,75 6 3,75 0 0,00 
-500 500 0,000439 0,000009 5,00 2,00 8 76,77 32 16,03 7 3,60 6 3,60 0 0,00 
500 1500 0,000439 0,000009 85,00 2,00 8 76,77 32 16,03 7 3,60 6 3,60 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
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13101 / 703  Бенз(а)пирен 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

500 -600 1,28E-013 1,28E-009 276,00 2,00 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
1600 250 1,27E-013 1,27E-009 189,00 2,00 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-500 500 1,12E-013 1,12E-009 5,00 2,00 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
500 1500 1,12E-013 1,12E-009 85,00 2,00 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
 

 
№ 
п/п 

 
Код 

речо-
вини 

 
Найменування 
забруднюючої 

речовини 

 
Фон  (частка 

ГДК) 

Приземні концентрації на межі нормативної СЗЗ 
Розрахункові значення 

Точка 1 
(500;-600) 

південь 

Точка 2 
(1600;250) 

схід 

Точка 3 
(-500;500) 

захід 

Точка 4 
(500;1500) 

північ 
Ср Ср+Сф Ср Ср+Сф Ср Ср+Сф Ср Ср+Сф 

1 06000/ 
337 

Оксид вуглецю 
 
 

0,615 0,010787 0,625787 0,010682 0,625682 0,009328 0,624328 0,009328 0,624328 

2 04001/ 
401 

Оксиди азоту 
(у перерахунку 

на діоксид 
азоту [NO + 

NO2]) 

0,485 0,187227 0,672227 0,186339 0,671339 0,174294 0,659294 0,174294 0,659294 

3 03000/ 
2902 Пил 0,77 0,200795 0,970795 0,199156 0,969156 0,177283 0,947283 0,177283 0,947283 

4 330 Діоксид сірки 0,4 0,031033 0,431033 0,030731 0,430731 0,026830 0,426830 0,026830 0,426830 

 
11000 
/2754-
2704 

Неметанові 
легкі органічні 

сполуки 
(НМЛОС 

0,116 0,01275 0,12875 0,0126 0,1286 0,0111 0,1271 0,0111 0,1271 
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Максимальний радіус розсіювання забруднюючих речовин, розрахований у відповідності до вимог ОНД-86 становить 

Відстань xм (м) від джерела викиду, на якій приземна концентрація   с (мг/м3) при несприятливих метеорологічних 

умовах досягає максимального значення  см, визначається за формулою  

,
4

5 HdFxм
−

=  

де d – безрозмірний коефіцієнт: 

( ) ;5,00,5 при28,01**95,4 3 ≤≤+= мeм vfvd  

( ) ;7,1129528,01*10*95,4 3 =+=d  

Хм = (5-1)/4 * 112,7 * 2 = 225 м 

 

Отже максимальний радіус розсіювання викидів забруднюючих речовин від планової діяльності становить 225  м 
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Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів. 

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з 

яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та 

технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися найкращі 

доступні технології та методи керування (основні джерела) та для всіх інших 

джерел 

Номери джерел викидів: 2 Резервуар зберігання бітуму 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,024 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 3 Резервуар зберігання бітуму 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,024 - з  2020 
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Номери джерел викидів: 4 Резервуар зберігання бітуму 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,024 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 5 Резервуар зберігання бітуму 

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,024 - з  2020 

Номери джерел викидів: 6 Теплогенератор   

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

Оксид вуглецю 0,098 - з  2020 
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Суспендовані частинки,  0,0007 - з  2020 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
азоту 0,31 - з  2020 

Діоксид сірки  0,028 - з  2020 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,015 - з  2020 

Номери джерел викидів: 7 Теплогенератор   

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

Оксид вуглецю 0,098 - з  2020 

Вуглецю діоксид 22,4 - з  2020 

Суспендовані частинки,  0,0007 - з  2020 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
азоту 0,31 - з  2020 

Діоксид сірки  0,028 - з  2020 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,015 - з  2020 
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Номери джерел викидів: 8 Сушильний барабан 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

Бенз(а)пірен 1E-11 - з  2020 

Оксид вуглецю 3,18 - з  2020 

Суспендовані частинки,  0,6812 - з  2020 

Азоту(1) оксид (N2O) 0,025 - з  2020 

Діоксид сірки  0,91 - з  2020 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,5 - з  2020 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
азоту 9,94 - з  2020 

Номери джерел викидів: 17 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,0323 - з  2020 
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Номери джерел викидів: 18 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,0031 - з  2020 

Номери джерел викидів: 19 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,0031 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 20 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 
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Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,0031 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 32 Дизельгенератор   

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

Оксид вуглецю 0,44 - з  2020 

Суспендовані частинки,  0,0032 - з  2020 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
азоту 1,38 - з  2020 

Діоксид сірки  0,13 - з  2020 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,069 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 33 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 

1 2 3 4 
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Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,006 - з  2020 

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених 

нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов 

дозволу на викиди із зазначенням джерел викидів, періодичністю вимірювань, 

методик виконання вимірювань, місця відбору проб наведено у таблиці  

Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених 
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин 

здійснюється на джерелах викиду 

      

Номер/н
о-мери 
джерел 
викидів 

Найменування забруднюючої речовини 

Затверджен
ий 

граничнодо-
пустимий 

викид, 
мг/м3 

Періодичніс
ть 

вимірюванн
я 

Методика 
виконання 
вимірюва

нь 

Місце 
відбор
у проб 

1 2 3 4 5 6 

6 Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок 

150 1 раз в рік 
МВВ № 
081/12-
0161-05   

труба 

7 Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок 

150 1 раз в рік 
МВВ № 
081/12-
0161-05   

труба 

8 Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок 

150 1 раз в рік 
МВВ № 
081/12-
0161-05   

труба 

32 Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок 

150 1 раз в рік 
МВВ № 
081/12-
0161-05   

труба 
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Оцінка впливу вантажного автотранспорту 
 

Розрахунок питомих викидів в атмосферне повітря від ДВЗ 
автотранспорту, під час відвантаження готової продукції   

 
Діяльність вантажного автотранспорту супроводжується викидами в 

атмосферне повітря шести забруднюючих речовин: оксиду вуглецю, 
вуглеводнів, оксидів азоту,  в перерахунку на діоксид азоту,  твердих   часток, 
з'єднань сірки, в перерахунку на діоксид сірки SO2. 

Відвантаження готової продукції передбачено з одного пункту 
відвантаження. 

Загальна кількість продукції (асфальтобетону), що відвантажується за рік 
становить 350000 т/рік. Вантажність одного авто прийнята 25 т. Загальна 
кількість машин складає 14000 шт. 

Загальна кількість цементо-грунтових, бітумо-грунтових   та   цементо-
щебневих сумішей, що відвантажується за рік становить 500000 т/рік. 
Вантажність одного авто прийнята 20 т. Загальна кількість машин складає 
25000 шт. 

Кількість інертних матеріалів, що доставляється на майданчик 
виробництва АБС становить 315000 т/рік. Кількість машин важністю 15 т 
становить 21000 шт.  

Загальна кількість авто, що проходить через промислових майданчик 
становить 60000 шт. 

 
Забруднююча речовина Валові викиди, т/рік Секундний викид, г/с 

Вуглецю оксид 4,053 0,355 
Вуглеводні граничні 0,609 0,0533 
Оксиди азоту (у 
перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NO2]) 

1,407 0,123 

Ангідрид сірчистий 0,146 0,0128 
Сажа 0,05770 0,005 
 

 
Викиди від згоряння палива в двигунах автотранспорту мають 

періодичний характер, є неорганізованими, періодичність  переміщення 
транспорту  нерівномірна, тому вплив на фонове забруднення від 
автотранспорту мінімальний, величини викидів не перевищують дозволених 
нормативів. 

Основний рух автотранспорту на доставку інертних матеріалів до 
промислового майданчика та відвантаження готової продукції 
передбачено об’їзною дорогою по вул.. Харківській, що зводить вплив на 
місцеве населення до мінімуму. 
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Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря в межах 
нормативних значень. Очікуваний початок впливу – експлуатація 
установок. 

 
5. 2 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ШУМОВОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВІБРАЦІЇ 
 

Під час проведення  будівельних  робіт, джерелом шумового  
забруднення є будівельна техніка. 

Відповідно до проекту організації будівництва при реконструкції з 
встановлення асфальтобетонної та грунтозмішувальної  установки задіяна 
наступня техніка: 

Найменування Кількість LAекв, кВ 
Екскаватор  1 65 
Кран стріловий автомобільний  1 65 
Пневмотрамбовка  1 75 
Автобетонозмішувач  1 75 
Каток  1 60 
Автосамоскид  1 68 
Бортові автомобілі 1 70 
Компресор  1 75 

 
Сумарний  рівень звукової потужності  становить 80,7 дБА

 



 

164 
 

Максимальний рівень шуму, що буде  створювати  будівельна 
техніка на промисловому майданчику в результаті встановлення 
асфальтобетонної установки складає: 

- на межі санітарно захисної зони - 15,7 дБА 

- на території сусідніх підприємств -  40,2 дБА  

Сумарний рівень звуку від будівельної техніки не перевищує  
нормативного показника – Lекв=45 дБА,  Lмакс=60 дБА для нічного часу 
доби та  Lекв=55 дБА,  Lмакс=70 дБА у денний час згідно ДСП 173-96 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів»  

Крім того будівельні роботи в нічний період доби не проводяться. 
Таким чином, експлуатація обладнання, механізмів, засобів, проведенні 

процесів для повноцінної експлуатації та робота двигунів автотранспорту не 
матиме негативного акустичного впливу на довкілля. Вплив на існуючий 
фоновий режим при роботі всіх джерел шуму на об’єкті може розглядатися як 
незначний.  

 

Під час експлуатації  мобільної  асфальтобетонної  установки  ДС-16837 
потужністю 160 т/год та грунтозмішувальної установки ДС 50Б, джерелом 
шумового  забруднення є: 

- Асфальтобетонна установка (грохот)  – 90 дБА  
- Грунтозмішувальна установка – 80 дБА 
- Дизельгенератор – 60 дБА  
- Рух автомобільного транспорту  
- Пункти відвантаження готової асфальтобетонної суміші та 

цементо-щебеневих сумішей – 60 дБА 
 
Сумарний  рівень звукової потужності  від усіх джерел становить 90,5 

дБА. 
Максимальний рівень шуму, що буде  створювати  технологічне 

обладнання на промисловому майданчику в результаті встановлення 
асфальтобетонної установки складає: 

- на межі санітарно захисної зони – 25,5 дБА 

- на території сусідніх підприємств -  50,0 дБА  

Виробничий майданчик працюватиме тільки в денний час. 

Сумарний рівень звуку від технологічного обладнання виробництва 
АБС  не перевищує  нормативного показника – Lекв=45 дБА,  Lмакс=60 дБА 
для нічного часу доби та  Lекв=55 дБА,  Lмакс=70 дБА у денний час згідно 
ДСП 173-96 «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів»  
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Вібраційний вплив під час підготовчих та будівельних робіт 

При будівельних роботах джерелами вібрацій є машини й механізми, що 
побудовані на технологіях з ударними та вібраційними навантаженнями – 
знесення дорожнього полотна або кам'яних споруд. Менший рівень вібрації 
створюють компресори, відбійні молотки, гусенична техніка. Величини 
віброприскорень від будівельної техніки в усіх октавах становлять 0,04...0,1 
м/с2 – менше 1 % від прискорення вільного падіння. La.о = 3×10-4 м/с2. Таким 
чином, будівельна техніка створює коливання з рівнем віброприскорення в 
діапазоні La.V = 42,5...50,5 дБV. 

Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на 
будівельному майданчику не передбачається. 

В процесі експлуатації для зменшення шуму і вібрації – регулярне 
змащування вузлів і центрування обертових частин механізмів. 

 
5.3 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  НА ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Для виробничих потреб здійснюється водозабір з свердловини, яка 

розташована на території підприємства, із застосуванням насосу. 
 При умові використання води в обсязі більше 5 м3/добу відповідно до 

Водного Кодексу України суб’єкт господарювання повинен отримати дозвіл на 
спеціальне водокористування.   

На об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у 
водоймище.  

Найближчий водний об’єкт знаходиться на відстані понад 930 м 
 

 
 

Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище 
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знаходитиметься в межах допустимих норм.  
Для питних потреб постачатиметься привозна вода, згідно договору. 
Норма витрати води згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація» для санітарно-гігієнічних потреб становить 15 л/добу на одну 
людину. 
З рорзрахунку на 25 працюючих загальнодобова кількість води для потреб 
підприємтва становить 25 чол * 15 л = 375 л = 0,37 м3/добу. Річна кількість 
води становить: 0,525 * 264 = 0,099 тис. м3/рік.  

Необхідний запас води для потреб обслуговуючого персоналу 
зберігається в резервуарі, який встановлено безпосередньо на покрівлі блоку-
контейнера санітарно-побутового призначення. Сендвіч-панельний контейнер 
Karmod MODEL K 7001, зовнішніми розмірами 3 × 7 м, що складається з двох 
кімнат загальною площею 18,5 м2, одна з яких оснащена душовою, туалетом і 
кухонною мийкою. У контейнер вбудовано все електротехнічне та сантехнічне 
обладнання. 

Стоки від санітарно-технічних приладів, що розміщуються у 
блоціконтейнері санітарно-побутового призначення, збираються у спеціальну 
ємність, розташовану безпосередньо під таким контейнером і, по мірі 
накопичення, також вивозяться на утилізацію за допомогою асенізаційних 
машин, на підставі договору, укладеному замовником з відповідними 
комунальними підприємствами. 

Очистка дощових стоків передбачена в коалесцентному сепараторі 
нафтопродуктів марки Standart Park т ипу «ПБМО-700-5» продуктивністю 5 л/с. 

Сепаратор нафтопродуктів являється автономною модульною системою 
очистки, призначений для вловлювання і затримання нафтопродуктів та 
завислих речовин з дощових, талих стічних вод. 

Принцип роботи сепаратора нафтопродуктів полягає в механічному 
очищенні стічних вод. Проходячи через першу камеру нафтовловлювача, стічні 
води відстоюються, на дно осідають грубодисперсні домішки (сміття, листя, 
пісок тощо). Для інтенсифікації процесу відстоювання, у даному відділенні 
споруди можуть встановлюватись тонкошарові блоки. Далі стічна вода 
проходить через коалесцентні фільтри, де частинки нафти укрупнюються та, за 
рахунок різниці густини з водою, спливають на поверхню, утворюючи плівку.  

Загальна кількість стоку складає 889,2 м3/рік з 0,19 га 
          Якісна характеристика дощових стоків до очищення: згідно ДБН В.2.3-
15:2007 та ДСТУ 3013-95: 

- Завислі речовини - 500 мг/л;  
- Нафтопродукти – 40 мг/л.  

Після очищення:  
- Завислі речовини – не більше 15,0 мг/л;  
- Нафтопродукти – 0,3 мг/л.  

 
Технологічні потреби у воді забезпечуватиметься привозною водою від 

місцевого комунального підприємства на підставі відповідного договору з 
надання послуг на водопостачання. 
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На об’єкті відсутній скид стічних вод безпосередньо у водоймища та 
ґрунтові води. Система водовідведення забезпечує відсутність забруднення 
грунтів. 

Проектом передбачені заходи, які забезпечують надійний захист водного 
середовища від забруднення нафтопродуктами при експлуатації 
асфальтобетонної установки  у разі появи аварійного витоку, дозволяють 
своєчасно його виявити і усунути без наслідків: 

- виконання інженерної підготовки території, покриття під’їздів, 
площадок асфальтобетонним та бетонним покриттям. 

- використання для зберігання нафтопродуктів, забезпеченими 
технічними пристроями для контролю їх герметичності та приладами контролю 
для запобігання переливів нафтопродуктів.  

 
- організація рельєфу виконана з врахуванням відведення забруднених 

дощових і талих вод на очисні споруди дощових стоків. 
Проектом прийнята суцільна система вертикального планування в 

узгодженості з існуючим рельєфом. 
 
5.4 ОПИС ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВІДХОДІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ 

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ 
ТА ГРУНТОЗМІШУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ  

 
При встановленні та експлуатації асфальтобетонної та 

грунтозмішувальної установки  мають місце утворення відходів 
життєдіяльності працюючого персоналу та людей задіяних при монтажу 
обладнання, будівельні відходи та відходи, які утворюються внаслідок 
технологічних процесів. 

При експлуатації установки ДС-16837 можливе утворення наступних 
основних видів відходів:  

1. Рідкі відходи у вигляді стічних вод (господарсько–побутові стічні 
води та дощові стоки з місць локальних забруднень) – відводяться в 
бетонований вигріб та на локальні очисні споруди відповідно. 

2. Тверді побутові відходи – збираються в урни і викидаються в 
сміттєвий контейнер, який знаходиться на території планованої діяльності, 
після чого вивозиться комунальним підприємством, згідно договору, на діючий 
полігон побутових відходів. На майданчику передбачений роздільний збір 
твердих побутових відходів.  

3. Промаслений пісок – збирається у герметичні металеві контейнери 
для тимчасового зберігання. Утворені промаслені відходи будуть передаватись 
згідно укладеного договору спеціалізованим організаціям для їх подальшого 
видалення, утилізації або знешкодження.  

4. Осад очисних споруд  – по мірі накопичення передаються для 
утилізації спеціалізованому підприємству згідно укладеного договору.  

5. Відходи нафтошламів при очищенні резервуарів – здаються на 
утилізацію в ліцензійну організацію згідно укладеного договору.  
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Вид відходу Код згідно 

класифікатора 
Кількість 
відходів 

Клас Спосіб 
утилізації 

Тверді побутові відходи 7720.3.1.01 90 кг/ період 
монтажних 
робіт 
1,35 т/рік при 
експлуатації 

ІV 

Згідно 
договору, 

здається на 
утилізацію 

в 
ліцензійну 

організацію 

 

Шлам від очищення вод 
стічних неспецифічних 
промислових (шлам 
очисних споруд) 

9030.2.9.04 2,014 т/рік ІV 

Відходи, стабілізовані 
або 
затверділі за 
допомогою 
матеріалу, що зв'язує , 
неорганічного (пісок, 
забруднений ПММ) 

9010.2.3.02 2,34 т/рік ІІІ 

Залишки очищення 
резервуарів для 
зберігання, 
що містять 
нафтопродукти 

6000.2.9.17 0,5 т/рік ІІІ 

Матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані 
чи забруднені 
(промасляне дрантя) 

7730.3.1.06 0,1 т/рік ІІІ 

Будівельні відходи (Бій 
цегли, бетону, скла, 
відходи штукатурки, 
деревени та ін.) 

4510.2.9.09 2,0 т/рік ІV 

Поліетилен низької 
щільності (високого 
тиску) некондиційний 
 (поліетилен) 

2416.3.1.01 Не більше 0,01 
т/рік 

ІV 

Папір та картон 
багатошарові 
некондиційні 

2112.3.1.11 Не більше 0,01 
т/рік 

ІV 

 
Всі види відходів, що утворюватимуться в процесі провадження 

планованої діяльності будуть вивозиться спеціалізованими підприємствами на 
утилізацію, видалення.Тому негативного впливу на навколишнє середовище за 
місцем провадження планованої діяльності не чинитимуть. 

 



 

169 
 

5.5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  НА ГРУНТИ ТА ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
При підготовчих, будівельних роботах та експлуатації планованої 

діяльності вплив на грунти можливий: 
- при плануванні майданчиків для встановлення асфальтобетонної та 

грунтозмішувальної установки, резервуарів дизпалива та бітуму, майданчику 
зберігання інертних матеріалів, очисних споруд ливневих стоків; 

- в результаті проливу паливно-мастильних матеріалів  
- засмідчення відходами будівництва і  побутовим сміттям. 
Даний грунт складується у відвали на власній території та в подальшому 

використовується для підсипання праншей та благоустрою власної території. 
Підвезення додаткового грунту не передбачено. 
Вплив на ґрунти під час проведення будівельно-монтажних робіт носить 

тимчасовий характер у межах нормативних значень. 
Площа земельної ділянки становить де планується встановлення 

асфальтобетонної та грунтозмішувальної установки складає  0,978 га 
Площа виробничого  майданчика - 1900 кв.м  

Назва робіт Одиниці 
виміру 

Обсяги 
будівельно-

монтажних робіт 
Влаштування мощення під встановлення  
- резервуарів бітуму 
- резервуарів дизпалива 
- грунтозміщквальної установки 
- асфальтобетонної установки 
- площадки для зберігання інертних матеріамів  

 
м2 

 

 

 

м2 

 
2400  

 
 
 

30000 
 
Площа земель задіяна під технологічним обладнанням –  2400 м2. 
Площа нового асфальтобетонного покриття – 324000 м2.  
Максимальне зняття шару грунту при влаштуванні фундаментів складає 

0,2 м 
Вплив на грунт обмежується площею влаштування майданчиків для 

розміщення  технологічного обладнання, площею влаштування 
асфальтного покриття.. Вплив короткостроковий тільки на етапі 
здійснення будівельних робіт. Під час експлуатації асфальтобетонної та 
грунтозмішувальної установки при дотриманні усіх проектних рішень 
вплив на грунти та геологічне середовище   відсутній. 

. 
 
5.6 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ СВІТЛОВОГО, 

ТЕПЛОВОГО ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 
 
При проведені планованої діяльності не передбачається наявність джерел 

потенційного світлового, теплового та забруднення. Також технологічний 
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процес планованої діяльності не передбачає трансформації і передачі 
електричної енергії. 

Електромагнітні характеристики обладнання повинні відповідати рівням, 
що встановлені діючими нормативними документами (обладнання 
сертифіковане та відповідає діючим ДСТУ, ДБН, ГОСТ та санітарним нормам). 

В проекті не передбачено обладнання та механізми з підвищеним рівнем 
електромагнітного впливу. Світлове, теплове та радіаційне забруднення не 
відбуватиметься, тому заходи щодо запобігання або зменшення впливів на 
навколишнє середовище не передбачаються. 

В проекті не передбачено обладнання та механізми з підвищеним рівнем 
електромагнітного впливу . Світлове, теплове забруднення не відбуватиметься, 
тому заходи щодо запобігання або зменшення впливів на навколишнє 
середовище не передбачаються. 

З метою запобігання радіаційному забрудненню передбачено радіаційний  
контроль вхідної сировини. 

При оцінці величини концентрації природних радіонуклідів в будівельних 
матеріалах важливе значення має поняття критерію підвищеної концентрації 
природних радіонуклідів в будматеріалах. Якщо величина радіоактивності 
менша за цей критерій, то матеріал можна використовувати без обмежень. 

Всі будівельні матеріали згідно Норм радіаційної безпеки України 
(НРБУ-97), за величиною ефективної питомої активності природних 
радіонуклідів і можливості їх використання в будівництві поділяються на 
чотири класи: 

 I клас – ефективна питома активність ПРН складає не більше 370 Бк/кг. 
Такі будівельні матеріали можуть використовуватись для всіх видів 
будівництва без обмежень. 

II клас - ефективна питома активність ПРН складає 370 – 740 Бк/кг. Такі 
будівельні матеріали можуть використовуватись для дорожнього і 
промислового будівництва в межах населених пунктів. 

III клас - ефективна питома активність ПРН складає 740 – 1350 Бк/кг. Такі 
будівельні матеріали можуть використовуватись в межах населених пунктів для 
будівництва підземних споруд, а також поза населеними пунктами для 
будівництва доріг, гребель та ін. 

IV клас - ефективна питома активність ПРН перевищує 1350 Бк/кг. На 
використання  таких  будівельних  матеріалів  у  кожному  конкретному  
випадку  потрібен дозвіл Міністерства охорони здоров`я України. 

Згідно з Державних будівельних норм  при розробці проектів будівництва 
і реконструкції об'єктів проектні організації зобов'язані використовувати 
будівельні матеріали, які по своїм радіаційним параметрам дозволяються в 
будівництві споруд, що проектуються. 

Будівельні організації повинні дотримуватись проектних вимог 
радіаційної безпеки будівельних матеріалів і мати документи, видані 
постачальниками, що підтверджують клас  радіаційної небезпеки будівельних 
матеріалів згідно  існуючої класифікації. 
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5.7 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ, ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЧЕРЕЗ МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Екологічний ризик - ймовірність настання події, що має несприятливі 

наслідки для навколишнього середовища і здоров'я населення, зумовленого 
прогнозованим  негативним впливом господарської та іншої діяльності, яка 
створює загрозу виникнення надзвичайних ситуацій природного або 
техногенного характеру.  

Місце розміщення об'єктів планованої діяльності характеризується 
доброю екологічної ємністю території (провітрюваність території, нормативна 
світлова інсоляція, сприятливі кліматичні умови, рельєф місцевості, високий 
потенціал самоочищення водойм, ґрунтів, повітряного басейну та ін.)  

Аналіз складу викидів в атмосферу, наведений в розділі 1.5 та 5.1 даного 
Звіту показав наступне:  

- речовини, що призводять до виникнення ризику розвитку 
канцерогенного ефекту при реалізації даного проекту можливі при 
відстоюванні атотранспорту, що буде працювати на бензині, зокрема свинець та 
спалюванні дизельного палива, зокрема бенз(а)пірен. Відстоювання машин 
короткострокове тому впив проектної діяльності мінімальний;  

- у викидах присутні пріоритетні речовини ,що є фактором ризику 
розвитку не канцерогенними ефекту.  

Місце розташування об’єкту, що проектується, не входить в зону 
можливого сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС), 
можливого хімічного та бактеріологічного забруднення від аварій на інших 
потенційно небезпечних об’єктах, катастрофічного затоплення, зони 
поширення зсувів, підтоплення, селів, сейсмічної небезпеки.  

Здоров’я населення визначається взаємодією ряду факторів, в тому числі: 
спадковість, соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і 
якість медичного обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, 
умови життєдіяльності та якість навколишнього природного середовища. 

Розрахунок оцінки ризику планової діяльності виконано згідно 
Методичних рекомендації "Оцінка ризику для здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря" затверджених Наказ МОЗ  13.04.2007 № 
184 

Оцінка ризику планової діяльності на здоров’я населенні від забруднення 
атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику виникнення 
канцерогенних та не канцерогенних ефектів 

Повна схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох 
взаємопов'язаних етапів, а саме: 

- ідентифікацію небезпеки; 
- оцінку експозиції; 
- характеристику небезпеки (оцінку залежності "доза-відповідь"); 
- характеристику ризику. 
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Критеріями вибору пріоритетних речовин антропогенного походження є 
їхні токсичні властивості, поширення в навколишнім середовищі, стійкість, 
здатність до біокумуляції й міграції природними ланцюгами, здатність 
викликати негативні ефекти (необоротні, віддалені) і чисельність населення, на 
яке потенційно вони можуть впливати. 

До пріоритетних хімічних речовин, що викидаються джерелами викидів 
проектованої діяльності при її функціонуванні та будівництві, вивчення яких 
дозволить із достатньою точністю охарактеризувати рівні ризику порушення 
стану здоров'я населення й джерела його виникнення, відносяться азоту 
діоксид, аміак, оксид азоту, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, 
вуглеводні насичені С12-С19, Ксилол, Уай-спірит, Ацетон, Спирт бутиловий, 
Спирт етиловий, толуол, залізо та його сполуки у перерахунку на залізо, манган 
та його сполуки у перерахунку на діоксид мангану, речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок, фенол, пропан, бутан, пари бензину..  

Більшість речовини утворюються тільки на етапі проведення будівельних 
робіт. Під вплив підпадають працівники будівельних організацій, що будуть 
задіяні при монтажі установок (близько 10 чоловік). 

На етапі функціонування планованої діяльності вплив поширюється на 
працівників підприємства (25 чол.) 

Коротка характеристика основних забруднюючих речовин, що 
утворюються при експлуатації планованої діяльності: 

  
 Оксид азоту (IV) (оксид азоту) NO2 – газ, червоно-бурого кольору, з 

характерним гострим запахом або жовтувата рідина. Оксиди азоту 
представляють серйозну небезпеку для екологічної ситуації, оскільки здатні 
викликати кислотні дощі, а також самі по собі є токсичними речовинами, що 
викликають подразнення слизових оболонок. Двоокис азоту впливає в 
основному на дихальні шляхи і легені, а також викликає зміни складу крові, 
зокрема, зменшує вміст у крові гемоглобіну. У спеціальній літературі також 
вказується на те, що вплив на організм людини діоксиду азоту знижує опірність 
до захворювань, викликає кисневе голодування тканин, особливо у дітей. 
Посилює дію канцерогенних речовин, сприяючи виникненню злоякісних 
новоутворень. 

 Вуглецю оксид – безбарвний отрутний газ (при нормальних умовах) 
без смаку й запаху. Горючий. Ознаки отруєння: головний біль і запаморочення; 
відзначається шум у вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очами, 
почервоніння обличчя, загальна слабкість, нудота, іноді блювота; у важких 
випадках судороги, втрата свідомості, кома. Токсична дія оксиду вуглецю (II) 
обумовлена утворенням карбоксигемоглобіна – значно більш міцного 
карбонільного комплексу з гемоглобіном, у порівнянні з комплексом 
гемоглобіну з киснем (оксигемоглобіном). Таким чином, блокуються процеси 
транспортування кисню й клітинного подиху. Концентрація в повітрі більш 0,1 
% приводить до смерті впродовж однієї години. 

 Оксид сірки(IV) – у нормальних умовах являє собою безбарвний газ із 
характерним різким заходом. Сірки двоокис токсичний. При концентрації 0,03-
0,05 мг/л дратує слизуваті оболонки, дихальні органи, очі. 
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 Оксид азоту(II) – в нормальних умовах являє собою безбарвний газ, 
погано розчинний у воді. У рідкому і твердому вигляді має блакитний колір. 
Окис азоту сприяє підтримці гомеостазу судин, викликаючи розслаблення 
гладких м'язів стінок судин і пригнічуючи їхнє зростання і потовщення інтими 
судин (гіпертензивну ремоделювання судин), а також пригнічує адгезію та 
агрегацію тромбоцитів і адгезію лейкоцитів до ендотелію судин. У хворих з 
атеросклерозом судин, цукровим діабетом або гіпертензією часто є ознаки 
порушення обміну оксиду азоту або порушення під внутрішньоклітинних 
каскадах передачі сигналу від оксиду азоту. 

 Виробничий пил – тонкодисперсні тверді частинки, що 
перебувають у повітрі у зваженому стані. Пил –  розповсюджений небезпечний 
та шкідливий виробничий фактор.  

Важливе значення мають токсичність та розчинність пилу: токсичний і 
добре розчинний пил швидше проникає в організм і викликає гострі отруєння 
(пил марганцю, свинцю, миш’яку), ніж нерозчинний, який призводить лише до 
місцевого механічного пошкодження тканини легенів. Навпаки, розчинність 
нетоксичного пилу сприятлива, так як в розчиненому стані речовина легко 
виводиться з організму без жодних наслідків. 

Швидкість осідання пилу залежить також від форми і пористості 
частинок. Округлі щільні частинки осідають швидше. Щільні, великі частинки з 
гострими гранями (частіше аерозолі дезінтеграції) більше травмують слизову 
оболонку дихальних шляхів ніж частинки з гладкою поверхнею. Однак легкі 
пористі частинки добре адсорбують токсичні пари і гази, а також 
мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності. Такий пил набуває токсичні, 
алергенні та інфекційні властивості. 

Виробничий пил служить причиною розвитку різних захворювань: 
1) захворювання шкіри і слизових оболонок (гнійничкові захворювання 

шкіри, дерматити, кон’юнктивіти і ін.); 
2) неспецифічні захворювання органів дихання (риніти, фарингіти, пилові 

бронхіти, пневмонії); 
3) алергічні захворювання (алергічні дерматити, екземи, астматичні 

бронхіти, бронхіальна астма); 
4) професійні отруєння (від впливу токсичною пилу); 
5) онкологічні захворювання (від впливу канцерогенного пилу, 

наприклад, сажі, азбесту); 
6) пневмоконісзи (від впливу фіброгенного пилу). Пневмоконіози 

займають перше місце серед профпатології у всьому світі. 
 
 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику 
розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів. 

 
Неканцерогенний ризик 
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Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом 
розрахунків індексу небезпеки (НІ) по формулі, оцінка якого може 
виконуватися відповідно до таблиці 5.2.1: 

HI=∑HQi, 
де   HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за 
формулою: 

HQi=Сi/RfCi , 
деCі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини на границі 
житлової забудови, мг/м3;  

RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-оїречовини, мг/м3. 
HQ = 1 - гранична величина припустимого ризику. 

 
Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці 
 
Таблиця –Критерії неканцерогенного ризику  
 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 
Ризик шкідливих речовин зневажливо малий Менше 1 

Гранична величина прийнятого ризику 1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів 
зростає пропорційно збільшенню HQ 

Більше 1 

 
Згідно п. 4.4.1 методики «Оцінка ризику для здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря», у випадку відсутності референтної 
(безпечної) концентрації забруднюючого речовини, у якості еквівалента можна 
приймати гранично допустимі концентрації (ГДК). 

Розрахунок сумарного неканцерогенного ризику (НI) з урахуванням 
критичних органів і систем, які в першу чергу зазнають впливу від негативне 
хімічних, наведений у таблиці далі. 

Розрахунок сумарного неканцерогенного ризику (НI) з урахуванням 
критичних органів і систем, які в першу чергу зазнають впливу від негативне 
хімічних, наведений у таблиці  

 
Розрахунок сумарного не канцерогенного ризику (НI) з урахуванням 

критичних органів і систем, які в першу чергу зазнають впливу від негативне 
хімічних, наведений у таблиці (з урахуванням можливих викидів від стоянки 
автотранспорту): 

Речовина 

Розрахункова 
середньорічна 
концентрація 

речовини на границі 
житлової забудови 

Сi, мг/м3 

Rf, мг/кг HQ Критичні органи 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 0,0004 0,04 0,001 Органи дихання, кров 

Сажа 0,00015 0,1 0,0015 Органи дихання 
Ангідрид сірчистий 0,0005 0,08 0,00625 Органи дихання 
Вуглецю оксид 0,005 5,0 0,001 ЦНС, серц.-суд., кров 
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Метан 0,05 50,0 0,001 Органи дихання, нервова 
система 

Бенз(а)пірен 0,00000001 0,00001 0,001 Шкіра, органи дихання, 
травний тракт 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 
Вуглеводні граничні С12-С19 

0,001 1,0 0,001 Печінка 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок 

0,08 0,1 0,8 Органи дихання 

Сумарний неканцерогенний ризик: 0,81275  
 
 
 
 
Таким чином, ризик розвитку індивідуальних неканцерогенних ефектів 

від забруднюючих речовин є вкрай малим (коефіцієнт менше 1). 
Ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що 

викидаються в процесі роботи даної асфальтобетонної та 
грунтозміщувальної установки в атмосферному повітрі можна вважати 
припустимим, імовірність виникнення шкідливих ефектів у населення 
надзвичайно мала та з урахуванням віддаленості житлового масиву 
приведена до мінімуму. 

 
Оцінка соціального ризику планованої діяльності 

 
Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для 

групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської 
діяльності, з урахуванням особливостей природно-техногенної системи. 

Оцінне значення соціального ризику (Rs) визначається по формулі: 
 

де       Rs – соціальний ризик, чол/рік; 
CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних 

речовин, що забруднюють атмосферу; 
Vu – ураженість території від прояву забруднення атмосферного повітря, 

обумовлена співвідношенням площі, відведеної під об'єкт господарської 
діяльності, до площі об'єкта із санітарно-захисною зоною, ум. од.; 

N – кількість людей, що можуть опинитися в зоні впливу, чол.; 
T – середня тривалість життя; 
Оцінка рівня соціального ризику планової діяльності здійснюється 

відповідно до таблиці 
Класифікація рівнів соціального ризику 

Рівень ризику Ризик під час життя 
Неприйнятний для професійних контингентів і 
населення Більше чим 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і 10-3 – 10-4 

)1( puas N
T
NVCRR −⋅⋅⋅=
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неприйнятний для населення 
Умовно прийнятний 10-4 – 10-6 
Прийнятний Менше ніж 10-6 

Таким чином, оцінне значення соціального ризику (Rs) від впливу об'єкта 
складе: 

86 104,0)01(
70
25012,0101 −− ⋅=−⋅⋅⋅⋅=sR  

Отже, соціальний ризик для населення при функціонуванні 
асфальтобетонної установки  можна вважати прийнятим. 

 
Канцерогенний ризик 

В результаті спалювання вугілля можливим є надходження в атмосферне 
повітря свинецю  та його сполук. 

Розрахунок  індивідуального канцерогенного ризику (свинцю) CR 
здійснюють за формулою:  

CR = LADC * UR 
     де:      LADC -  середня  концентрація речовини в атмосферному 

повітрі за весь період усереднення експозиції, мг/куб.м;  
     UR - одиничний ризик, (мг/куб.м)  
     Одиничний ризик розраховують із  використанням  величини  SF (становить 
0,026 мг/кг*добу для свинцю)  стандартної   величини  маси  тіла  людини  (70  
кг)  та  добового  споживання повітря (20 куб.м):  
UR =0,026 / 70 кг*20  = 0,000019 мг/м3 – свинцю  

 
CR свинцю = 0,000019 мг/м3 *  0,00003  = 5,6 * 10-10 – ризик низький - 

припустимий ризик  
 

Отже, відповідно до методики «Оцінка ризику для здоров'я 
населення від забруднення атмосферного повітря» канцерогенний ризик є 
низький та припустимий. 

 
Концентрація бенз(а)пірену складає 3,98 * 10-6 мг/м3 

CR = 3,98*10-6 мг/м3 *  0,0022  = 0,87*10-8 – ризик мінімальний  
Популяційний ризик  (PCR),  який відображає додаткову (до фонової) кількість 
випадків новоутворень, які   можуть   виникнути   протягом   життя    внаслідок    

впливу досліджуваного фактора розраховується за формулою : 
PCR = CR * POP,                        

 
      де:   CR - індивідуальний канцерогенний ризик; 

    POP -  чисельність  популяції,  що  підпадає під вплив даного фактора, 
чол. 

PCR = 0,87*10-8 * 25 = 0,22 *10-6  - ризик мінімальний 
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Виходячи з вищеперечисленого - ризиками для здоров’я людей, об’єктів 
культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення 
надзвичайних ситуацій- незначні. 

5.8 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА РОСЛИННИЙ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ 

Викиди в атмосферне повітря об’єктом проектування не передбачають 
негативного впливу на рослинний світ, оскільки не очікується перевищення 
рівнів ГДК в повітряному басейні зони впливу об’єкту. Негативної екологічної 
дії на ландшафт, флору і фауну, прилеглих територій не очікується. . 

Відповідно до проектних рішень загальна площа озеленення становить  65 
% від площі опрацювання.   

Територія планованої діяльності не є заповідною зоною або зоною 
розміщення цінних видів флори і фауни, які охороняються. Також вона не 
відноситься до об’єктів: ПЗФ , «Смарагдової мережі» та Регіональної екомережі 
Закарпатської  області. 

Під час проведення монтажних робіт вплив на фауну оцінюється як 
мінімально допустимий. В період експлуатації не очікується погіршення умов 
життєдіяльності та існування представників фауни. Територія розміщення 
планованої діяльності є освоєною та не потребує залучення додаткових 
біологічних ресурсів. 

Провадження планованої діяльності не призведе до негативного впливу 
на шляхи міграції птахів. 

При експлуатації об’єкта вплив на рослинний та тваринний світ 
відсутній. Знесення зелених насаджень при встановленні асфальтобетонної та 
грунтозмішувальної установки  не передбачено. 

Виробничі ресурси у вигляді лісів, водних багатств, рослинного та 
тваринного світу використовуватися не будуть. 

5.9 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ 

Нерухомі об’єкти культурної спадщини, пам’ятки архітектури, історії і 
культури, в районі розміщення асфальтобетонної та грунтозміщувальної 
установки та зоні їх впливу - не виявлені, відповідно до листа Управління 
культури Сумської ОДА № 16/1210 від 13.08.2010 року.(Додаток 8).  

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено 
знахідку археологічного або історичного характеру (уламків посуду, кісток, 
знарядь праці, зброї та ін.), то, згідно з ст. 36 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше 
ведення і протягом однієї доби повідомити про це обласний Центр охорони і 
наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. 
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5.10 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

 
Планована діяльність буде мати локальний вплив на флору та фауну. В 

санітарно-захисній зоні підприємства не знаходиться ареалів перебування 
представників флори і фауни, які входять до Червоної та Зеленої книг України. 
Таким чином, розміщення асфальтобетонної та грунтозмішувальної установки 
відповідає вимогам п.п. 5.10., 5.12. ДСП 173–96.  

Об’єкти природно–заповідного фонду на території планованої діяльності 
відсутні. 

 
5.11 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА КЛІМАТ, У ТОМУ ЧИСЛІ ХАРАКТЕР І МАСШТАБИ 
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ, ТА ЧУТЛИВІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДО 

ЗМІНИ КЛІМАТУ; 
Основними факторами впливу на клімат є: 
- хімічне забруднення атмосфери; 
- теплове забруднення повітряного басейну; 
- зміна водного режиму району. 
Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності 

впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 
Джерелами забруднення навколишнього середовища на проммайданчику 

планованої діяльності є випаровування нафтопродуктів (парів дизпалива та 
бутуму) при зберіганні в резервуарах, спалювання палива в пальнику, 
пересипка будівельних матеріалів та сипучих компонентів  що 
використовуються для виготовлення асфальтобетонних суміші. 

Вплив на атмосферне повітря можливий і автотранспортних засобів, які 
доставляють вхідну серовину та відвантажують готову продукцію. 

 Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і 
нерівномірному згоранні палива в двигунах внутрішнього згоряння. . До складу 
цих викидів входять вуглецю оксид, вуглеводні, оксиди азоту, сірки, при 
перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт викидає сажу, 
смоли, бенз(а)пірен, продукти неповного згорання палива. 

Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від 
метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють 
накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, 
концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача полягає в тому, щоб у 
ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення. Для 
вирішення цієї задачі необхідне завчасне прогнозування таких умов і своєчасне 
скорочення викидів забруднюючих речовин. 

Попередження про підвищення рівня забруднення повітря у зв’язку з 
очікуваними несприятливими метеорологічними умовами (НМУ) складають у 
прогностичних підрозділах Гідромету. Попередження складають з врахуванням 
можливої наявності трьох рівнів забруднення атмосфери, яким відповідають 
три режими роботи об’єкту в несприятливих метеорологічних умовах. 
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Категорія небезпеки визначається відповідно до можливого або 
виявленого накопичення шкідливих речовин, концентрація яких може досягти 
або досягла рівнів, які перевищують максимально-разові гранично допустимі 
концентрації шкідливих речовин. 

В числі умов, які визначають накопичування або розсіювання 
забруднювальних речовин, особливе значення мають відомості про приземні та 
про припідняті інверсії. 

Інверсія температури – це підвищення температури повітря із 
збільшенням висоти замість звичайного її пониження. Температурні інверсії 
зустрічаються як в приземному шарі атмосфери, починаючи від поверхні землі, 
так і у вільній атмосфері,особливо в нижньому двокілометровому її шарі. 
Інверсії температури створюють шари, які затримують розсіювання. Найбільша 
повторювальність припіднятих інверсій спостерігається в денні та ранкові 
години (у кожному другому випадку), менша їх повторювальність – у вечірні та 
нічні години, хоча і в цей час вона доволі значна – 35%- 40% від усіх випусків 
радіозондів. В нічний час найбільша повторювальність цих інверсій 
спостерігається у серпні-вересні. Найчастіше цей тип інверсій спостерігається в 
холодний період року. 

Теплове забруднення повітряного басейну і зміна водного режиму не 
передбачається. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності 
впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Змін 
клімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті 
експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. 

 
5.12. КУМУЛЯТИВНИМ ВПЛИВОМ ІНШИХ НАЯВНИХ ОБ’ЄКТІВ, 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ОТРИМАНО 
РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, З 
УРАХУВАННЯМ УСІХ ІСНУЮЧИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕРИТОРІЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВЕ 
ПРИРОДООХОРОННЕ ЗНАЧЕННЯ, НА ЯКІ МОЖЕ ПОШИРИТИСЯ 

ВПЛИВ АБО НА ЯКИХ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. 

 
Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від 

реалізації планованої діяльності, які можуть призвести до значних негативних 
або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні 
умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів діяльності, крім самої 
планованої діяльності. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими 
діями факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу 
поступово накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, 
можуть викликати значні наслідки. 

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний 
вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу 
перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації. 
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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. 

 
Відповідно до Листа Департаменту захисту довкілля та енергетики 

Сумської ОДА №01-20/1475 від 20.08.20 за адресою м. Суми, вул.. Івана 
Піддубного 4 видано дозвіл  на викиди   №591013000-199 від 13.10.2017 року 
для ТОВ «Прогрес-Переробка». Основний вид діяльності даного підприємства - 
38.32 Відновлення відсортованих відходів. На момен розробки звіту з Оцінки 
впливу планованої діяльності дане підприємство не функціонує. 

З південної сторони планована діяльність межує з Сумським гранітним 
заводом 

З західної та східної сторони майданчик межує з станціями технічного 
обслуговування машин.. 

Викиди в атмосферне повітря від вищенаведених підприємств можуть 
містити забруднюючі речовини ідентичні забруднюючим речовинам, що 
містяться в викидах асфальтобетонного виробництва, а саме: речовини у 
вигляді твердих суспендованих частинок (пил) оксиди вуглецю, оксиди азоту, 
діоксин сірки, парникові гази. 

Величиу даних викидів характеризують фонові концентрації надані 
Сумським обласним центром з гідрометеорології (лист №18-4/42-105 від 
08.08.2020). 

Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих атмосферне повітря 
речовин з урахуванням вкладу існуючих підприємств (урахування фонового 
забруднення)  показав, що концентрації забруднюючих речовин, які будуть 
викидатись в атмосферне повітря нижче гранично-допустимих концентрацій і 
не будуть негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людей. 

Розрахунки розсіювання показали відсутність перевищень над 
нормативами гранично допустимих концентрацій.  

Тому кумулятивний вплив планованого об'єкту на довкілля допустимий.  
 

5.13 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЄЮ І РЕЧОВИНАМИ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 
 
На території розміщення асфальтобетонної та грунтозмішувальної 

установки  застосована сучасна технологічна схема з використанням надійного 
сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, 
контролю та сигналізації. Обладнання та речовини, що використовуються на 
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території планованої діяльності, відносяться до найбільш екологічно 
безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні 
випробування і допущено до застосування на Україні. Вплив на довкілля 
контрольований та мінімальний за умови дотримання технічних та 
технологічних нормативів і вимог нормативно–правових документів. 

 
 

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 прогнозування є оцінка можливої реакції 

навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив 
планованої діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у 
відповідності з очікуваним станом природного середовища.  

На сучасному етапі розвитку біосфери екологічне прогнозування повинне 
здійснюватися на усіх рівнях (від глобального до локального) постійно. Для цієї 
мети діяльність щодо здійснення прогнозування має бути систематизована 
приблизно таким чином:  

1. Розробка адекватних математичних моделей, які відбивають зміни, що 
відбуваються в природному середовищі під впливом господарської діяльності.  

2. Своєчасне забезпечення підсистеми моделювання якісною інформацією 
про стан природного середовища і параметри функціонування техносфери 
(ґрунтується на діяльності підсистеми збору і обробки інформації, що коригує, 
якщо це необхідно, спотворені дані за допомогою відповідних математичних 
методів, для чого проводиться контроль достовірності даних).  

3. Погоджена робота підсистем регіонального, державного і глобального 
екологічного прогнозування, що включає ретроспективний аналіз існуючих 
прогнозів з метою коригування математичних моделей, на основі яких вони 
були виконані.  

Досвід проведення прогнозних досліджень в різних сферах громадського 
життя, науки і техніки дозволив виявити ряд методів, які можуть ефективно 
застосовуватися для прогнозування розвитку екологічної ситуації. Будь–яка 
типова методика прогнозування включає такі необхідні елементи, як виконання 
перед прогнозної орієнтації (визначення предмета, цілей, завдань і періоду 
попередження); створення перед прогнозного фону (збір і аналіз даних в 
інтервалі ретроспекції): формування початкової базової моделі і конструювання 
пошукової моделі. її верифікація, а при необхідності уточнення (коригування), 
підготовка, обґрунтування і ухвалення необхідних рішень.  
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Розвинений математичний апарат і накопичений досвід застосування 
роблять привабливим звернення у вирішуваній проблемі до статистичних 
прогнозних методів і моделей. 

Більшість методів, орієнтованих на прогнозування екологічних ситуацій, 
вимагають в тій або іншій мірі обліку чинника старіння використовуваної 
інформації. 

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного 
процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого 
потрібно зробити прогноз. 

Метод експертних оцінок. Суть даного методу полягає в тому, що в 
основі прогнозу лежить думка одного кваліфікованого спеціаліста–експерта або 
групи фахівців, яке засноване на професійному, і науковому досвіді. 
Розрізняють колективні та індивідуальні експертні оцінки. Використовується 
при відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і якщо об’єкт 
не підлягає математичному аналізу.  

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають 
можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. 
Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних 
оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у 
певній сфері науки, техніки, виробництва.  

Метод екстраполяції. Основна ідея екстраполяції – вивчення 
сформованих як у минулому, так і сьогоденні стійких тенденцій розвитку 
підприємства і перенесення їх на майбутнє.  

Розрізняють прогнозну і формальну екстраполяцію. Формальна – 
ґрунтується на припущенні про те, що в майбутньому збережуться минулі і 
справжні тенденції розвитку підприємства; при прогнозній – справжній 
розвиток пов'язують з гіпотезами про динаміку підприємства з урахуванням 
того, що в майбутньому зміниться вплив на нього різних факторів. Слід знати, 
що методи екстраполяції краще застосовувати на початковій стадії 
прогнозування, щоб виявити тенденції зміни показників.  

Методи моделювання. Моделювання – це конструювання моделі на 
підставі попереднього вивчення об’єкта і процесів, виділення його істотних 
ознак і характеристик. Прогнозування з використанням моделей включає в себе 
її розробку, експериментальний аналіз, зіставлення результатів попередніх 
прогнозних розрахунків з фактичними даними стану процесу або об’єкта, 
уточнення і коректування моделі. 

Метод економічного прогнозування (економічний аналіз) полягає в 
тому, що який небудь економічний процес або явище, що мають місце на 
підприємстві, розчленовуються на частини, після чого виявляється вплив і 
взаємозв’язок цих частин на хід і розвиток процесу, а також один на одного. За 
допомогою аналізу можна розкрити сутність такого процесу, а також визначити 
закономірності його зміни в майбутньому, всебічно оцінити шляхи досягнення 
поставлених цілей. Оскільки економічний аналіз – це невід’ємна частина і один 
з елементів логіки прогнозування, він повинен здійснюватися на макро–, мезо– 
і мікрорівнях. Використовується при плануванні виробництва на підприємстві. 
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Балансовий метод. Даний метод заснований на розробці балансів, які 
являють собою систему показників, де перша частина, що характеризує ресурси 
за джерелами їх надходження, дорівнює другій, що відображає розподіл їх по 
всіх напрямками витрат. 

Нормативний метод – один з основних методів прогнозування. Його 
сутність полягає в техніко–економічних обґрунтуваннях прогнозів з 
використанням нормативів і норм. Останні застосовуються при розрахунку 
потреби в ресурсах, а також показників їх використання. 

Програмно–цільовий метод (ПЦМ). У порівнянні з іншими методами 
даний метод є порівняно новим і недостатньо розробленим. Він почав широко 
застосовуватися тільки в останні роки. ПЦМ тісно пов’язаний з уже 
розглянутими методами і передбачає розробку прогнозу починаючи з оцінки 
підсумкових потреб на підставі цілей розвитку підприємства при подальшому 
визначенні та пошуку ефективних засобів і шляхів їх досягнення, а також 
ресурсного забезпечення. 

Суть ПЦМ полягає у визначенні основних цілей розвитку підприємства, 
розробки взаємопов'язаних заходів з їх досягнення в заздалегідь визначені 
терміни при збалансованому забезпеченні ресурсами, а також з урахуванням 
ефективного їх використання. 

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному Звіті 
використовувався метод математичного моделювання, за допомогою якого 
можливо кількісно оцінити величину значень та відносну участь різноманітних 
впливів. 

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума 
прогнозної фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності. 

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за 
нормативами діючого законодавства в сфері охорони навколишнього 
природного середовища, а саме за значеннями гранично–допустимих 
концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а також 
нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 
від 27.06.2006 р. та Наказом Мінприроди України від 13.10.2009 р. № 540.  

Аналіз впливу на довкілля при провадженні планована діяльність 
проведений в розділі 5 даного Звіту, показав, що основний вплив планованої 
діяльності очікується на атмосферне повітря. Тому оцінка «зони впливу» 
підприємства, а також оцінка ризиків розвитку неканцерогенних та 
канцерогенних ефектів при впливі планованої реконструкції на навколишнє 
середовище визначатися за фактором забруднення атмосферного повітря. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення 
виконана відповідно до Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я 
населення від забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом 
МОЗ України. № 184 від 13.04.2007 р. 

«Зона впливу» планованої діяльності визначалася згідно п. 2.19 ОНД–86 
на підставі виконаних розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі. 
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Усі прогнози мають ймовірнісний характер і ґрунтуються на даних про 
стан навколишнього природного середовища на певний момент часу і в 
минулому.  

Для прогнозування впливу на довкілля планованої діяльності проведено 
детальний аналіз стану компонентів навколишнього середовища території АБЗ, 
яка може зазнати впливу планованої діяльності. З цією метою виконано ряд 
аналітичних, розрахункових, експертних та експериментальних досліджень та 
використані дані уповноважених установ, а саме:  

- візуальна оцінка – візуальне обстеження території планованої 
діяльності, яка може зазнати впливу планованої діяльності;  

- експертна оцінка – врахування думок кваліфікованих фахівців та 
спеціалістів;  

- кліматичні параметри (метеорологічні характеристики) за даними 
Сумського обласного центру з гідрометеорології; 

- розрахунковий метод з використанням наявних методичних 
рекомендацій;  

- вивчення досвіду розробки аналогічних підприємств.  
 Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами 

діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного 
середовища, а саме за значеннями гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в 
атмосферному повітрі житлової забудови, а також нормативами гранично 
допустимих викидів, встановлених Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. та 
Наказом Мінприроди України від 13.10.2009 р. № 540. 

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені в програмі 
ЕОЛ (версія 5.3.8). Розрахункові модулі системи реалізують ОНД-86 
«Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих 
речовин, що містяться у викидах підприємств». Дана програма призначена для 
оцінки впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих 
підприємств на забруднення приземного шару атмосфери. 

Для оцінки впливу на довкілля використовувались діючі методики 
розрахунків викидів забруднюючих речовин. Розрахунок викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря виконано за формулами діючих методик 
(«Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами» (Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986). Сборник 
методик по рас чету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 
неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994. Для 
паливороздавальних колонок розрахунок викидів в атмосферне повітря 
проведений як для неорганізованого джерела викиду. 

Розрахунок викидів виконується згідно «Збірника показників емісії 
(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами», Донецьк-2004. Розрахунок втрат газу при проведенні 
технологічних операцій на АГЗП проведено згідно "Методики розрахунку 
втрат" галузевого стандарту України "Гази вуглеводневі скраплені" м.Київ 
Держнафтогазпром 2000 р.). Для визначення викидів забруднюючих речовин 
при переміщенні автотранспорту по території підприємства використовується 
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«Методик розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 
повітря від транспортних засобів» 

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на 
навколишнє середовищу використані діючі на території України методики 
розрахунку та нормативні документи, що встановлюють гранично допустимі 
рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від 
шуму», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та 
локальної вібрації»). 

Аналіз впливу на довкілля при провадженні планової діяльності 
проведений в розділі 5 даного Звіту, показав, що основний вплив планованої 
діяльності очікується на атмосферне повітря. Тому оцінка «зони впливу», а 
також оцінка ризиків розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів при 
впливі планованої діяльності на навколишнє середовище визначатися за 
фактором забруднення атмосферного повітря. 

Усі прогнози мають ймовірнісний характер і ґрунтуються на даних про 
стан навколишнього природного середовища на певний момент часу і в 
минулому. 

Для оцінки соціального середовища також використовувались матерали 
документу «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного 
середовища в Сумській області у 2019 році». 

7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА
ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 
УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ; 

Для зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище 
при експлуатації об’єкту, запроектовано ряд узагальнених заходів щодо 
забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, які сприятимуть 
зниженню негативного впливу планованої діяльності на навколишнє 
середовище. 

Наводиться перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс 
яких включає: 

- ресурсозберігаючі заходи - збереження і раціональне використання 
земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання 
та ін.; 

- захисні заходи - влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси 
та ін.), включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих 
матеріалів , екологічно безпечне поводження з відходами та ін.), 

- планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-
захисних зон, озеленення та ін.)., усунення над нормативних впливів; 

- компенсаційні заходи (при необхідності) - компенсація незворотного 
збитку від планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо 
рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного 
середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків; 
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- охоронні заходи - моніторинг території зон впливів планованої 
діяльності. 

В кожному напрямку було запроектовано ряд заходів. 
 

Період проведення будівництва (монтажу) установки 
Заходи щодо забезпечення нормативного стану атмосферного повітря 

при будівництві включають: 
- контроль за точним дотриманням технології виробництва робіт; 
- розосередження в часі роботи будівельних машин і механізмів, не 

задіяних в єдиному безперервному технологічному процесі; 
- дотримання заходів щодо попередження загазованості повітря - всі 

машини, що працюють на майданчику з двигунами внутрішнього згоряння 
повинні бути перевірені на токсичність вихлопних газів; 

- виключення роботи машин і механізмів на холостому ходу; 
- у літній період часу усі дороги і майданчики дорожнього типу повинні 

поливатися водою, для чого передбачається використання спеціальних 
поливальних автомашин. 

 
Заходи щодо забезпечення нормативного стану поверхневих і підземних 

вод при будівництві включають: 
-    влаштування будівельного майданчика з твердим покриттям; 
- організація водовідведення дощових та талих вод в систему 

водовідвідних канав; 
- недопущення переливів нафтопродуктів, масел на території 

будівельного майданчика. Нафтопродукти, мастильні матеріали транспортувати 
в герметичних закритих місткостях (цистернах, бочках тощо) спеціальним 
автотранспортом. 

 
Заходи щодо дотримання екологічної та санітарної безпеки при 

поводженні з відходами під час будівництва включають: 
- оснащення будівельного майданчика контейнерами для збору побутових 

і будівельних відходів; 
- побутові відходи, які будуть утворюватися повинні буть локалізовані з 

наступним централізованим вивезенням спеціалізованою організацією. 
- здійснювати злив паливно-мастильних матеріалів в спеціально 

відведених для цього місцях з подальшою передачею відходів стороннім 
організаціям згідно договору. 

 
Заходи щодо зниження шумового навантаження на прилеглі території 

та її благоустрій: 
- двигуни транспортних засобів, що знаходяться під розвантаженням 

(вантаженням) необхідно вимикати; 
- проїзд автотранспорту передбачається по постійних і тимчасових 

автодорогах, що зберігають благоустрій прилеглої території. 
Передбачені заходи дозволяють утримувати вплив будівництва на 

навколишнє середовище в межах допустимого рівня. 
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Після завершення будівництва (монтажу): 

- проведення на території колишнього будівельного майданчика і, при 
потребі,  оточуючих територій повний благоустрій території; 

- виконання повного вивезення будівельного сміття і залишків 
будівельних матеріалів з колишнього будівельного майданчика; 

- проведення рекреаційних заходів щодо незаасфальтованих ділянок 
колишнього будівельного майданчика шляхом відтворення родючої здатності 
ґрунтів і висадженням трав'янистих рослин. 

- зменшення впливу на ґрунти, завдяки облаштуванню під'їзних шляхів 
асфальтним покриттям. 

- для захисту ґрунтових вод від можливого попадання в них 
нафтопродуктів зі всіх заасфальтованих ділянок, передбачається 
конструювання асфальтного покриття та підмосток споруд так щоб дощові 
води потрапляли прямо до дощової каналізації. 

 
В процесі експлуатації об’єкту : 

 
Заходи по охороні атмосферного повітря: 
- дотримання природоохоронного законодавста. 
- встановлення двохступеневої системи очистки, а саме інерційних 

циклонів та високоефективного фільтру рукавного типу загальною 
площею фільтрування 473 м2. Номінальний вихід пилу після очистки, 
відповідно до паспортних даних становить 20 мг/м3 . Продуктивність 
фільтру 30000 Нм3/год 

- озеленення території по периметру. При виборі порід дерев та 
чагарників і технології заліснення перевага повинна віддаватися 
породам дерев і чагарників, які в данійкліматичній зоні забезпечують 
швидкий ріст 

- своєчасне проведення профілактичних оглядів та ремонтів обладнання 
- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та 
вести їхпостійний облік один раз в квартал 

- забезпечення здійснення інструментально-лабораторних вимірювань 
параметрів викидів роботи газоочисних установок з метою один раз в 
квартал  
 

З метою попередження негативного впливу підприємство зобов’язане: 
- не допускати роботу обладнання при перевищенні концентрацій 

забруднюючих речовин вище затверджених нормативів викидів до моменту 
усунення недоліків.  

- не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними 
контрольно-вимірювальними приладами, що можуть привести до 
неконтрольованих та/або наднормативних викидів в атмосферу до усунення 
недоліків.  

- не допускати роботу обладнання при його несправностях. 
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- не допускати роботу сушильного барабану при відключеному або 
несправному пилогазоочисному обладнанні, що не забезпечує проектних 
показників ефективності роботи. 

- проводити перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи 
установки проектним не рідше одного разу на рік, а також після проведення 
ремонтних робіт та реконструкції обладнання 

-  при роботі пилогазоочисного обладнання дотримуватись наказу 
№52 від 06.02.2009 “Про затвердження Правил технічної експлуатації 
установок очистки газу”.  

- зійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, 
що викидаються в атмосферне повітря та вести їх постійний облік в журналі 
встановленого зразка. 

- резервуарне обладнання повинно забезпечувати герметичність для 
запобігання викидам летких фракцій дизпалива (крім ремонтних процесів, 
вимірювання та взяття проб).  

- обладнання для збереження дизпалива повинно включати систему 
контролю рівня палива або захисту від переливання.  

- швидкість руху транспорту на території проммайданчика не повинна 
перевищувати 15 км/год.  

- Здійснювати викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватись за 
наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і не 
перевищувати граничнодопустимих нормативів 

- Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та охорони праці 
 
Заходи по охороні ґрунту та водних ресурсів: 
- відведення господарсько–побутових стічних вод від АБЗ на вигріб 

та липневих стічних вод  на очисні споруди поверхневого стоку;   
- виключення скиду в стічні води відходів нафтопродуктів; 
- влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де 

проводяться операції з нафтопродуктами; 
- проведення вчасного ремонту дорожнього покриття; 
- негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипання піском 

місця розливу, збирання його в контейнер; 
- організація регулярного прибирання території; 
 
Ресурсозберігаючі заходи: 
– раціональне використання земельних ресурсів; 
– використання вузлів обліку енергоносіїв та води; 
– використання вузла обліку спожитих нафтопродуктів.  
 
 Захисні заходи:  
- використання локальних очисних споруд ;  
- використання двохступеневої системи очистки викидів 

забруднюючих речовин 
- вивезення вловлених нафтопродуктів та осаду, що уловлюються на 

локальних очисних спорудах;  
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- функціональне зонування території.  
 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу у сфері поводження з 
відходами: 

- роздільне збирання відходів; 
- організація місця тимчасового зберігання відходів; 
- вчасне вивезення відходів з території планованої діяльності; 
 
Організація місць тимчасового зберігання відходів включає в себе: 
- наявність твердого покриття, яке запобігає проникненню шкідливих 

речовин в ґрунти та ґрунтові води; 
- захист відходів від впливу на них атмосферних опадів та вітру у 

спеціальних контейнерах; 
- відповідність стану ємностей, в яких накопичуватимуться відходи, 

вимогам транспортування автотранспортом. 
- дотримання вимог діючого санітарного законодавства. 
 
Протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 

планованої діяльності очікується допустимий вплив на повітряне середовище, 
водне середовище, ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у сфері 
поводження з відходами, відсутність впливу на стан фауни, флори, 
біорізноманіття, кліматичні фактори, матеріальні об'єкти, ландшафти та 
позитивний вплив на соціально-економічні умови. 

 
Компенсаційні заходи 

•  благоустрій та озеленення санітарно-захисної зони підприємства 
(відповідно до п. 5.13. ДСП № 173 від 19 червня 1996 р., мінімальна 
площа озеленення санітарно-захисної зони повинна складати 60%); 

• сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря (в умовах ПКУ об’єктом та базою оподаткування є 
обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами (пп.242.1.1 п.242.1 ст.242 ПКУ)); 

• відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство має 
податкові зобов'язання з нарахування екологічного податку за 
розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як 
вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) 
суб'єктів господарювання). 
 
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. 
Екологічний податок розраховують згідно діючого законодавства. 

Розрахунок грошового відшкодування за забруднення атмосфери 
шкідливими речовинами та розміщення відходів вираховується згідно ст.243 і 
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ст.246 розділу VIII. «Екологічний податок» Податкового Кодексу України із 
змінами і доповненнями, внесеними Законами України . 

Викиди в атмосферне повітря 
Сума податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс) 
визначається за формулою: 

( )∑
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де:  Мі  -  обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах, т; 

Нni - ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої 
речовини у гривнях. 

 
Розрахунок  платежів  за  викиди  в  атмосферу  забруднюючих    речовин 

стаціонарними джерелами на ЕТАПІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ зведено в таблицю 

 
                                                                                                

№ 
з/п 

Забруднююча речовина 
Мі, 

Т/рік 
Нnі, 
грн. 

Пвт, 
грн. 

код найменування 

1 2 3 4 5 6 

1 06000 
337 Оксид вуглецю 45,906 92,37 4240,337 

2 07000 
11812 Вуглецю діоксид 10525,64 10,00 105256,4 

3 12000 
410 Метан 0,429 138,57 59,44653 

4 01003 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 0,00025 598,4 0,1496 

5 01104 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 1,8E-5 19405,92 0,349307 

6 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

114,92 92,37 10615,16 

7 04001 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку 
на діоксид азоту [NO + NO2]) 143,42 

2451,84 352513,3 
8 04002 

11815 Азоту(1) оксид (N2O) 0,355 

9 05001 
330 Сірки діоксид 13,19 2451,84 4240,337 

10 11000 
2754 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 11,5096 138,57 105256,4 

11 13101 
703 Бенз(а)пирен 1E-9 3121217,74 59,44653 

Всього 582241,33 
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Платники податку складають податкові декларації за формою, 

встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, 
подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів 
та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім 
днем граничного строку подання податкової декларації: за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 

Платники податку перераховують суми податку, що справляється за 
викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним 
платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють 
казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл 
цих коштів у співвідношенні, визначеному законом. 

 
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 
 

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного 
негативного впливу на довкілля в результаті експлуатації 
асфальтозмішувальної установки ДС-1683 (виробництво ПАТ «КРЕДМАШ») 
при дотриманні технічних та технологічних нормативів і вимог нормативно–
правових документів не очікується.  

Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті виникнення 
аварійних ситуацій. Комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень 
забезпечує надійну безаварійну роботу обладнання на майданчику планованої 
діяльнотсі. Проектні рішення забезпечують високий ступінь надійності 
функціонування.  

Вплив експлуатаційних чинників на виникнення аварійних ситуацій має 
випадковий характер, локальний по розміщенню об’єкту, короткочасний і 
попереджається, насамперед, суворим дотриманням регламенту технологічного 
процесу і організацією надійного контролю за технічним станом устаткування.  

Небезпечні і аварійні ситуації при роботі АБЗ  можуть виникати 
головним чином через порушення технологічного регламенту експлуатації 
обладнання, виконання ремонтних і вогневих робіт без дотримання інструкцій з 
техніки безпеки. 

 
ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОЦЕСИ НА  АБЗ 

 
Основним видом робіт, пов’язаним з небезпечними речовинами, є 

зберігання паливо–мастильними матеріалами та їх завантаження з пересувних 
автотранспортних засобів.  

Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування (порушення 
герметичності) автоцистерни з викидом дизпалива. 
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У випадку утворення вибухо- пожежо- небезпечної концентрації суміші 
парів дизпалива з повітрям і присутності «ініціатора», суміш вибухає. Розміри 
зони ураження вибуховою хвилею залежать від маси вибухонебезпечної суміші 
парів бензину, яка, в свою чергу, залежить від маси виливу.  

Вибух всередині автоцистерни по величині уражуючих факторів є менш 
небезпечним, ніж вибух над виливом великої кількості дизпалива, але можливі 
наслідки такої аварії можуть носити катастрофічний характер.  

Фактори впливу на обладнання з рідким паливом, які можуть призвести 
до аварії, можуть бути внутрішніми і зовнішніми.  

Внутрішні фактори:  
- переповнення резервуара (недбалість обслуговуючого персоналу, 

несправність датчиків);  
- вибух суміші парів з повітрям;  
- корозія металу обладнання і трубопроводів.  

Зовнішні фактори:  
- пожежа біля обладнання;  
- вибух біля обладнання;  
- терористичний акт;  
- землетрус.  

Наявність великої кількості дизельного палива (ДП) 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 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 – 1800 ºС, може виникнути 
розгерметизація посудини. Це в свою чергу обумовить доступ кисню в 
розгерметизовано 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 ДП – 18,0 – 20,0 см/год.  
Швидкість поширення полум’я на поверхні дзеркала ДП – перевищує 

150,0 – 160,0 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 – 1800 ºС. Швидкість поширення вибухової 
хвилі більше, ніж 1500 м/с.  

Основними вражаючими факторами вибухів є:  
- ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий;  
- розлітання осколків зруйнованого обладнання;  
- падіння конструкцій і споруд, 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 
граничнодопустимі 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);  
- знижена концентрація кисню.  
До основних заходів щодо безпечної експлуатації АБЗ та запобігання 

аваріям можна віднести професійну і протиаварійну підготовку персоналу, 
забезпечення експлуатаційно–технічною документацією (ЕТД) та 
техобслуговування.  

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.  
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9.  ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 
ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), 
ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ 

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені наступні 
труднощі:  

- відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для 
комплексного прогнозування впливу на довкілля та проведення оцінки за 
видами впливів на довкілля, особливо в контексті довгострокових перспектив;  

- відсутність мережі моніторингу довкілля, зокрема для опису 
базового стану для невеликого населеного пункту недоцільно використовувати 
інформацію по всій області в цілому.  

На сьогодні відсутній єдиний методологічний підхід щодо запобігання та 
пом’якшення екологічних впливів. Як наслідок, існують значні розбіжності в 
порядку проведення аналізу і ідентифікації потенційних джерел екологічної 
небезпеки; у визначенні переліку потенційних небезпечних впливів і зон 
впливів на довкілля; моделюванні масштабів та рівнів негативного впливу; 
прогнозі змін стану довкілля відповідно до переліку ідентифікованих впливів; 
оцінці ризику, сукупних екологічних збитків; розробці і прийнятті нормативно–
правових актів і управлінських рішень щодо заходів, які забезпечують 
попередження або обмеження небезпечних впливів, необхідних для дотримання 
вимог безпеки навколишнього середовища.  

Питання, які потребують подальшого вирішення – це вдосконалення 
нормативно–правової бази в галузі реалізації екологічної оцінки; розробка та 
погодження методологічного апарату реалізації оцінки впливів на довкілля; 
вивчення передового досвіду та ситуативних прикладів з даного виду науково–
практичної діяльності; збільшення спектру наукових досліджень в галузі оцінки 
впливів на довкілля та інші. 

 
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) 
 

Об’єкт планової діяльності відноситься до другої категорії видів планової 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України « Про оцінку впливу 
на довкілля »  від 23.05.2017р. №2059-VIII: 
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- ст.3 ч.3 п 11 - Інші види діяльності : споруди для виробництва штучних 
мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, 
утеплювачів, асфальтобетону.  

- ст.3 ч.3 п.4 - 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; 

Згідно з вимогами ст.4 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та відповідно 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на 
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затвердженого КМУ від 13 
грудня 2017 р. №1026, для забезпечення своєчасного, адекватного та 
ефективного інформуванн громадськості суб'єктом господарювання було 
складено та передано уповноваженому територіальному органу «Повідомлення 
про плановану діяльність», опубліковано у двох друкованих засобах масової 
інформації (газета «Панорама» № 32 від 5-12.08.20, «Панорама» №33 від 12-
19.08.20, Сумські Вісті громад №32 від 5-12.08.20,  Сумські Вісті громад №33 
від 12-19.08.20) та розміщенно повідомлення на дошках оголошень. (Додатки 
№ 15). 

Згідно листа № 01-20/1612 від 10.09.2020 р. виданого Департаментом 
захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА, зауваження та пропозиції від 
громадськості щодо планованої діяльності, не надходили.(Додаток № 16) 
 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 
ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ 
ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

 
Положення щодо створення системи моніторингу довкілля Сумської 

області визначає порядок створення та функціонування системи з урахуванням 
стану довкілля та природоохоронної діяльності в області, визначає основні 
завдання обласної системи моніторингу довкілля, суб'єктів системи, їх завдання 
відповідно до конкурентного ресурсу, принципи організації та функціонування 
системи, взаємовідносини між суб'єктами під час створення та опрацювання 
системи моніторингу, структуру системи, організаційний метод її створення. 
Положення розроблено відповідно до Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища" та постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.03.1998р. №391 "Про затвердження Положення 
про державну систему моніторингу довкілля". 

Система моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання, 
оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, 
прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій 
для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та 
дотримання вимог екологічної безпеки. 

Екологічний та соціальний моніторинг буде здійснюватись з метою 
забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час її 
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експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації впливу та наслідків на 
навколишнє природне та соціальне середовища. 

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного 
проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом'якшення та 
мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та 
достатніми. 

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне 
виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг 
має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози 
та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені 
раніше. Програма екологічного моніторингу буде працювати під час 
експлуатації об'єкту. 

Вона складається із переліку дій та заходів, кожний з яких має певну мету 
та ключові індикатори та критерії для оцінки. Постійний моніторинг буде 
здійснюватись під час всього життєвого циклу об'єкту. 

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами: 
1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального 

середовищ для певних аспектів. 
2. Встановлення ключових параметрів моніторингу. 
3. Візуальний огляд. 
4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження. 
5. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за 

необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально 
пом'якшують вплив об'єкту на навколишнє природне та соціальне середовище. 

Організація моніторингу при здійсненні планованої діяльності є 
невід’ємною частиною контролю стану навколишнього середовища, 
здійснюється суб’єктом господарювання. 

Моніторинг стану атмосферного повітря 
Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою 

отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень 
забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і 
ступеня небезпечності та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій 
для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря. 

Під час проведення моніторингу атмосферного повітря в обов'язковому 
порядку визначається наявність в атмосферному повітрі загальнопоширених 
забруднюючих речовин. 

Дозволені обсяги викидів для розміщенн асфальтобетонної та 
грунтозмішувально установки  : 

1. По організованих джерелах для речовин, на які не встановлені 
нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  
встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

 
Номери джерел 

викидів: 2 Резервуар зберігання бітуму 
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Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,024 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 3 Резервуар зберігання бітуму 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,024 - з  2020 

Номери джерел викидів: 4 Резервуар зберігання бітуму 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,024 - з  2020 
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Номери джерел викидів: 5 Резервуар зберігання бітуму 

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,024 - з  2020 

Номери джерел викидів: 6 Теплогенератор   

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

Оксид вуглецю 0,098 - з  2020 

Суспендовані частинки,  0,0007 - з  2020 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
азоту 0,31 - з  2020 

Діоксид сірки  0,028 - з  2020 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,015 - з  2020 

Номери джерел викидів: 7 Теплогенератор   

   

 

Найменування Гранично Затверджений Термін досягнення 
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забруднюючої речовини допустимий 
викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

граничнодопусти-
мий викид, 

мг/м3 

затвердженого 
значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

Оксид вуглецю 0,098 - з  2020 

Вуглецю діоксид 22,4 - з  2020 

Суспендовані частинки,  0,0007 - з  2020 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
азоту 0,31 - з  2020 

Діоксид сірки  0,028 - з  2020 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,015 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 8 Сушильний барабан 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

Бенз(а)пірен 1E-11 - з  2020 

Оксид вуглецю 3,18 - з  2020 

Суспендовані частинки,  0,6812 - з  2020 

Азоту(1) оксид (N2O) 0,025 - з  2020 

Діоксид сірки  0,91 - з  2020 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,5 - з  2020 
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Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
азоту 9,94 - з  2020 
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Номери джерел викидів: 17 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,0323 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 18 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,0031 - з  2020 

Номери джерел викидів: 19 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 
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Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,0031 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 20 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

    Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,0031 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 32 Дизельгенератор   

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого 

значення 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

Оксид вуглецю 0,44 - з  2020 

Суспендовані частинки,  0,0032 - з  2020 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 
азоту 1,38 - з  2020 

Діоксид сірки  0,13 - з  2020 
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НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,069 - з  2020 

 

Номери джерел викидів: 33 
Розширювальний дихальний клапан 
резервуару зберігання ДП 

   

 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Гранично 
допустимий 

викид відповідно 
до законодавства,   

мг/м3 

Затверджений 
граничнодопусти-

мий викид, 
мг/м3 

Термін досягнення 
затвердженого значення 

1 2 3 4 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек): 

НМЛОС Вуглеводні 
гpаничні С12-

С19(розчинник РПК-265 
П та інш.) 0,006 - з  2020 

 
Для неорганізованих джерел встановлюється контроль за викидами 
забруднюючих речовин в г/с 
 

Характеристика джерел неорганізованих викидів 

     Таблиця 6.6 

Номер 
джерела 
викиду 

Найменування 
джерела викиду 

Код 
забрудн
ю-ючої 

речовини 

Найменування 
забруднюючої речовини 

Потужність 
викиду 

г/сек кг/год 
1 2 3 4 5 6 

1 Розвантаження 
інертн 03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
0,538 1,937 

9 Бункер пилу 03000 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частино 0,0534 0,192 

10 Живильні бункера 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,54 1,944 

11 Конвкєр стрічковий 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,896 3,226 

12 Конвкєр стрічковий 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,896 3,226 
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13 Бункер целюлози 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,49 1,764 

14 Бункер целюлози 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,49 1,764 

15 
Бункер 

мінерального 
порошку 

03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,54 1,944 

16 Ємність пилу 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,54 1,944 

21 Відвантаження 
асфальту 03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок, 
0,896 3,2256 

22 
Відвантаження 

грунтозмішувальної 
суміші 

03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

1,34 4,824 

23 Транспортер 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок, 

1,344 4,8384 

24 Транспортер 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

1,344 4,8384 

25 Силос цементу 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,54 1,944 

26 Силос цементу 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,54 1,944 

27 Змішувач 03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

1,344 4,8384 

28 Відвантаження 
готової продукції 03000 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
1,344 4,8384 

29 
Резервуар 

зберігання бітумної 
емульсії 

11000 Неметанові леткі органічні 
сполуки 0,0891 0,32076 

30 
Бункер 

надлишкового 
матеріалу 

03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,56 2,016 

31 Майстерня 

01003 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 0,0014 0,00504 

01104 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 9,7E-5 0,000349 

03000 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

0,0525 0,189 
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Періодичність контролю – 1 раз на рік. Контроль за викидами і 
забрудненням атмосфери буде виконуватись на договірних засадах із 
спеціалізованою, акредитованою, лабораторією (організацією), яка має право на 
проведення таких робіт. 

Контроль за станом забруднення атмосферного повітря здійснюється на 
території підприємства шляхом визначення максимально–разових концентрацій 
шкідливих речовин. Точки відбору проб, крім проектних, і кількість замірів 
концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі в процесі 
експлуатації АБЗ повинні погоджуватись з місцевими органами санітарно–
епідеміологічної служби і екобезпеки. Результати замірів фіксуються в журналі.  

Завданням контролю за викидами є: контроль вмісту шкідливих речовин 
у викидах АБЗ; контроль за рівнем забруднення атмосферного повітря на 
проммайданчику і в СЗЗ; звітність по охороні атмосферного повітря по формі 
2–ТП (повітря) Держкомстату. 

Моніторинг стану підземних та поверхневих вод 
Контроль за скидами і якістю очищеної на локальних очисних спорудах 

води буде виконуватись на договірних засадах із спеціалізованою, 
акредитованою, лабораторією (організацією), яка має право на проведення 
таких робіт за потреби або на вимогу.. 

 
 

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Об’єктом планованої діяльності є розміщення  мобільної  
асфальтобетонної  установки  ДС-16837 потужністю 160 т/год та 
грунтозмішувальної установки ДС 50Б потужність 240 т/год   на виробничому 
майданчику за адресою м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4.  

Метою планованої діяльності ТОВ «ВДБК» є виробництво  
асфальтобетонних, цементо-грунтових, бітумо-грунтових   сумішей,  цементо-
щебеневих сумішей  для будівництва та ремонту автодоріг, що по якості та 
складу відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119-2003 та ГОСТ 9128-2009. 

Асфальтобетонна установка ДС-16837 являє собою мобільну конструкцію, 
що забезпечує безперервний технологічний цикл, що складається з подачі 
вихідного матеріалу, його дозування та нагрів, просушування, просіювання і 
перемішування. Всі рухомі частини установки знаходяться під контролем 
спеціальної системи управління. Основні складові установки: живильні бункера 
(5 шт.) місткістю по 16 м3, транспортери ланцюгові, сушильний барабан 
безперервної дії, що працює на дизельному пальному та забезпечена сухою 
системою очистки (рукавний фільтр), змішувач, бункер мінерального порошку 
(2 шт.), бункер пилу, бункер целюлози, бункера готової продукції. Для 
зберігання бітуму передбачено три резервуара об’ємом 30 м3 та один об’ємом  
75 м3. Для зберігання дизельного пального передбачено чотири резервуари 
об’ємом 13 м3, 2,7 м3, 0,2 м3, 30 м3. Інертні матеріали зберігаються на 
відкритому майданчику. Технологією виготовлення асфальтобетонної суміші 
передбачено також використання целюлозної добавки, як складова частина 
щебеномастикового типу асфальтобетонної суміші (ЩМАС). Загалом 
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асфальтобетонна установка ДС-1637 має найбільшу виробничу потужність, а  
технологія виготовлення асфальтобетонної суміші направлена на  зменшення 
викидів та економію до 25 % енергії на всіх етапах виробництва.. 

Ґрунтозмішувальна установка безперервної дії ДС-50Б призначена для 
приготування цементо-грунтових, бутумо-грунтових   сумішей,  цементо-
щебневих сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві. До складу 
установки входять: живильні бункера (3 шт), установка ґрунтозмішувальна, 
транспортери стрічкові, цистерна бітумної емульсії з насосною установкою, 
установка дозування води, установка дозування бітумної емульсії, агрегат 
дозування порошкоподібних матеріалів, силос цементу, бункер надлишкового 
матеріалу, блок змішування, блок управління (кабіна оператора). Спосіб 
приготування ґрунтових сумішей – холодний с попереднім дозуванням 
компонентів. Потужність установки в залежності від виду суміші, що 
випускається – до 240 т/год. 
        Усі проектні рішення планується реалізовувати на орендованому 
виробничому майданчику площею 1900 кв.м (договір оренди №1706/1 від 17 
червня 2020 року з ФОП Якушин О.В.), що розміщено на земельній ділянці 
кадастровий номер 5910136300:15:003:0074..  Цільове  призначення    земельної  
ділянки -  12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства, площею 0,978 га, яка 
знаходиться за адресою: м. Суми, вул.. Івана Піддубного,4.    Майданчик межує:  
з північної сторони – промислова зона, далі насадження дерев;  з західної 
сторони – територія електричної підстанції, далі промислова зона, далі 
житловий масив, найближчий житловий будинок на відстані 1610 м;  з східної 
сторони – промислова зона; з  південної сторони – рілля;  з південно-західної 
сторони - кладовище 

Установка не вимагає виконання спеціальних бетонних фундаментів з 
можливістю рекультивації ділянки після демонтажу і переміщення установки. 
Ділянка в цілому відповідає містобудівним вимогам, забезпечує дотримання 
санітарних, пожежних, екологічних  вимог  та знаходиться за межами: 
санітарних зон промислових підприємств, очисних споруд та залізничної колій. 
До історико-культурних зон, об’єктів ПЗФ  також  не відноситься.  

Метою планованої діяльності ТОВ «Вінницька дорожньо-будівельна 
компанія» (ТОВ «ВДБК») є виробництво  асфальтобетонних, 
цементогрунтових, бітумогрунтових   сумішей,  цементощебневих сумішей  для 
будівництва та ремонту автодоріг, що по якості та складу . відповідають 
вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119-2003 та ГОСТ 9128-2009. Запланована діяльність 
спрямована на зближення виробництва асфальтобетону до місця його 
реалізації.  

Соціально-економічна необхідність планової діяльності: це  розвиток 
сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та 
ремонту автодороги; поліпшення дорожніх умов та транспортного 
обслуговування населення; створення на дорогах належних умов безпеки 
руху; створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування 
місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці (до 25 чол.), 
наповнення місцевого бюджету податками. 
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Асфальтобетонна установка є сучасним виробництвом із використанням 
мікропроцесорної системи управління і забезпечує оптимально економний 
режим роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи 
обладнання та зводить до мінімуму вплив на навколишнє середовище. 
Установка має сертифікати відповідності технічному регламенту України та 
Декларацію про відповідність Євразійського Економічного Союзу. 

Потужність асфальтобетонної установки ДС-16837  становить: 
максимальна 160 тон за годину, річна – 350 тис.тон.  асфальтобетонних 
сумішей. Витрати дизельного палива складають- 1000 кг/год. 

Потужність грунтозмішувальної установки ДС-50Б  складає  240 т/год, 
річна 50 тис т/рік цементо-грунтових, бітумо-грунтових   та   цементо-
щебневих сумішей.   Режим роботи підприємства - 264 робочих днів на рік,  у 2  
зміни. Кількість працюючих – 25 чол. 

Кількість інертних матеріалів 175 тис т/рік – щебеню та 140 тис. т відсів. 
Влаштування заправного пункту – не передбачається. Для побутових та 
виробничих потреб здійснюється водозабір з свердловини, яка розташована на 
території підприємства, із застосуванням насосу, в подальшому з отриманням 
дозволу на спецводокористування. Для питних потреб постачатиметься 
привозна вода, згідно договору.  Для заповнення пожежного  резервуару 
об’ємом 20 м3 використовується вода зі скважини. 

Асфальтобетонна та грунтзмішувальна установка мобільного типу при 
розміщенні та експлуатації не потребує виконання будівельних робіт та 
влаштування фундаментів.  

При виготовленні асфальтобетону використовуються інертні матеріали 
(відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, гранульована добавка). 
На заміс використовується : щебінь 5-10 гран – 49,3%; пісок із відсівів 
гранітний – 41,7%; мінеральний порошок (портландцемент)-3,8%; бітум 
БНД60/90-5,2%. Просушування та нагрів інертних матеріалів відбувається в 
сушильному барабані обертового типу. В сушильному барабані 
використовується сучасний, високоефективний та екологічно безпечний 
пальник, що в якості палива використовує дизельне пальне. Установка 
оснащена високоефективними фільтрами рукавного типу загальною площею 
фільтрування 473 м2. Номінальний вихід пилу після очистки, відповідно до 
паспортних даних становить 20 мг/м3 . Продуктивність фільтру 30000 Нм3/год. 
Потужність електроустановки 55  кВт. Площа виробничого майданчика для 
розміщення мобільної асфальтобетонної установки та грунтозмішувальної 
установки   – 1900 кв.м.. Співвідношення інертних матеріалів для виготовлення 
асфальтобетонних сумішей складає 60 % відсіву, 30 % щебеню, 10 % бітуму.  
 

Вплин на навколишнє середовище при виконанні підготовчих і 
будівельних робіт  

Джерелами потенційного впливу при виконанні підготовчих і монтажних 
робіт зі встановлення модуля АБЗ та грунтозмішувальної установки на 
навколишнє середовище є автотранспорт, а саме заїзд та виїзд з території 
вантажної автотехніки. При цьому здійснюватимуться викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.  
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В процесі виконання будівельних робіт можливими джерелами впливу на 
навколишнє середовище є: 

- монтаж металоконструкцій – зварювання, різка металу 
-  малярні роботи 
- розвантаження будівельних матеріалів 
- робота будівельної техніки (спалювання палива в двигунах 

внутрішнього згоряння)  
- влаштування нового дорожнього покриття 
- викиди забруднюючих речовин від тимчасової  стоянки автотранспорту 

- діоксид азоту, сажа, діоксид сірки, оксид вуглецю, бенз(а)пірен, вуглеводні, 
метан, свинець 

При виконанні монтажних робіт можливе утворення відходів тільки при 
життєдіяльності будівельного персоналу та у зв’язку з ліквідацією аварійних 
проливів палива від автотехніки. Оскільки дані види відходів вивозяться 
спеціалізованим підприємством на утилізацію, то негативного впливу на ґрунт 
та надра не передбачається.  

Рівні вібраційного впливу, світлового і теплового забруднення прийняті 
як безпечні.  

Радіаційне забруднення виключено за рахунок контролю вхідної сировини 
 

Вплин на навколишнє середовище при провадженні планованої 
діяльності 

Джерелами потенційного впливу на повітряне середовище при діяльності 
мобільної  асфальтобетонної  установки  ДС-16837 потужністю 160 т/год та 
грунтозмішувальної установки ДС 50Б потужність 240 т/год є наступні 
технологічні операції:  

- розвантаження інертних матеріалів з автотранспорту та зберігання на 
складах;  

- живильники (пересипка інертних матеріалів);  
- транспортер подачі інертних матеріалів (пересипка інертних матеріалів);  
- силоси для зберігання мінерального порошку, пилу та целюлози;  
- зберігання та спалювання дизпалива;  
- зберігання та підігрів бітуму;  
- сушильний барабан;  
- аспірація пневмотранспорту целюлозної добавки;  
- відвантаження готового асфальту та цементо-грунтових, бітумо-

грунтових, цементо-щебневих сумішей на автотранспорт 
    Загалом на підприємстві нараховується 33 джерела викидів шкідливих 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них організованих 13 
організованих та 20 неорганізованих. Джерел утворення забруднюючих 
речовин – 35.  

В результаті роботи промислового майданчика в атмосферне повітря 
викидаються такі забруднюючі речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид 
вуглецю, діазоту оксид, метан, НМЛОС (вуглеводні, етилен, етиловий спирт), 
ксилол, фенол, тверді суспендовані частинки недеференційовані за складом, 
ванадію п ятиокис, бензапірен. 
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Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні 
забруднюючі речовини: азоту оксид – 143,42 т/рік, вуглецю оксид – 45,906 
т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 114,92 т/рік, сірки 
діоксид – 13,19 т/рік, вуглецю діоксид – 10525,6 т/рік, азоту діоксид – 0,355 
т/рік, метан – 0,429 т/рік, НМЛОС- 11,3476   т/рік, Заліза оксид -0,00025 т/рік, 
манган діоксид – 0,00002 т/рік,бензапірен – 0,00000000001т/рік. Загальний 
викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить –329,577 т/рік 
(без врахування  Вуглецю діоксид).  

Неорганізовані викиди можливі від руху автотранспорту по 
промисловому майданчику асфальтобетонного заводу, а саме  при доставці 
інертних матеріалів та відвантаженні готової продукції. До складу цих викидів 
входять вуглецю оксид, вуглеводні, оксиди азоту, сірки, сажа, продукти 
неповного згорання палива.  

Враховуючи всі проектні рішення при будівництві і експлуатації, вплив 
на водне середовище відсутній, оскільки відсутні скидання забруднюючих 
речовин на рельєф і у водойми. Водних об’єктів біля існуючого виробничого 
майданчика  не виявлено. 

При виконанні будівельно–монтажних робіт, вплив носить тимчасовий 
характер і при належній культурі виконання робіт зведений до мінімуму. 

Заходи щодо попередження та обмеження негативного впливу на водне 
середовище: 

– господарсько–побутові стоки  відводяться існуючою 
внутримайданчиковою мережею  на існуючі  локальні очисні споруди;  

– зберігання нафтопродуктів в герметичних двостінних резервуарах, 
обладнаних показниками рівня їх заповнення, що не допускає їх розлив на 
поверхню майданчика;  

– покриття проїздів на об'єкті асфальтним покриттям з ухилом для 
відводу дощових вод до липневих очисних споруд.  

– закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і 
подача їх до технологічного обладнання;  

– регулярне прибирання території;  
– локалізація ділянки території АБЗ, де можливий розлив 

нафтопродуктів;  
Для задоволення санітарно-гігієнічних вимог передбачено використання 

підземної води зі свердловини. При умові використання води в обсязі більше 5 
м3/добу відповідно до Водного Кодексу України суб’єкт господарювання 
повинен отримати дозвіл на спеціальне водокористування.  Відведення 
господарсько-побутових стічних вод передбачено на малі очисні споруди з 
подальшим вивезенням відповідно до договорів та використанням умовно-
чистої води частково на благоустрій території.  

Джерелом водопостачання для господарсько-питних потреб АБЗ є 
привозна вода..  

Стічні води з території з місць локальних забруднень нафтопродуктами 
відводяться на очисні споруди стічних вод з сепаратором нафтопродуктів. 

Система збору можливого аварійного розливу палива з майданчика 
сполучена з мережами дощової каналізації та передбачає регулювання потоку 
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аварійного розливу в аварійний резервуар дощової та талої води на очисні 
споруди. 

Враховуючи усі проектні рішення при виникненні аварійних ситуацій 
вплив на водне середовище буде відсутній.  

Прийняті проектні рішення та місце провадження планованої діяльності 
направлені на забезпечення мінімального впливу на водне середовище і в 
порівнянні з іншими альтернативами є найбільш безпечним. 

Вплив на ґрунти під час проведення будівельно–монтажних робіт носить 
тимчасовий характер, буде неістотним і полягатиме у виконанні земляних робіт 
та робіт пов’язаних із ймовірністю формування зсувних процесів. Даний вплив 
буде у межах нормативів.  

В процесі організації будівельного майданчика можливе забруднення 
ґрунту в результаті проливу паливно–мастильних матеріалів від будівельних 
машин, а також відходами будівництва і сміттям. З метою запобігання 
негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки 
контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон 
побутових відходів.  

Після завершення будівельних робіт будуть проведені роботи із 
відновлення ґрунтового покриву. Знятий в процесі будівництва ґрунт (до 0,2 м) 
використовується для благоустрою території шляхом висадження газонів. 
Озеленення території виконано у вигляді створення газону із суміші трав.  

При експлуатації об’єкта, вплив на грунт можливий в результаті проливу 
паливо-мастильних матеріалів (дизельне паливо, бітум), що експлуатуються в 
процесі діяльності, а також побутовими відходами . 

 Для запобігання попадання нафтопродуктів на ґрунт в результаті їх 
випадкового проливу і попередження забруднення ґрунту передбачені 
необхідні заходи: 

- встановлення локальних очисних споруд липневих стоків. 
- влаштування твердого покриття в місцях можливого проливу 

палива.  
Прийняті проектні рішення та місце провадження планованої діяльності 

направлені на забезпечення мінімального впливу на грунт і в порівнянні з 
іншими альтернативами є найбільш безпечним. 

При проваджені планованої діяльності збільшення відходів відбувається 
у незначній кількості по відходам третього і четвертого класів небезпеки. 

Всі види відходів, що утворюватимуться в процесі провадження 
планованої діяльності будуть вивозиться спеціалізованими підприємствами на 
утилізацію, тому негативного впливу на навколишнє середовище за місцем 
провадження планованої діяльності не чинитимуть.  

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 
неканцерогенних і канцерогенних ефектів, не збільшить соціальний ризик.  
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Отже, з приведеного опису та оцінки можливого впливу на довкілля 
планована діяльність можна зробити висновок, що вплив при експлуатації 
об’єкту мінімальний, максимальні концентрації в приземному шарі атмосфери 
не перевищують норм ГДК. 
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ДОДАТКИ



ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГАРМАТЮК ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
від 16.11.2020 за кодом 367570434066 станом на 16.11.2020 10:24:35 відповідно до наступних
критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 42063576

До документу внести:
Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до
сфери управління якого належить юридична особа публічного права або
який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у
відповідній юридичній особі

Мета діяльності громадського формування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа,
або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) її засновника

Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Назви органів управління юридичної особи

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які
можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати
договори, тощо

Відомості про членів керівних органів

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір
частки кожного із засновників (учасників)

Вид установчого документа
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Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
(крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)

Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське
формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого
документа іншого громадського формування

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих
спілок – для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до
набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому
числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про
комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про
строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для
заявлення кредиторами своїх вимог

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі
про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника
майна, керуючого санацією

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована
юридична особа

Дані про юридичних осіб – правонаступників

Відомості про заборону діяльності громадського формування

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним
державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання
його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть
керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені
юридичної особи

Дані про символіку
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Дані про хронологію реєстраційних дій

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ, ТОВ "ВДБК"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
42063576

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить
юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними
правами держави у відповідній юридичній особі:
Відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 600-РІЧЧЯ,
будинок 15, офіс 9

Види економічної діяльності:
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
(основний);
27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв;
27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання;
27.51 Виробництво електричних побутових приладів;
27.52 Виробництво неелектричних побутових приладів;
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання;
28.13 Виробництво інших помп і компресорів;
28.14 Виробництво інших кранів і клапанів;
28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних
передач і приводів;
28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників;
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального
устатковання;

25928852 Стор. 3 з 11



28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних
інструментів;
28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного
устатковання;
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення,
н. в. і. у.;
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового
господарства;
28.41 Виробництво металообробних машин;
28.49 Виробництво інших верстатів;
28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії;
28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та
будівництва;
28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових
продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
28.94 Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних,
швейних, хутряних і шкіряних виробів;
28.95 Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та
картону;
28.96 Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і
гуми;
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення,
н. в. і. у.;
29.10 Виробництво автотранспортних засобів;
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів;
29.31 Виробництво електричного й електронного устатковання для
автотранспортних засобів;
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для
автотранспортних засобів;
30.11 Будування суден і плавучих конструкцій;
30.12 Будування прогулянкових і спортивних човнів;
30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок;
30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не
віднесених до інших угруповань;
32.30 Виробництво спортивних товарів;
03.12 Прісноводне рибальство;
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу,
крейди та глинистого сланцю;
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну;
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних
копалин і розроблення кар'єрів;
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних
виробів;
16.24 Виробництво дерев'яної тари;
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з
корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення;
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20.11 Виробництво промислових газів;
20.12 Виробництво барвників і пігментів;
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;
20.16 Виробництво пластмас у первинних формах;
20.17 Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах;
20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас;
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей;
23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу;
23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного
каменю;
24.31 Холодне волочіння прутків і профілів;
24.32 Холодний прокат вузької штаби;
24.33 Холодне штампування та гнуття;
24.34 Холодне волочіння дроту;
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин
конструкцій;
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон;
25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова
металургія;
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
25.71 Виробництво столових приборів;
25.72 Виробництво замків і дверних петель;
25.73 Виробництво інструментів;
25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
25.92 Виробництво легких металевих паковань;
25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів;
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
43.11 Знесення;
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
43.21 Електромонтажні роботи;
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
43.31 Штукатурні роботи;
43.32 Установлення столярних виробів;
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
43.34 Малярні роботи та скління;
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43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
43.91 Покрівельні роботи;
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів;
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів;
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне
обслуговування і ремонт мотоциклів;
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та
промисловими хімічними речовинами;
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами;
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим
устаткованням, суднами та літаками;
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими
товарами, залізними та іншими металевими виробами;
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами;
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту;
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням;
46.62 Оптова торгівля верстатами;
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної
промисловості та будівництва;
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання;
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів;
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і.
у.;
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;
82.92 Пакування;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
93.12 Діяльність спортивних клубів;
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і
подібними продуктами;
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням;
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього;
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
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47.30 Роздрібна торгівля пальним;
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами
та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу Інтернет;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.10 Складське господарство;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
52.24 Транспортне оброблення вантажів;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого
тимчасового проживання;
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів
і причепів;
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність;
64.20 Діяльність холдингових компаній;
64.91 Фінансовий лізинг;
64.92 Інші види кредитування;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення), н. в. і. у.;
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення;
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення;
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна;
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі
контракту;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
73.11 Рекламні агентства;
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
74.30 Надання послуг перекладу;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних
засобів;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
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32.40 Виробництво ігор та іграшок;
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання
промислового призначення;
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного
устатковання;
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання;
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання;
35.12 Передача електроенергії;
41.10 Організація будівництва будівель;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
42.11 Будівництво доріг і автострад;
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену;
42.13 Будівництво мостів і тунелів;
42.21 Будівництво трубопроводів;
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГАРМАТЮК ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЬОВИЧ, 30.07.1993Р.Н., УКРАЇНА , УКРАЇНА, 23607, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КИНАШІВ, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, БУДИНОК 7. .
ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%..
ГАРМАТЮК ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, Країна громадянства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 23607, Вінницька обл., Тульчинський р-
н, село Кинашів, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 7, Розмір внеску до
статутного фонду (грн.): 1000,00

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі
відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну
особу:
Відомості відсутні

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
ГАРМАТЮК ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ) - керівник
ГАРМАТЮК ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дії від імені
юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ВІДПОВІДНО ДО
СТАТУТУ)) - представник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
1000,00 грн.

Вид установчого документа:
Відомості відсутні
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Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 11.04.2018 Номер запису: 11651020000000905

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення
щодо припинення юридичної особи:
Відомості відсутні

Відомості про комісію з припинення:
Відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або
органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами
своїх вимог:
Відомості відсутні

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,
санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:
Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб-правонаступників:
Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Тиврівська районна державна адміністрація Вінницької області

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про юридичну особу (портал), 22.10.2020 09:07:22, 25797960,
КАРАУШ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:

25928852 Стор. 9 з 11



12.04.2018, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

11.04.2018, 022118076150, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ВІННИЦЬКА ДПІ (М.ВІННИЦЯ), 43142454, 31.12.2020,
(дані про взяття на облік як платника податків)

11.04.2018, 10000001160271, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ВІННИЦЬКА ДПІ (М.ВІННИЦЯ), 43142454,
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація створення юридичної особи, 11.04.2018 17:16:30,
11651020000000905, Руцький М.О., Вінницька обласна філія комунального
підприємства "Центр державної реєстрації"

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.10.2018
16:53:31, 11651070001000905, Зміна керівника або відомостей про
керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей
про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії
від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., Луценко
Є.В., Стрижавська селищна рада

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 11.06.2020
11:13:33, 11651070002000905, Зміна складу або інформації про
засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна
відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Луценко Є.В.,
Стрижавська селищна рада

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
12.06.2020 07:58:14, 11651050003000905, Інші зміни., Луценко Є.В.,
Стрижавська селищна рада

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 12.06.2020
08:00:27, 11651070004000905, Зміна керівника або відомостей про
керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей
про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії
від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., Луценко
Є.В., Стрижавська селищна рада

Виправлення помилок, 12.06.2020 14:25:07, 11657770005000905, Луценко
Є.В., Стрижавська селищна рада

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
10.07.2020 15:00:16, 11651050006000905, Інші зміни. Зміна видів
економічної діяльності юридичної особи. Зміна місцезнаходження
юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах).
Зміни видів діяльності., Цимбал О.В., Северинівська сільська рада
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Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.07.2020
09:38:12, 11651070007000905, Зміна керівника або відомостей про
керівника юридичної особи., Цимбал О.В., Северинівська сільська рада

Виправлення помилок, 13.07.2020 10:09:00, 11657770008000905, Цимбал
О.В., Северинівська сільська рада

Інформація для здійснення зв'язку:
+380979051873

Дата та час формування витягу:
16.11.2020 10:25:25

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться
у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та
зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна
реєстрація.
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 м. Суми 24 -3 9 200    
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Проммайданчик   90 

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 розвантаженн

я інертних 
матеріалів 

444 1 557 446   2 0,5 0,01 23  

  2 Резервуар 
зберігання 
бітуму 

444 1 565 440   2 0,5 0,01 23  

  3 Резервуар 
зберігання 
бітуму 

444 1 571 454   2 0,5 0,01 23  

  4 Резервуар 
зберігання 
бітуму 

444 1 553 440   2 0,5 0,01 23  

  5 Резервуар 
зберігання 
бітуму 

444 1 577 458   3 0,5 0,01 23  

  6 
Теплогенерат
ор 

444 1 597 435   2 0,25 0,001 23  

  7 
Теплогенерат
ор 

444 1 606 435   5 0,22 0,001 23  

  8 Сушильний 
барабан 

444 1 568 422   18,2 1,26 0,001 23  

  9 Бункер пилу 
(після 

444 1 561 428   2 0,5 0,01 23  



рукавного 
фільтру) 

  10 Живильні 
бункера 

444 1 646 428   3 0,5 0,01 23  

  11 Конвкєр 
стрічковий 
жолобковий 

444 1 643 426   3 0,5 0,01 23  

  12 Конвкєр 
стрічковий 
жолобковий 

444 1 640 423   3 0,5 0,01 23  

  13 Бугкер 
целюлози 

444 1 581 406   3 0,5 0,01 23  

  14 Бугкер 
целюлози 

444 1 588 398   3 0,5 0,01 23  

  15 Бункер 
мінерального 
порошку-2од 

444 1 637 421   3 0,5 0,01 23  

  16 Ємність пилу 444 1 611 476   3 0,5 0,01 23  
  17 

Розширюваль
ний 
дихальний 
клапан ДП 

444 1 613 407   3 0,2 0,01 23  

  18 
Розширюваль
ний 
дихальний 
клапан ДП 

444 1 619 411   3 0,2 0,01 23  

  19 
Розширюваль
ний 
дихальний 
клапан ДП 

444 1 625 414   3 0,2 0,01 23  

  20 
Розширюваль
ний 
дихальний 
клапан ДП 

444 1 629 417   3 0,2 0,01 23  

  21 
Відвантаженн
я 
асфальтобето
ну на 
автотранспорт 

444 1 623 476   4 0,5 0,01 23  

  22 
Відвантаженн
я 
асфальтобето
ну на 
автотранспорт 

444 1 649 446   4 0,5 0,01 23  

  23 Транспортер 444 1 628 435   3 0,5 0,01 23  



  24 Транспортер 444 1 629 476   3 0,5 0,01 23  
  25 Силос 

цементу 
444 1 643 441   5 0,5 0,01 23  

  26 Силос 
цементу 

444 1 640 445   5 0,5 0,01 23  

  27 Змішувач 444 1 633 418   5 0,5 0,01 23  
  28 

Відвантаженн
я готової 
суміші на 
автотранспорт 

444 1 577 438   5 0,5 0,01 23  

  29 Резервуар 
зберігання 
бітумної 
емульсії 

444 1 634 442   4 0,5 0,01 23  

  30 Бункер 
надлишкового 
матеріалу 

444 1 632 469   5 0,5 0,01 23  

  31 Майстерня 444 1 634 461   3 0,5 0,01 23  
  32 

Дизельгенера
тор 

444 1 597 446    0,2 0,01 23  

  33 
Розширюваль
ний 
дихальний 
клапан ДП 

444 1 599 448   3 0,2 0,01 23  

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 
 Код міста Код пром. 

майд. 
Код 

джерела 
Код 

речовини 
Сумарний викид 

т/рік 
Коеф. упоряд. 

осідання 
Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 03000 

------- 
2909 

0,54 1 0,538          

  2 11000 
------- 
2754 

0,076 1 0,024          

  3 11000 
------- 
2754 

0,076 1 0,024          

  4 11000 
------- 
2754 

0,076 1 0,024          

  5 11000 
------- 
2754 

0,076 1 0,024          

  6 03000 
------- 
2902 

0,00085 1 3,7E-5          



   04001 
------- 
301 

7,12 1 0,31          

   05001 
------- 
330 

0,655 1 0,028          

   06000 
------- 
337 

2,28 1 0,098          

   11000 
------- 
2754 

0,36 1 0,015          

   12000 
------- 
410 

0,021 1 0,00092          

  7 03000 
------- 
2902 

0,00085 1 3,7E-5          

   04001 
------- 
301 

7,12 1 0,31          

   05001 
------- 
330 

0,655 1 0,028          

   06000 
------- 
337 

2,28 1 0,098          

   11000 
------- 
2754 

0,36 1 0,015          

   12000 
------- 
410 

0,021 1 0,00092          

  8 03000 
------- 
2902 

15,764 1 0,6812          

   04001 
------- 
301 

113,41 1 9,94          

   05001 
------- 
330 

10,43 1 0,91          

   06000 
------- 
337 

32,3 1 3,18          

   11000 
------- 
2754 

5,67 1 0,5          

   12000 
------- 
410 

0,34 1 0,03          



   13101 
------- 
703 

8E-10 1 1E-11          

  9 03000 
------- 
2909 

0,016 1 0,0534          

  10 03000 
------- 
2909 

6,58 1 0,54          

  11 03000 
------- 
2909 

9,68 1 0,896          

  12 03000 
------- 
2909 

9,68 1 0,896          

  13 03000 
------- 
2909 

0,0071 1 0,49          

  14 03000 
------- 
2909 

0,0071 1 0,49          

  15 03000 
------- 
2909 

0,42 1 0,54          

  16 03000 
------- 
2909 

0,34 1 0,54          

  17 11000 
------- 
2754 

0,9176 1 0,0323          

  18 11000 
------- 
2754 

0,096 1 0,0031          

  19 11000 
------- 
2754 

0,096 1 0,0031          

  20 11000 
------- 
2754 

0,096 1 0,0031          

  21 03000 
------- 
2909 

7,085 1 0,54          

  22 03000 
------- 
2909 

10,12 1 0,54          

  23 03000 
------- 
2909 

10,12 1 0,54          

  24 03000 
------- 
2909 

10,12 1 0,54          



  25 03000 
------- 
2909 

0,5 1 0,54          

  26 03000 
------- 
2909 

0,5 1 0,54          

  27 03000 
------- 
2909 

10,12 1 0,54          

  28 03000 
------- 
2909 

10,12 1 0,54          

  29 11000 
------- 
2754 

2,64 1 0,0891          

  30 03000 
------- 
2909 

0,0002 1 0,56          

  31 01003 
------- 
123 

0,00025 1 0,0014          

   01104 
------- 
143 

1,8E-5 1 9,7E-5          

   03000 
------- 
10431 

0,00495 1 0,0525          

  32 03000 
------- 
2902 

0,0019 1 0,00017          

   04001 
------- 
301 

15,77 1 1,38          

   05001 
------- 
330 

1,45 1 0,13          

   06000 
------- 
337 

5,046 1 0,44          

   11000 
------- 
2754 

0,79 1 0,069          

   12000 
------- 
410 

0,047 1 0,0041          

  33 11000 
------- 
2754 

0,18 1 0,006          

 
 
 



ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

0,4 1 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

0,01 1 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

03000 
------- 
10431 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,4 1 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 0,5 1 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 1 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

1 1 

12000 
------- 
410 

Метан 50 1 

13101 
------- 
703 

Бенз(а)пирен 0,0001 1 

 



ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
*фон не враховувався 
 
 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 
Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 Проммайданчик 
 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 
01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

03000 
------- 
2909 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

03000 
------- 
10431 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 

06000 Оксид вуглецю 



------- 
337 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

12000 
------- 
410 

Метан 

13101 
------- 
703 

Бенз(а)пирен 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1   2000 2000 250 250   

 
Перелік  найбільших  концентрацій 
 
1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 500 0,000231 0,000577 161,00 0,50 31 100,00         
500 500 0,000222 0,000555 16,00 0,50 31 100,00         
750 250 0,000168 0,000420 241,00 0,50 31 100,00         
500 250 0,000163 0,000408 302,00 0,50 31 100,00         

 
 
Концентрації у заданих точках 
 
1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,000027 0,000067 272,00 1,50 31 100,00         
-470 320 0,000025 0,000063 353,00 1,50 31 100,00         
1630 320 0,000029 0,000074 188,00 1,50 31 100,00         
600 1470 0,000029 0,000073 88,00 1,50 31 100,00         

 

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 500 0,000016 0,001598 161,00 0,50 31 100,00         
500 500 0,000015 0,001538 16,00 0,50 31 100,00         
750 250 0,000012 0,001163 241,00 0,50 31 100,00         
500 250 0,000011 0,001131 302,00 0,50 31 100,00         

 
Концентрації у заданих точках 
 
1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,000002 0,000185 272,00 1,50 31 100,00         
-470 320 0,000002 0,000173 353,00 1,50 31 100,00         
1630 320 0,000002 0,000204 188,00 1,50 31 100,00         
600 1470 0,000002 0,000203 88,00 1,50 31 100,00         

 
Перелік  найбільших  концентрацій 
 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

1000 250 0,003909 0,007818 202,00 0,50 8 99,85         
750  0,003907 0,007815 247,00 0,50 8 99,85         
250 750 0,003907 0,007814 46,00 0,50 8 99,85         
1000 500 0,003898 0,007797 170,00 0,50 8 99,83         

 
Концентрації у заданих точках 
 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,002776 0,005553 268,00 0,50 8 99,91         
-470 320 0,002755 0,005510 354,00 0,50 8 99,91         
1630 320 0,002708 0,005415 185,00 0,50 8 99,91         
600 1470 0,002745 0,005489 92,00 0,50 8 99,91         

 
 
 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
3000 / 2909  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 250 0,285607 0,571214 237,00 0,50 27 7,86         
500 250 0,283590 0,567181 303,00 0,50 23 7,78         
750 750 0,285607 0,571214 112,00 0,50 24 7,47         
500 750 0,283590 0,567181 68,00 0,50 21 7,50         

 
Концентрації у заданих точках 
 
3000 / 2909  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,108142 0,216283 271,00 0,75 12 8,26         
-470 320 0,101678 0,203357 354,00 0,75 12 8,01         
1630 320 0,113660 0,227319 187,00 0,75 11 8,27         
600 1470 0,111080 0,222160 89,00 0,75 11 7,94         

 
Перелік  найбільших  концентрацій 
 
3000 / 10431  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 500 0,008650 0,021625 161,00 0,50 31 100,00         
500 500 0,008325 0,020814 16,00 0,50 31 100,00         
750 250 0,006296 0,015741 241,00 0,50 31 100,00         
500 250 0,006121 0,015302 302,00 0,50 31 100,00         

 
Концентрації у заданих точках 
 
3000 / 10431  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,000999 0,002498 272,00 1,50 31 100,00         
-470 320 0,000939 0,002348 353,00 1,50 31 100,00         
1630 320 0,001106 0,002764 188,00 1,50 31 100,00         
600 1470 0,001099 0,002748 88,00 1,50 31 100,00         

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 750 0,112516 0,562580 118,00 0,50 8 48,62         
500 750 0,109911 0,549556 75,00 0,50 8 46,33         
1000 500 0,109833 0,549164 171,00 0,50 8 51,59         
250 250 0,107728 0,538640 331,00 0,50 8 50,06         

 
Концентрації у заданих точках 
 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,062302 0,311511 269,00 0,75 8 64,55         
-470 320 0,061481 0,307406 354,00 0,75 8 65,07         
1630 320 0,061918 0,309592 186,00 0,75 8 63,69         
600 1470 0,062653 0,313264 91,00 0,75 8 63,59         

 
Перелік  найбільших  концентрацій 
 
5001 / 330  Сірки діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 750 0,010386 0,020771 118,00 0,50 8 48,22         
500 750 0,010149 0,020297 75,00 0,50 8 45,94         
1000 500 0,010132 0,020264 171,00 0,50 8 51,20         
250 250 0,009940 0,019881 331,00 0,50 8 49,66         

 
Концентрації у заданих точках 
 
5001 / 330  Сірки діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,005736 0,011471 269,00 0,75 8 64,19         
-470 320 0,005660 0,011320 354,00 0,75 8 64,71         
1630 320 0,005701 0,011402 186,00 0,75 8 63,32         
600 1470 0,005769 0,011538 91,00 0,75 8 63,22         

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 750 0,035886 0,007177 118,00 0,50 8 48,77         
500 750 0,035050 0,007010 75,00 0,50 8 46,48         
1000 500 0,035035 0,007007 171,00 0,50 8 51,74         
250 250 0,034361 0,006872 331,00 0,50 8 50,21         

 
Концентрації у заданих точках 
 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,019889 0,003978 269,00 0,75 8 64,69         
-470 320 0,019628 0,003926 354,00 0,75 8 65,21         
1630 320 0,019766 0,003953 186,00 0,75 8 63,83         
600 1470 0,020000 0,004000 91,00 0,75 8 63,73         

 
Перелік  найбільших  концентрацій 
 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 500 0,037059 0,037059 157,00 0,50 29 38,27         
500 500 0,035188 0,035188 32,00 0,50 29 35,41         
750 250 0,031763 0,031763 232,00 0,50 29 33,05         
500 250 0,031755 0,031755 298,00 0,50 29 32,07         

 
Концентрації у заданих точках 
 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,007386 0,007386 269,00 0,75 8 27,39         
-470 320 0,007156 0,007156 354,00 1,00 8 25,21         
1630 320 0,007497 0,007497 186,00 1,00 29 24,84         
600 1470 0,007537 0,007537 90,00 0,75 8 26,45         

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
12000 / 410  Метан 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

750 750 0,000337 0,000007 118,00 0,50 8 49,02         
1000 500 0,000329 0,000007 171,00 0,50 8 51,99         
500 750 0,000329 0,000007 75,00 0,50 8 46,73         
250 250 0,000323 0,000006 331,00 0,50 8 50,46         

 
 
Концентрації у заданих точках 
 
12000 / 410  Метан 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 0,000187 0,000004 269,00 0,75 8 64,92         
-470 320 0,000185 0,000004 354,00 0,75 8 65,44         
1630 320 0,000186 0,000004 186,00 0,75 8 64,06         
600 1470 0,000188 0,000004 91,00 0,75 8 63,96         

Перелік  найбільших  концентрацій 
 
13101 / 703  Бенз(а)пирен 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

1000 250 5,73E-014 5,73E-010 202,00 0,50 8 100,00         
750  5,73E-014 5,73E-010 247,00 0,50 8 100,00         
250 750 5,73E-014 5,73E-010 46,00 0,50 8 100,00         
1000 500 5,71E-014 5,71E-010 170,00 0,50 8 100,00         

 
Концентрації у заданих точках 
 
13101 / 703  Бенз(а)пирен 
 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 -610 4,07E-014 4,07E-010 268,00 0,50 8 100,00         
-470 320 4,04E-014 4,04E-010 354,00 0,50 8 100,00         
1630 320 3,97E-014 3,97E-010 185,00 0,50 8 100,00         
600 1470 4,03E-014 4,03E-010 92,00 0,50 8 100,00         
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•  Г О Л О С  Т В О Г О  М І С Т А  •

БУНТ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ
Жители Сум вышли на протест против произвола 
подростков и бездеятельности полиции

Егор КРИКУНОВ     

В С У М А Х  31 июля на ролле-
дроме в районе ул. Добро-
вольной собрались местные 
жители. Как рассказывают 
участники акции, собрание 
возникло спонтанно. Люди 

были возущены надругательством груп-
пы подростков над 7-летним мальчи-
ком. 

Когда же активисты позвонили в по-
лицию узнать, что сделано, получили 
грубый ответ. Это и подтолкнуло их со-

браться на ролледроме. Постепенно к 
группе собравшихся стали подтягивать-
ся мамы с детьми, и, когда собралось 
до 40 человек, они вызвали полицию. 
Говорят, приехало много машин. Но 
главное, какой-то высокий чин на ма-
шине с киевскими номерами, который 
«построил» полицейских. Вспомнили 
о том, что весной в соцсетях «гуляло» 
видео «подвигов» этих подростков. И 
вот 25 июля  они снова издевались над 
мальчиком, но должной ре-
акции от полиции не было. 

В случае бездействия 
местной полиции некогда 
гулявшие в сети ролики 

с издевательствами 
обнародуют в передаче 

«Говорить Україна»
A  7

ЗВІТ ПРО РОБОТУ 
НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 
ВІД ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ» ТЕТЯНИ 
РЯБУХИ A 8 – 9

СИЛА ПРОТЕСТА. Действия жителей микрорайона привлекли внимание к ситуации и заставили полицию 
быть более открытой

БУДУЄМО І РЕМОНТУЄМО

A 10  –  14



 СООБЩЕНИЯ

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

Юридична адреса: 21009, Вінницька обл., 
місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 4, 
офіс 300 тел. +38(063)-303-07-07. Фактична 
адреса діяльності: Сумська обл. м. Суми, 
вул. Івана Піддубного, 4.

(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи1.

Об’єктом планованої діяльності є розмі-
щення мобільної асфальтобетонної установ-
ки ДС-16837 потужністю 160 т/год та грунтоз-
мішувальної установки ДС 50Б потужність 
240 т/год на виробничому майданчику за 
адресою м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4.

aТехнічна альтернатива 1.
Асфальтобетонна установка ДС-16837 

являє собою мобільну конструкцію, що 
забезпечує безперервний технологічний 
цикл, що складається з подачі вихідного 
матеріалу, його дозування та нагрів, про-
сушування, просіювання і перемішування. 
Всі рухомі частини установки знаходяться 
під контролем спеціальної системи управ-
ління. Основні складові установки: живильні 
бункера (5 шт.) місткістю по 16 м3, тран-
спортери ланцюгові, сушильний барабан 
безперервної дії, що працює на дизельному 
пальному та забезпечена сухою системою 
очистки (рукавний фільтр), змішувач, бункер 
мінерального порошку (2 шт.), бункер пилу, 
бункер целюлози, бункера готової продук-
ції. Для зберігання бітуму передбачено три 
резервуара об’ємом 30 м3 та один об’ємом 
75 м3. Для зберігання дизельного пального 
передбачено чотири резервуари об’ємом 
13  м3, 2,7  м3, 0,2  м3, 30  м3. Інертні матеріа-
ли зберігаються на відкритому майданчику. 
Технологією виготовлення асфальтобетон-
ної суміші передбачено також використання 
целюлозної добавки, як складова частина 
щебеномастикового типу асфальтобетонної 
суміші (ЩМАС). Загалом асфальтобетонна 
установка ДС-1637 має найбільшу вироб-
ничу потужність, а технологія виготовлен-
ня асфальтобетонної суміші направлена на 
зменшення викидів та економію до 25 % 
енергії на всіх етапах виробництва.

Ґрунтозмішувальна установка безперерв-
ної дії ДС-50Б призначена для приготуван-
ня цементо-грунтових, бутумо-грунтових 
сумішей, цементо-щебневих сумішей, що 
застосовуються в дорожньому будівництві. 
До складу установки входять: живильні бун-
кера (3 шт), установка ґрунтозмішувальна, 
транспортери стрічкові, цистерна бітумної 
емульсії з насосною установкою, установка 
дозування води, установка дозування бітум-
ної емульсії, агрегат дозування порошкопо-
дібних матеріалів, силос цементу, бункер 
надлишкового матеріалу, блок змішування, 
блок управління (кабіна оператора). Спосіб 
приготування ґрунтових сумішей – холод-
ний с попереднім дозуванням компонентів. 
Потужність установки в залежності від виду 
суміші, що випускається – до 240 т/год.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи №2 роз-

глядалась асфальтозмішувальна установка 
ДС-158 (виробництва ПАТ «КРЕДМАШ») та 
використання природного газу або мазуту 
в якості енергетичного носія. Використання 
стаціонарної установки відхилено через малу 
виробничу потужність, а саме 56 т/год та менш 
ефективну систему очистки, а саме фільтр 
водної очистки та вертикальні циклони інерт-
ного типу (загальна ефективність очистки не 
більше 85 %). Використання в якості палива 
природного газу відхилено в зв’язку з значни-
ми економічними витратами та відсутністю 
поблизу промислового майданчика газових 
трубопроводів. Альтернативу використання 
мазуту відхилено через значні екологічні ви-
киди забруднюючих речовин.

Отже, так як технічна альтернатива 1 є най-
більш ефективною з точки зору раціональ-
ного та екологічно безпечного використан-
ня матеріалів та технічних можливостей 
виготовлення продукції із використанням 
нової сучасної установки європейського 
виробництва, тому технічна альтернатива 
2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої ді-

яльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива  1.
Усі проектні рішення планується реалізо-

вувати на орендованому виробничому май-
данчику площею 1900 кв.м (договір оренди 
№1706/1 від 17 червня 2020 року з ФОП Яку-
шин О.В.), що розміщено на земельній ділянці 
кадастровий номер 5910136300:15:003:0074. 
Цільове призначення земельної ділянки - 
12.04 Для розміщення та експлуатації буді-
вель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства, площею 0,978 
га, яка знаходиться за адресою: м. Суми, 
вул. Івана Піддубного,  4. Майданчик меж-
ує: з північної сторони – промислова зона, 
далі насадження дерев; з західної сторо-
ни – територія електричної підстанції, далі 
промислова зона, далі житловий масив, 
найближчий житловий будинок на відстані 
1610 м; з східної сторони – промислова зона; 
з південної сторони – рілля; з південно-за-
хідної сторони - кладовище

Установка не вимагає виконання спеці-
альних бетонних фундаментів з можливіс-
тю рекультивації ділянки після демонтажу 
і переміщення установки. Ділянка в цілому 
відповідає містобудівним вимогам, забезпе-
чує дотримання санітарних, пожежних, еко-
логічних вимог та знаходиться за межами: 
санітарних зон промислових підприємств, 
очисних споруд та залізничної колій. До іс-
торико-культурних зон, об’єктів ПЗФ також 
не відноситься.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива  2.

Оскільки територіальна альтернатива 1 
має екологічні переваги в розташуванні, 
що визначається віддаленістю від житло-
вої забудови та дотриманням нормативної 
санітарно-захисної зони ( 1000м), відповід-
но до вимог Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів 
(ДСП 173-96) - територіальна альтернати ва 
2 не розглядаєть ся.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Метою планованої діяльності ТОВ «Ві-
нницька дорожньо-будівельна компанія» 
(ТОВ «ВДБК») є виробництво асфальтобе-
тонних, цементогрунтових, бітумогрунтових 
сумішей, цементощебневих сумішей для 
будівництва та ремонту автодоріг, що по 
якості та складу  відповідають вимогам ДСТУ 
Б.В.2.7.-119-2003 та ГОСТ 9128-2009. Запла-
нована діяльність спрямована на зближення 
виробництва асфальтобетону до місця його 
реалізації.

Соціально-економічна необхідність пла-
нової діяльності: це розвиток сфери ви-
робництва асфальтобетонних сумішей з 
метою будівництва та ремонту автодороги; 
поліпшення дорожніх умов та транспорт-
ного обслуговування населення; створення 
на дорогах належних умов безпеки руху; 
створення нових робочих місць за рахунок 
працевлаштування місцевого населення із за-
безпеченням сучасних умов праці (до 25 чол.), 
наповнення місцевого бюджету податками.

5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Асфальтобетонна установка є сучасним 
виробництвом із використанням мікропро-
цесорної системи управління і забезпечує 
оптимально економний режим роботи, під-
вищує культуру виробництва, надійність 
безвідмовної роботи обладнання та зводить 
до мінімуму вплив на навколишнє серед-
овище. Установка має сертифікати відпо-
відності технічному регламенту України та 
Декларацію про відповідність Євразійського 
Економічного Союзу.

Потужність асфальтобетонної установки 
ДС-16837 становить: максимальна 160 тон 
за годину, річна – 350 тис.тон. асфальтобе-
тонних сумішей. Витрати дизельного палива 
складають- 1000 кг/год.

Потужність грунтозмішувальної установ-
ки ДС-50Б складає 240 т/год, річна 50 тис т/
рік цементо-грунтових, бітумо-грунтових та 
цементо-щебневих сумішей. Режим роботи 
підприємства - 264 робочих днів на рік, у 2 

зміни. Кількість працюючих – 25 чол.
Кількість інертних матеріалів 175 тис т/

рік – щебеню та 140 тис. т відсів. Влашту-
вання заправного пункту – не передбача-
ється. Для побутових та виробничих потреб 
здійснюється водозабір з свердловини, яка 
розташована на території підприємства, із 
застосуванням насосу, в подальшому з отри-
манням дозволу на спецводокористування. 
Для питних потреб постачатиметься при-
возна вода, згідно договору. Для заповне-
ння пожежного резервуару об’ємом 20 м3 
використовується вода зі скважини.

Асфальтобетонна та грунтзмішувальна 
установка мобільного типу при розміщенні 
та експлуатації не потребує виконання буді-
вельних робіт та влаштування фундаментів.

При виготовленні асфальтобетону ви-
користовуються інертні матеріали (відсів, 
щебінь різних фракцій, мінеральний поро-
шок, гранульована добавка). На заміс ви-
користовується: щебінь 5-10 гран – 49,3%; 
пісок із відсівів гранітний – 41,7%; міне-
ральний порошок (портландцемент)-3,8%; 
бітум БНД60/90-5,2%. Просушування та 
нагрів інертних матеріалів відбувається в 
сушильному барабані обертового типу. В 
сушильному барабані використовується 
сучасний, високоефективний та екологіч-
но безпечний пальник, що в якості палива 
використовує дизельне пальне. Установка 
оснащена високоефективними фільтрами 
рукавного типу загальною площею фільтру-
вання 473 м2. Номінальний вихід пилу після 
очистки, відповідно до паспортних даних 
становить 20 мг/м3. Продуктивність фільтру 
30000 Нм3/год. Потужність електроустанов-
ки 55 кВт. Площа виробничого майданчика 
для розміщення мобільної асфальтобетон-
ної установки та грунтозмішувальної уста-
новки – 1900 кв.м. Співвідношення інертних 
матеріалів для виготовлення асфальтобе-
тонних сумішей складає 60 % відсіву, 30 % 
щебеню, 10 % бітуму.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження: - при експлуатації 

об’єкта дотримуватись нормативів чинного 
природоохоронного законодавства; - вики-
ди від стаціонарних джерел повинні здій-
снюватись за наявності дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря і не перевищувати граничнодопустимих 
нормативів; відходи, що утворюватимуть-
ся, повинні передаватись іншим власникам 
згідно попередньо заключених договорів з 
метою їх подальшого зберігання, оброблен-
ня, утилізації, знешкодження, захоронення, 
видалення;- виконання вимог щодо раціо-
нального використання природних ресур-
сів; - радіаційний контроль вхідної сировини.

Санітарно-гігієнічні обмеження: - екс-
плуатацію об’єкта здійснювати згідно з чин-
ними санітарними нормами та правилами; 
- дотримання вимог організації санітарно-
захисної зони (1000м), відповідно до вимог 
Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); 
рівень акустичного забруднення не пови-
нен перевищувати нормативів шумового 
забруднення та вібрації на межі СЗЗ; за-
безпечення санітарно-гігієнічних потреб 
працюючого персоналу

Інші обмеження: дотримання правил по-
жежної безпеки

Замовник бере на себе зобов’язання 
виконувати всі умови щодо експлуатації 
об’єкту планованої діяльності, а також ре-
сурсозберігаючі, охоронні захисні та інші 
заходи щодо умов безпечної експлуатації 
обладнання, дотримання вимог природо-
охоронного та санітарного законодавства. 
При цьому вплив на навколишнє середови-
ще мінімальний і додаткових екологічних 
обмежень не потребує.

щодо технічної альтернативи 2 Так як 
перевага надана технологічному обладнан-
ню мобільної асфальтобетонної установки 
ДС-16837 та грунтозмішувальної установ-
ки ДС-50Б, екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернативою 2 
не розглядаються. Загалом технологія ви-
готовлення асфальтобетонної суміші за ра-

хунок використання сухої системи очистки 
(фільтр рукавний з ефективністю очистки 
98%) направлена на зменшення викидів та 
економію до 25 % енергії на всіх етапах 
виробництва.

щодо територіальної альтернативи 
1 Планована діяльність передбачається в 
межах орендованого виробничого май-
данчика площею 1900 кв.м на земельній 
земельній ділянці площею 0,978 га. за адре-
сою: м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4 На 
території ділянки відсутні об’єкти природ-
но-заповідного фонду. Розмір нормативної 
санітарно - захисної зони до житла (1000м) 
- дотримується .

щодо територіальної альтернативи 
2 Оскільки територіальна альтернатива 1 
має екологічні переваги в розташуванні, 
що визначається віддаленістю від житлової 
забудови на нормативну відстань, тому тери-
торіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами:

Щодо технічної альтернативи 1 Встанов-
лення комплексу технологічного обладнан-
ня має здійснюватися з урахуванням вимог 
техніки безпеки і виробничої санітарії. Пе-
редбачено розробку і застосування захо-
дів, направлених на запобігання аваріям, 
обмеження їх наслідків та захист людей і 
довкілля від їх впливу. Встановлення мобіль-
них установок не передбачає встановлення 
фундаментів.

Щодо технічної альтернативи 2 Так як 
перевага надана технологічному обладнан-
ню мобільних асфальтобетонній та грутоз-
мішувальній установках ДС-1637 та ДС 50Б, 
тому еколого - інженерна підготовка і захист 
території планованої діяльності за альтер-
нативою 2 не розглядаються.

Щодо територіальної альтернативи 1 
Топографо-геодезичні, інженерно-геоло-
гічні, гідрологічні та інші вишукування у 
необхідному обсязі згідно чинного законо-
давства. Проектні рішення в період будівни-
цтва та експлуатації повинні забезпечувати 
раціональне використання ґрунту, повинні 
бути передбачені заходи протидії просідан-
ню, активізації інших екзогенних процесів, 
а також охоронні, відновлювані, захисні та 
компенсаційні заходи.

Щодо територіальної альтернативи 
2 Оскільки територіальна альтернатива 1 
має екологічні переваги в розташуванні, 
що визначається віддаленістю від житлової 
забудови на нормативну відстань, тому тери-
торіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:

Щодо технічної та територіальної аль-
тернативи 1

Клімат і мікро клімат: вплив не перед-
бачається;

Повітряне середовище: джерелами по-
тенційного впливу на повітряне середови-
ще: розвантаження інертних матеріалів з 
автотранспорту та зберігання на складах; 
живильник (пересипка інертних матеріалів); 
транспортер подачі інертних матеріалів (пе-
ресипка інертних матеріалів); силоси для 
зберігання мінерального порошку, пилу та 
целюлози; зберігання та спалювання дизпа-
лива; зберігання та підігрів бітуму; сушиль-
ний барабан; аспірація пневмотранспорту 
целюлозної добавки; відвантаження готово-
го асфальту та цементо-грунтових, бітумо-
грунтових, цементо-щебневих сумішей на 
автотранспорт. В процесі планової діяльнос-
ті в атмосферне повітря здійснюватиметься 
викиди речовин у вигляді суспендованих 
твердих часток, оксидів азоту, вуглецю окси-
ду, ангідриду сірчистого, бензолу, толуолу, 
ксилолу, метану, неметанових летких орга-
нічних сполук, вуглецю діоксиду.

Вплив планової діяльності на повітряне 
середовище оцінюється як допустимий.

Водне середовище: для питних потреб 
використовується привозна вода, яка по-
винна відповідати діючим санітарним нор-
мам. Для задоволення санітарно-гігієнічних 
вимог передбачено використання підземної 
води. При умові використання води в обсязі 
більше 5 м3/добу відповідно до Водного 

____________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька дорожньо-будівельна компанія» (ТОВ «ВДБК»)
код згідно з ЄДРПОУ 42063576

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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Значком  позначається закiнчення 
авторського матерiалу «Панорами» 

 Матеріали з позначкою  розміщуються 
під  рубрикою «на правах реклами», 
згідно зі статтею 9 закона України «Про 
рекламу».   Матеріали з позначкою  
друкуються згідно з «Договором про 
публікацію інформаційних матеріалів».

Матеріали розміщені у рубриці 
та    розміщуються  на правах реклами.
Передвиборча агітація:

Значком позначається матеріал до 1 квітня

Кодексу України суб’єкт господарювання 
повинен отримати дозвіл на спеціальне 
водокористування. На об’єкті не передба-
чається скид стічних вод безпосередньо 
у водоймища та ґрунтові води. Потенцій-
ний вплив планованої діяльності на водне 
середовище знаходитиметься в межах до-
пустимих норм. Відведення господарсько-
побутових стічних вод передбачено на малі 
очисні споруди з подальшим вивезенням 
відповідно до договорів та використанням 
умовно-чистої води частково на благоустрій 
території.

Грунти: можливий незначний вплив при 
облаштуванні проммайданчика. При цьому 
погіршення показників фізико-механічних 
властивостей ґрунтів не відбуватиметься.

Шум: на межі санітарно-захисної зони за-
безпечуються нормативні значення шуму, 
що не перевищують допустимих рівнів згід-
но вимог ДСП №173.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти 
природно-заповідного фонду - вплив не пе-
редбачається. Об’єкти природного заповід-
ного фонду в районі розташування відсутні.

Навколишнє техногенне середовище: 
вплив не передбачається, за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації.

Відходи: в процесі розміщення: будівельні 
відходи (відпрацьовані електроди, абразив-
ні відходи, матеріали обтиральні); в резуль-
таті планованої діяльності - тверді побутові 
відходи.

Вплив на довкілля, здоров’я і умови прожи-
вання населення знаходитиметься в межах 
доступних нормативних значень. Передба-
ченні технологічні рішення, методи керу-
вання та застосовані заходи забезпечують 
дотримання норм діючого природоохорон-
ного та санітарного законодавства. Прове-
дення додаткових заходів щодо запобігання 
або зменшення фізичних видів дії на до-
вкілля не доцільно.

щодо технічної та територіальної аль-
тернативи 2 Технічна та територіальна 
альтернативи 2 не розглядаються.

9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Об’єкт планової діяльності відноситься до 

другої категорії видів планової діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України « 
Про оцінку впливу на довкілля »:

- ст.3 ч.3 п 11 - Інші види діяльності : спо-
руди для виробництва штучних мінеральних 
волокон, виробництво екструдованого піно-
полістиролу, утеплювачів, асфальтобетону.

- ст.3 ч.3 п.4 - поверхневе та підземне 
зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних ме-
трів і більше або об’ємом (для рідких або 
газоподібних) 15 кубічних метрів і більше;

10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених 
держав)

Підстав для здійснення оцінки впливу 
транскордонного впливу на довкілля немає

11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на до-
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення планованої ді-
яльності; аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час гро-
мадського обговорення, під час здійснення 

процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації; надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результа-
ти аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту; врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного 
у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підля-

гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і про-
позиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це включа-
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяль-
ності буде:

Висновок з оцінки впливу на довкілля, що 
видається: Департаментом захисту довкілля 
та енергетики Сумської обласної державної 
адміністрації.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департаменту захисту довкілля та енер-
гетики Сумської обласної державної адмі-
ністрації; поштова адреса: майдан. Неза-
лежності, 2, м. Суми, 40000; електронна 
адреса: ovd.sumy@gmail.com; номер те-
лефону: 0-542-77-08-61; контактна особа: 
Шкробот Інна Вікторівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 
електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

АТ СГ «ТАС» (приватне) повідомляє про втрату бланків АМ7125072, 
АМ7727872- АМ7727874(3 шт.),  АМ9068627, АМ9115377,АМ9337450, 
АМ9337459, АМ9366339, АМ9464473, АМ7330190, АМ5968246, 
АМ7748867, АМ7748899, АО7060551, АО7060553, АО7060556-АО7060560 
(5шт.), АО7060568, АО7060587, АО7060589, АО7060591-АО7060592 (2 шт.), 
АО7060595-АО7060596 (2 шт.), АО7107476, АО7107480-АО7107483 (4 
шт.), АО6699948, АО6699950, АО6699960-АО6699961 (2 шт.), АО6765897-
6765900 (4 шт.), АО6765938, АО7075482, АО7075491, АО7075495, 
АО7075500, АО7075502-АО7075503 (2 шт.), АО7075506, АО7075510, 
АО7140783, АО5407480, АО5393711, АО5499397, АО5499399, АО6736388, 
АО6736432, АО7066959, АР7239680, АР7239688, АР7239693, АР7239694, 
АР7239696, АР7239699, АР7239701, АР7239712, АР7239715, АР7251325, 
АР7251326, АР7251332, АР7251341, АР7417133, АР7251321.
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ВІСТІ ГРОМАД
КИЯНИЦЯ. Голова Сумської 
РДА Віталій Бурбика провів 
особистий прийом громадян.
На особистий прийом до го-
лови звернулися жителі села 
Кияниця з питанням отримання 
земельних ділянок для ведення 
сільського господарства, жите-
лі села Яблунівка порушили пи-
тання ремонту під`їзної дороги.

ДОПОМОГА. Під головуван-
ням начальника управління 
соціального захисту населення 
Сумської районної державної 
адміністрації – заступника го-
лови комісії Тетяни Гапон в ре-
жимі онлайн відбулось чергове 
планове засідання комісії по 
розгляду питань з призначен-
ня (відновлення) щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для по-
криття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житло-
во-комунальних послуг. Під час 
засідання комісії призначено 
виплату щомісячної адресної 
допомоги шести особам.

ФІНАНСИ. Відбулося чергове 
засідання районної тимчасової 
комісії з питань погашення за-
боргованості із заробітної пла-
ти (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат. Про стан 
справ щодо погашення забор-
гованості із заробітної плати у 
суб’єктів господарської діяль-
ності Сумського району допо-
віли Тетяна Гапон, начальник 
управління соціального захис-
ту населення Сумської РДА та 
Віталій Ткаченко, заступник 
начальника Сумського район-
ного відділу поліції Головного 
управління національної полі-
ції у Сумській області. Про стан 
своєчасної виплати пенсій у 
Сумському районі та стан пога-
шення недоїмки по страхових 
внесках до Пенсійного фонду 
на підприємствах Сумського 
району доповіла начальник 
відділу з питань призначення 
пенсій управління застосуван-
ня пенсійного законодавства 
головного управління Пенсій-
ного фонду України в Сумській 
області Людмила Гонтаренко.

• ГРОМАДИ

Передплата приймається у всіх
відділенях “Укрпошти”. 
Передплатна ціна на місяць — 24-53 грн.

на 3 місяці — 73-59 грн.
на 4 місяці — 98-12 грн.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
газету “Вісті Сумських громад"

на друге півріччя 2020 року

Передплатний індекс

60379

Віримо, що люди нам допоможуть
Знову звертаємося до Вас, щедрих, добрих людей, за 

підтримкою. Ви остання надія для родини Лавриків. Ка-
жуть, Бог допомагає руками людей, тож підтримайте ді-
вчинку з Сумського району – Лаврик Діану. 

Вона хворіє на остеосаркому лівої великої голеневої 
кістки. Після обстеження було виявлено новоутворення. 
Із серпня 2016 року дівчина почала лікування у відділен-
ні дитячої онкології Національного інституту раку. Діана 
пройшла 16 курсів інтенсивної хіміотерапії та операцію з 
ендопротезування. Зараз її готують до операції в Інсти-
туті патології хребта та суглобів ім.  проф.  М.І.Ситенка. 
Уже чотири роки Діана мужньо бореться із своєю не-
дугою. Вона прагне активно вести повноцінний спосіб 
життя. Для здійснення цієї мрії дівчині терміново не-
обхідний новий ендопротез, вартість якого 730 тис. грн. 
Родина таких коштів  самостійно зібрати не в змозі. Де-
путати Нижньосироватської ОТГ і Сумського району ви-
ділили 90 тис. грн., але цього недостатньо.

Отож просимо долучитися й допомогти родині. За-
вчасно вдячні усім небайдужим за допомогу.

Реквізити для надання допомоги:
Приватбанк
Поповнення карти 5168 7427 1491 1447
Одержувач: Лаврик Ірина Іванівна
Мама Ірина тел. 0500525677

Бездрицька громада —
очима харків'ян

Завжди приємно писати 
про успіхи та досягнення 
громад Сумського райо-
ну. Та в цьому випадку 
завжди є "можливість" 
нарватися на критику 
- мовляв, свій хвалить 
свого. А от коли такі 
успіхи відзначають гос-
ті з інших країв — тоді 
вже питань немає.
Нещодавно у рамках пре-

стуру "Як ідуть реформи на 
Сумщині", організованого 
Харківським пресклубом, 
група журналістів із Хар-
ківщини відвідала дві ОТГ 
нашої області. На Сумщині 
їх вибір припав на Тростя-
нецьку та Бездрицьку ОТГ 
Сумського району. І журна-
лісти залишилися під вра-
женням від тих позитив-
них перетворень та змін, 
які відбулися у Бездриць-
кій ОТГ. Нагадаємо, що до 
Бездрицької ОТГ, яку ство-
рено чотири роки тому, уві-
йшли Бездрик, Токарі, За-
царне та Червона Діброва. 
Очолює Бездрицьку ОТГ 
Олександр Маркін. За сло-
вами харківських журна-
лістів, "Бездрицька ОТГ, із 
загальною кількістю меш-
канців менше чотирьох ти-
сяч осіб, упевнено демон-
струє власну спроможність 
і доволі успішно розвива-
ється". Дуже сподобалися 
гостям із Харківщини шко-
ли та дитсадки Бездриць-
кої громади, які мають су-
часний вигляд, капітально 
відремонтовані, є надій-
ний доступ до інтернету, 
мультимедійне обладнан-

ня тощо, тобто тут створені всі умо-
ви для гармонійного виховання під-
ростаючого покоління. "Вочевидь, 
що й голова ОТГ Олександр Мар-
кін разом з місцевими педколекти-
вом, депутатським корпусом, громад-
ськістю та меценатами неформально, 
по-справжньому дбайливо вболіва-
ють за майбутнє малої батьківщини", 
- відзначили журналісти. Не омину-
ли увагою гості й медицину, відзна-
чивши перелік та якість медичних по-
слуг, сучасне устаткування, комфорт 
для персоналу та пацієнтів. Справив 
враження на журналістів і той факт, 

що, наприклад, лише у Бездрику вста-
новлено 23 відеокамери, що цілодобо-
во фіксують усе, що тут відбувається. 
Завдяки цьому поменшало крадіжок, 
проявів зухвалої поведінки окремих 
громадян. Голова Бездрицької грома-
ди Олександр Маркін також розповів 
гостям про сьогодення та плани роз-
витку. Зокрема, він відзначив, що за 
останні роки зроблено стільки, скіль-
ки не робилося раніше й за десятки 
років. Все це - завдяки децентралі-
зації. У найближчих планах громади  
- забезпечення Токарів якісною пит-
ною водою, ремонт доріг, удоскона-

лення вуличного освітлення тощо. Та-
кож очільник ОТГ зізнався, "що мріє 
про сучасний стадіон, інші корисні 
принади для земляків, передусім мо-
лоді. До того ж переконаний, що во-
ни небезпідставні й здійсненні в май-
бутньому".

Отакі от враження гостей із сусід-
ньої Харківської області від поїздки 
до Бездрицької ОТГ. Що ж, приємно, 
що громада розвивається, має амбіт-
ні плани. Тож лишається лише по-
бажати громаді здійснення всіх цих 
планів, а також зробити правильний 
вибір на майбутніх місцевих виборах.
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1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

Юридична адреса: 21009, Вінницька обл., 
місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 4, 
офіс 300 тел. +38(063)-303-07-07. Фактична 
адреса діяльності: Сумська обл. м. Суми, 
вул. Івана Піддубного, 4.

(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи1.

Об’єктом планованої діяльності є розмі-
щення мобільної асфальтобетонної установ-
ки ДС-16837 потужністю 160 т/год та грунтоз-
мішувальної установки ДС 50Б потужність 
240 т/год на виробничому майданчику за 
адресою м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4.

aТехнічна альтернатива 1.
Асфальтобетонна установка ДС-16837 

являє собою мобільну конструкцію, що 
забезпечує безперервний технологічний 
цикл, що складається з подачі вихідного 
матеріалу, його дозування та нагрів, про-
сушування, просіювання і перемішування. 
Всі рухомі частини установки знаходяться 
під контролем спеціальної системи управ-
ління. Основні складові установки: живильні 
бункера (5 шт.) місткістю по 16 м3, тран-
спортери ланцюгові, сушильний барабан 
безперервної дії, що працює на дизельному 
пальному та забезпечена сухою системою 
очистки (рукавний фільтр), змішувач, бункер 
мінерального порошку (2 шт.), бункер пилу, 
бункер целюлози, бункера готової продук-
ції. Для зберігання бітуму передбачено три 
резервуара об’ємом 30 м3 та один об’ємом 
75 м3. Для зберігання дизельного пального 
передбачено чотири резервуари об’ємом 
13  м3, 2,7  м3, 0,2  м3, 30  м3. Інертні матеріа-
ли зберігаються на відкритому майданчику. 
Технологією виготовлення асфальтобетон-
ної суміші передбачено також використання 
целюлозної добавки, як складова частина 
щебеномастикового типу асфальтобетонної 
суміші (ЩМАС). Загалом асфальтобетонна 
установка ДС-1637 має найбільшу вироб-
ничу потужність, а технологія виготовлен-
ня асфальтобетонної суміші направлена на 
зменшення викидів та економію до 25 % 
енергії на всіх етапах виробництва.

Ґрунтозмішувальна установка безперерв-
ної дії ДС-50Б призначена для приготуван-
ня цементо-грунтових, бутумо-грунтових 
сумішей, цементо-щебневих сумішей, що 
застосовуються в дорожньому будівництві. 
До складу установки входять: живильні бун-
кера (3 шт), установка ґрунтозмішувальна, 
транспортери стрічкові, цистерна бітумної 
емульсії з насосною установкою, установка 
дозування води, установка дозування бітум-
ної емульсії, агрегат дозування порошкопо-
дібних матеріалів, силос цементу, бункер 
надлишкового матеріалу, блок змішування, 
блок управління (кабіна оператора). Спосіб 
приготування ґрунтових сумішей – холод-
ний с попереднім дозуванням компонентів. 
Потужність установки в залежності від виду 
суміші, що випускається – до 240 т/год.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи №2 роз-

глядалась асфальтозмішувальна установка 
ДС-158 (виробництва ПАТ «КРЕДМАШ») та 
використання природного газу або мазуту 
в якості енергетичного носія. Використання 
стаціонарної установки відхилено через малу 
виробничу потужність, а саме 56 т/год та менш 
ефективну систему очистки, а саме фільтр 
водної очистки та вертикальні циклони інерт-
ного типу (загальна ефективність очистки не 
більше 85 %). Використання в якості палива 
природного газу відхилено в зв’язку з значни-
ми економічними витратами та відсутністю 
поблизу промислового майданчика газових 
трубопроводів. Альтернативу використання 
мазуту відхилено через значні екологічні ви-
киди забруднюючих речовин.

Отже, так як технічна альтернатива 1 є най-
більш ефективною з точки зору раціональ-
ного та екологічно безпечного використан-
ня матеріалів та технічних можливостей 
виготовлення продукції із використанням 
нової сучасної установки європейського 
виробництва, тому технічна альтернатива 
2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої ді-

яльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива  1.
Усі проектні рішення планується реалізо-

вувати на орендованому виробничому май-
данчику площею 1900 кв.м (договір оренди 
№1706/1 від 17 червня 2020 року з ФОП Яку-
шин О.В.), що розміщено на земельній ділянці 
кадастровий номер 5910136300:15:003:0074. 
Цільове призначення земельної ділянки - 
12.04 Для розміщення та експлуатації буді-
вель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства, площею 0,978 
га, яка знаходиться за адресою: м. Суми, 
вул. Івана Піддубного,  4. Майданчик меж-
ує: з північної сторони – промислова зона, 
далі насадження дерев; з західної сторо-
ни – територія електричної підстанції, далі 
промислова зона, далі житловий масив, 
найближчий житловий будинок на відстані 
1610 м; з східної сторони – промислова зона; 
з південної сторони – рілля; з південно-за-
хідної сторони - кладовище

Установка не вимагає виконання спеці-
альних бетонних фундаментів з можливіс-
тю рекультивації ділянки після демонтажу 
і переміщення установки. Ділянка в цілому 
відповідає містобудівним вимогам, забезпе-
чує дотримання санітарних, пожежних, еко-
логічних вимог та знаходиться за межами: 
санітарних зон промислових підприємств, 
очисних споруд та залізничної колій. До іс-
торико-культурних зон, об’єктів ПЗФ також 
не відноситься.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива  2.

Оскільки територіальна альтернатива 1 
має екологічні переваги в розташуванні, 
що визначається віддаленістю від житло-
вої забудови та дотриманням нормативної 
санітарно-захисної зони ( 1000м), відповід-
но до вимог Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів 
(ДСП 173-96) - територіальна альтернати ва 
2 не розглядаєть ся.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Метою планованої діяльності ТОВ «Ві-
нницька дорожньо-будівельна компанія» 
(ТОВ «ВДБК») є виробництво асфальтобе-
тонних, цементогрунтових, бітумогрунтових 
сумішей, цементощебневих сумішей для 
будівництва та ремонту автодоріг, що по 
якості та складу  відповідають вимогам ДСТУ 
Б.В.2.7.-119-2003 та ГОСТ 9128-2009. Запла-
нована діяльність спрямована на зближення 
виробництва асфальтобетону до місця його 
реалізації.

Соціально-економічна необхідність пла-
нової діяльності: це розвиток сфери ви-
робництва асфальтобетонних сумішей з 
метою будівництва та ремонту автодороги; 
поліпшення дорожніх умов та транспорт-
ного обслуговування населення; створення 
на дорогах належних умов безпеки руху; 
створення нових робочих місць за рахунок 
працевлаштування місцевого населення із за-
безпеченням сучасних умов праці (до 25 чол.), 
наповнення місцевого бюджету податками.

5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Асфальтобетонна установка є сучасним 
виробництвом із використанням мікропро-
цесорної системи управління і забезпечує 
оптимально економний режим роботи, під-
вищує культуру виробництва, надійність 
безвідмовної роботи обладнання та зводить 
до мінімуму вплив на навколишнє серед-
овище. Установка має сертифікати відпо-
відності технічному регламенту України та 
Декларацію про відповідність Євразійського 
Економічного Союзу.

Потужність асфальтобетонної установки 
ДС-16837 становить: максимальна 160 тон 
за годину, річна – 350 тис.тон. асфальтобе-
тонних сумішей. Витрати дизельного палива 
складають- 1000 кг/год.

Потужність грунтозмішувальної установ-
ки ДС-50Б складає 240 т/год, річна 50 тис т/
рік цементо-грунтових, бітумо-грунтових та 
цементо-щебневих сумішей. Режим роботи 
підприємства - 264 робочих днів на рік, у 2 

зміни. Кількість працюючих – 25 чол.
Кількість інертних матеріалів 175 тис т/

рік – щебеню та 140 тис. т відсів. Влашту-
вання заправного пункту – не передбача-
ється. Для побутових та виробничих потреб 
здійснюється водозабір з свердловини, яка 
розташована на території підприємства, із 
застосуванням насосу, в подальшому з отри-
манням дозволу на спецводокористування. 
Для питних потреб постачатиметься при-
возна вода, згідно договору. Для заповне-
ння пожежного резервуару об’ємом 20 м3 
використовується вода зі скважини.

Асфальтобетонна та грунтзмішувальна 
установка мобільного типу при розміщенні 
та експлуатації не потребує виконання буді-
вельних робіт та влаштування фундаментів.

При виготовленні асфальтобетону ви-
користовуються інертні матеріали (відсів, 
щебінь різних фракцій, мінеральний поро-
шок, гранульована добавка). На заміс ви-
користовується: щебінь 5-10 гран – 49,3%; 
пісок із відсівів гранітний – 41,7%; міне-
ральний порошок (портландцемент)-3,8%; 
бітум БНД60/90-5,2%. Просушування та 
нагрів інертних матеріалів відбувається в 
сушильному барабані обертового типу. В 
сушильному барабані використовується 
сучасний, високоефективний та екологіч-
но безпечний пальник, що в якості палива 
використовує дизельне пальне. Установка 
оснащена високоефективними фільтрами 
рукавного типу загальною площею фільтру-
вання 473 м2. Номінальний вихід пилу після 
очистки, відповідно до паспортних даних 
становить 20 мг/м3. Продуктивність фільтру 
30000 Нм3/год. Потужність електроустанов-
ки 55 кВт. Площа виробничого майданчика 
для розміщення мобільної асфальтобетон-
ної установки та грунтозмішувальної уста-
новки – 1900 кв.м. Співвідношення інертних 
матеріалів для виготовлення асфальтобе-
тонних сумішей складає 60 % відсіву, 30 % 
щебеню, 10 % бітуму.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження: - при експлуатації 

об’єкта дотримуватись нормативів чинного 
природоохоронного законодавства; - вики-
ди від стаціонарних джерел повинні здій-
снюватись за наявності дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря і не перевищувати граничнодопустимих 
нормативів; відходи, що утворюватимуть-
ся, повинні передаватись іншим власникам 
згідно попередньо заключених договорів з 
метою їх подальшого зберігання, оброблен-
ня, утилізації, знешкодження, захоронення, 
видалення;- виконання вимог щодо раціо-
нального використання природних ресур-
сів; - радіаційний контроль вхідної сировини.

Санітарно-гігієнічні обмеження: - екс-
плуатацію об’єкта здійснювати згідно з чин-
ними санітарними нормами та правилами; 
- дотримання вимог організації санітарно-
захисної зони (1000м), відповідно до вимог 
Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); 
рівень акустичного забруднення не пови-
нен перевищувати нормативів шумового 
забруднення та вібрації на межі СЗЗ; за-
безпечення санітарно-гігієнічних потреб 
працюючого персоналу

Інші обмеження: дотримання правил по-
жежної безпеки

Замовник бере на себе зобов’язання 
виконувати всі умови щодо експлуатації 
об’єкту планованої діяльності, а також ре-
сурсозберігаючі, охоронні захисні та інші 
заходи щодо умов безпечної експлуатації 
обладнання, дотримання вимог природо-
охоронного та санітарного законодавства. 
При цьому вплив на навколишнє середови-
ще мінімальний і додаткових екологічних 
обмежень не потребує.

щодо технічної альтернативи 2 Так як 
перевага надана технологічному обладнан-
ню мобільної асфальтобетонної установки 
ДС-16837 та грунтозмішувальної установ-
ки ДС-50Б, екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернативою 2 
не розглядаються. Загалом технологія ви-
готовлення асфальтобетонної суміші за ра-

хунок використання сухої системи очистки 
(фільтр рукавний з ефективністю очистки 
98%) направлена на зменшення викидів та 
економію до 25 % енергії на всіх етапах 
виробництва.

щодо територіальної альтернативи 
1 Планована діяльність передбачається в 
межах орендованого виробничого май-
данчика площею 1900 кв.м на земельній 
земельній ділянці площею 0,978 га. за адре-
сою: м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4 На 
території ділянки відсутні об’єкти природ-
но-заповідного фонду. Розмір нормативної 
санітарно - захисної зони до житла (1000м) 
- дотримується .

щодо територіальної альтернативи 
2 Оскільки територіальна альтернатива 1 
має екологічні переваги в розташуванні, 
що визначається віддаленістю від житлової 
забудови на нормативну відстань, тому тери-
торіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами:

Щодо технічної альтернативи 1 Встанов-
лення комплексу технологічного обладнан-
ня має здійснюватися з урахуванням вимог 
техніки безпеки і виробничої санітарії. Пе-
редбачено розробку і застосування захо-
дів, направлених на запобігання аваріям, 
обмеження їх наслідків та захист людей і 
довкілля від їх впливу. Встановлення мобіль-
них установок не передбачає встановлення 
фундаментів.

Щодо технічної альтернативи 2 Так як 
перевага надана технологічному обладнан-
ню мобільних асфальтобетонній та грутоз-
мішувальній установках ДС-1637 та ДС 50Б, 
тому еколого - інженерна підготовка і захист 
території планованої діяльності за альтер-
нативою 2 не розглядаються.

Щодо територіальної альтернативи 1 
Топографо-геодезичні, інженерно-геоло-
гічні, гідрологічні та інші вишукування у 
необхідному обсязі згідно чинного законо-
давства. Проектні рішення в період будівни-
цтва та експлуатації повинні забезпечувати 
раціональне використання ґрунту, повинні 
бути передбачені заходи протидії просідан-
ню, активізації інших екзогенних процесів, 
а також охоронні, відновлювані, захисні та 
компенсаційні заходи.

Щодо територіальної альтернативи 
2 Оскільки територіальна альтернатива 1 
має екологічні переваги в розташуванні, 
що визначається віддаленістю від житлової 
забудови на нормативну відстань, тому тери-
торіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:

Щодо технічної та територіальної аль-
тернативи 1

Клімат і мікро клімат: вплив не перед-
бачається;

Повітряне середовище: джерелами по-
тенційного впливу на повітряне середови-
ще: розвантаження інертних матеріалів з 
автотранспорту та зберігання на складах; 
живильник (пересипка інертних матеріалів); 
транспортер подачі інертних матеріалів (пе-
ресипка інертних матеріалів); силоси для 
зберігання мінерального порошку, пилу та 
целюлози; зберігання та спалювання дизпа-
лива; зберігання та підігрів бітуму; сушиль-
ний барабан; аспірація пневмотранспорту 
целюлозної добавки; відвантаження готово-
го асфальту та цементо-грунтових, бітумо-
грунтових, цементо-щебневих сумішей на 
автотранспорт. В процесі планової діяльнос-
ті в атмосферне повітря здійснюватиметься 
викиди речовин у вигляді суспендованих 
твердих часток, оксидів азоту, вуглецю окси-
ду, ангідриду сірчистого, бензолу, толуолу, 
ксилолу, метану, неметанових летких орга-
нічних сполук, вуглецю діоксиду.

Вплив планової діяльності на повітряне 
середовище оцінюється як допустимий.

Водне середовище: для питних потреб 
використовується привозна вода, яка по-
винна відповідати діючим санітарним нор-
мам. Для задоволення санітарно-гігієнічних 
вимог передбачено використання підземної 
води. При умові використання води в обсязі 
більше 5 м3/добу відповідно до Водного 

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька дорожньо-будівельна компанія» (ТОВ «ВДБК»)
код згідно з ЄДРПОУ 42063576

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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ПРОДАЄТЬСЯ  
ПЛЕМІННИЙ 

ЦАП
Ціна договірна

с. Мукієвка, 

Білопільський 

район

Сумської обл.

Тел. 097-255 -95-41, 

050-20 84 687

Втрачене 

посвідчення 

учасника бойових 

дій на ім'я 

Шматенка Сергія 

Олександровича, 

серія АА, № 143982 

від 15.08.2015 року, 

видане в/ч А 1314, 

вважати недійсним.

• ОГОЛОШЕННЯ!
Про проведення громадського обговорення (слухань) містобудівної докумен-

тації –«Генеральний план села Гірне Нижньосироватської сільської ради Сум-
ського району Сумської області з проектом детального планування частини те-
риторії» та звіту про стратегічну екологічну оцінку

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтере-
сів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, за-
твердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011 № 555, Нижньо-
сироватська сільська рада  з 26 лютого 2020 року по 27 березня 2020 року провела  
процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту місто-
будівної документації: «Генеральний план села Гірне Нижньосироватської сільської  
ради Сумського району Сумської області з проектом детального планування части-
ни території» та звіту про стратегічну екологічну оцінку. В зв’язку з встановленням 
карантину з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, гро-
мадські слухання 27 березня 2020 року були відмінені.

Громадські слухання щодо проекту містобудівної документації відбудуться 
12 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. за адресою: с Старе Село, вул. Першотравне-
ва, 6 «А», приміщення сільського будинку культури з дотриманням протиепіде-
мічних заходів.

Виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради

Засновник: ГО "Україна Тугеза"
Видавець: ФОП Поляченко А.В.
Гол.редактор: Анатолій Поляченко
м.Суми, Покровська пл., 6, 2 пов.
Тел.: (0542) 771-662.
Наклад – 3000 прим.

Матеріали з позначкою розміщуються під рубрикою «на пра-
вах реклами», згідно зі статтею 9 закона України «Про рекламу».

Матеріали з позначкою друкуються згідно з «Договором 
про публікацію інформаційних матеріалів».

Віддруковано згідно з наданим оригінал-
макетом у друкарнi «Фактор Друк»,
ФОП Артьомова Є.С.
61030, м.Харків, вул.Саратовська, 51,
тел. +38 057 717 53 55
Номер пiдписаний до друку   04.08.20 р.
Замовл. № 5282

 При використаннi матеріалiв посилання на газету обов’язкове. Вiдповiдальнiсть за якiсть друку несе 

друкарня. Вiдповiдальнiсть за змiст рекламних матерiалiв несе рекламодавець.

Вісті Сумських громад №32 (123), 
05.08. – 12.08.2020 р.
Видається з квітня 2018 р.
Реєстр. свiдоцтво: СМ № 865/487Р 
від 13.02.2018 р. Цiна доґовiрна.
Передплатний індекс 60379

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД № 31

Кодексу України суб’єкт господарювання 
повинен отримати дозвіл на спеціальне 
водокористування. На об’єкті не передба-
чається скид стічних вод безпосередньо 
у водоймища та ґрунтові води. Потенцій-
ний вплив планованої діяльності на водне 
середовище знаходитиметься в межах до-
пустимих норм. Відведення господарсько-
побутових стічних вод передбачено на малі 
очисні споруди з подальшим вивезенням 
відповідно до договорів та використанням 
умовно-чистої води частково на благоустрій 
території.

Грунти: можливий незначний вплив при 
облаштуванні проммайданчика. При цьому 
погіршення показників фізико-механічних 
властивостей ґрунтів не відбуватиметься.

Шум: на межі санітарно-захисної зони за-
безпечуються нормативні значення шуму, 
що не перевищують допустимих рівнів згід-
но вимог ДСП №173.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти 
природно-заповідного фонду - вплив не пе-
редбачається. Об’єкти природного заповід-
ного фонду в районі розташування відсутні.

Навколишнє техногенне середовище: 
вплив не передбачається, за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації.

Відходи: в процесі розміщення: будівельні 
відходи (відпрацьовані електроди, абразив-
ні відходи, матеріали обтиральні); в резуль-
таті планованої діяльності - тверді побутові 
відходи.

Вплив на довкілля, здоров’я і умови прожи-
вання населення знаходитиметься в межах 
доступних нормативних значень. Передба-
ченні технологічні рішення, методи керу-
вання та застосовані заходи забезпечують 
дотримання норм діючого природоохорон-
ного та санітарного законодавства. Прове-
дення додаткових заходів щодо запобігання 
або зменшення фізичних видів дії на до-
вкілля не доцільно.

щодо технічної та територіальної аль-
тернативи 2 Технічна та територіальна 
альтернативи 2 не розглядаються.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Об’єкт планової діяльності відноситься до 

другої категорії видів планової діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України « 
Про оцінку впливу на довкілля »:

- ст.3 ч.3 п 11 - Інші види діяльності : спо-
руди для виробництва штучних мінеральних 
волокон, виробництво екструдованого піно-
полістиролу, утеплювачів, асфальтобетону.

- ст.3 ч.3 п.4 - поверхневе та підземне 
зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних ме-
трів і більше або об’ємом (для рідких або 
газоподібних) 15 кубічних метрів і більше;

10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених 
держав)

Підстав для здійснення оцінки впливу 
транскордонного впливу на довкілля немає

11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на до-
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення планованої ді-
яльності; аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час гро-
мадського обговорення, під час здійснення 

процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації; надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результа-
ти аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту; врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного 
у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підля-

гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і про-
позиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це включа-
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяль-
ності буде:

Висновок з оцінки впливу на довкілля, що 
видається: Департаментом захисту довкілля 
та енергетики Сумської обласної державної 
адміністрації.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департаменту захисту довкілля та енер-
гетики Сумської обласної державної адмі-
ністрації; поштова адреса: майдан. Неза-
лежності, 2, м. Суми, 40000; електронна 
адреса: ovd.sumy@gmail.com; номер те-
лефону: 0-542-77-08-61; контактна особа: 
Шкробот Інна Вікторівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер телефону та контак-

тна особа)
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ВІСТІ ГРОМАД
СЕВЕРИНІВКА. «Колос» (Севе-
ринівка), який виступає у ви-
щій лізі чемпіонату області з 
футболу, 12 серпня проведе у 
місті Ромни на стадіоні ім. Окіп-
ного перенесений матч сьомого 
туру чемпіонату, в якому зустрі-
неться з футбольним клубом 
«Ромни». Початок матчу – 18:00. 

ФІНАНСИ. До загального 
фонду місцевих бюджетів 
Сумського району за січень-
липень 2020 року надійшло 
156972,6 тис.гривень. Дотацій 
отримано 4921,0 тис. гривень, 
субвенцій – 63048,3 тис.  гри-
вень. Податків, зборів та інших 
платежів до місцевих бюджетів 
Сумського району зараховано у 
сумі 89003,3 тис. гривень, або 
105,1% до плану звітного періо-
ду. Податку та збору на доходи 
фізичних осіб надійшло 59966,4 
тис. гривень, або 63,0% до об-
сягів на 2020 рік. Земельного 
податку та орендної плати за 
землю до місцевих бюджетів 
Сумського району отримано 
10180,7 тис. гривень.

ЗВЕРНЕННЯ. При Сумській ра-
йонній державній адміністрації 
відбулось засідання районної 
постійно діючої комісії з пи-
тань розгляду звернень гро-
мадян. На засіданні заслухано 
звіт сільського голови Великої 
Чернеччини про стан роботи 
зі зверненнями громадян та 
розглядалося питання щодо 
надання матеріальної допомо-
ги жителям Сумського району.

ЗАХИСТ. Відбулася апаратна 
нарада при начальнику управ-
ління соціального захисту на-
селення Тетяні Гапон, на якій 
обговорено актуальні питання, 
що стосуються соціального 
захисту населення. З початку 
2020 року для жителів Сумсько-
го району було організовано 10 
виїздів «мобільного соціально-
го офісу». З різних питань при-
йнято 81 особу та 4 комплекти 
документів для призначення 
житлових субсидій та інших 
соціальних допомог.

• ГРОМАДИ
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Передплата приймається у всіх
відділенях “Укрпошти”. 
Передплатна ціна на місяць — 24-53 грн.

на 3 місяці — 73-59 грн.
на 4 місяці — 98-12 грн.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
газету “Вісті Сумських громад"

на друге півріччя 2020 року

Передплатний індекс

60379

Віримо, що люди нам допоможуть
Знову звертаємося до Вас, щедрих, добрих людей, за 

підтримкою. Ви остання надія для родини Лавриків. Ка-
жуть, Бог допомагає руками людей, тож підтримайте ді-
вчинку з Сумського району – Лаврик Діану. 

Вона хворіє на остеосаркому лівої великої голеневої 
кістки. Після обстеження було виявлено новоутворення. 
Із серпня 2016 року дівчина почала лікування у відділен-
ні дитячої онкології Національного інституту раку. Діана 
пройшла 16 курсів інтенсивної хіміотерапії та операцію з 
ендопротезування. Зараз її готують до операції в Інсти-
туті патології хребта та суглобів ім.  проф.  М.І.Ситенка. 
Уже чотири роки Діана мужньо бореться із своєю не-
дугою. Вона прагне активно вести повноцінний спосіб 
життя. Для здійснення цієї мрії дівчині терміново не-
обхідний новий ендопротез, вартість якого 730 тис. грн. 
Родина таких коштів  самостійно зібрати не в змозі. Де-
путати Нижньосироватської ОТГ і Сумського району ви-
ділили 90 тис. грн., але цього недостатньо.

Отож просимо долучитися й допомогти родині. За-
вчасно вдячні усім небайдужим за допомогу.

Реквізити для надання допомоги:
Приватбанк
Поповнення карти 5168 7427 1491 1447
Одержувач: Лаврик Ірина Іванівна
Мама Ірина тел. 0500525677

Усі на вибори
Отже, це сталося -  Центральна ви-
борча комісія України на своєму 
засіданні 8 серпня призначила міс-
цеві вибори на 25 жовтня 2020 ро-
ку.  Комісія призначила 1439 пер-
ших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад територі-
альних громад і відповідних сіль-
ських, селищних, міських голів в 
усіх 24 областях України. В тому 
числі в усіх 51 ОТГ Сумської об-
ласті.

Рішення прийняте Комісією 
на підставі Постанови Верхо-
вної Ради України від 17 липня 
2020 року "Про утворення та 

ліквідацію районів", розпоряджень Ка-
бінету Міністрів України від 12 черв-
ня 2020 року про визначення адміні-
стративних центрів та затвердження 
територій територіальних громад. 

25 жовтня пройдуть вибори в усіх 
ОТГ Сумського району — нагадаємо, 
що до складу Сумського району бу-
дуть включені території, які раніше 
входили до Білопільського, Красно-
пільського та Лебединського районів. 
Повний перелік усіх громад Сумсько-
го району, де 25 жовтня пройдуть ви-
бори, ви можете побачити на другій 
сторінці нашої газети — відтепер їх 
буде 16.

Водночас, Комісія не змогла при-
значити перші місцеві вибори депута-
тів районних рад  районів, утворених 
Постановою Верховної Ради України 
«Про утворення та ліквідацію райо-
нів» у зв'язку з недосконалістю зако-
нодавства. Водночас ЦВК звернулась 
до профільного Комітету Верховної 
Ради України і Міністерства розви-
тку громад та територій України що-
до призначення перших виборів де-
путатів районних рад на 25 жовтня 
2020 року

На думку Комісії, на сьогодні за-
лишається певна правова невизначе-

ність щодо призначення перших 
виборів депутатів районних рад.  
Також ЦВК висловила прохання 
до вищезазначених установ у разі 
необхідності вжити заходів щодо 
правового регулювання питання 

призначення перших виборів де-
путатів районних рад. Поки що 
до Комісії не надходило звернень 
уповноваженого органу стосовно 
прийняття Центральною вибор-
чою комісією рішення про при-

значення перших виборів депута-
тів районних рад. Отже, вибори 
депутатів районних 
рад поки що залиша-
ються під запитанням.
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Матеріали з позначкою розміщуються під рубрикою «на пра-
вах реклами», згідно зі статтею 9 закона України «Про рекламу».

Матеріали з позначкою друкуються згідно з «Договором 
про публікацію інформаційних матеріалів».

Віддруковано згідно з наданим оригінал-
макетом у друкарнi «Фактор Друк»,
ФОП Артьомова Є.С.
61030, м.Харків, вул.Саратовська, 51,
тел. +38 057 717 53 55
Номер пiдписаний до друку   11.08.20 р.
Замовл. № 5495

 При використаннi матеріалiв посилання на газету обов’язкове. Вiдповiдальнiсть за якiсть друку несе 

друкарня. Вiдповiдальнiсть за змiст рекламних матерiалiв несе рекламодавець.

Вісті Сумських громад №33 (124), 
12.08. – 19.08.2020 р.
Видається з квітня 2018 р.
Реєстр. свiдоцтво: СМ № 865/487Р 
від 13.02.2018 р. Цiна доґовiрна.
Передплатний індекс 60379

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД № 32

Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, зазначеної у 
пункті  1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
Метою планованої діяльності є видобуван-

ня цегельної сировини (алеврит, суглинки, 
глина, пісок) на Південно-східній ділянці 
Верхньосироватського родовища, яка роз-
ташована в 18,0 км на південний схід від 
залізничної станції Суми, в 2,0 км. на південь 
від південно-східної околиці с.Верхня Сиро-
ватка Сумського району Сумської області.

Площа родовища згідно Спеціального до-
зволу на користування надрами № 4246 від 
12.04.2007 р. - 11,3 га. Видобування корисної 
копалини на Південно-східній ділянці Верх-
ньосироватського родовища здійснювати-
меться в межах затверджених запасів ДКЗ 
України (протокол №2579  від  29.03.2012р.). 
Корисні копалини родовища придатні для 
виробництва клінкерної цегли, бруківки та 
керамічних блоків. Технологічна схема видо-
бувних робіт - розробка корисних копалин 
екскаватором «зворотна лопата» на чоти-
рьох видобувних горизонтах з одночасним 
навантаженням в автотранспорт.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параме-
три планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Керамейя», код згідно ЄДРПОУ 
34327895;
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄД-

РПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 
- підприємця, ідентифікаційний кодабо серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні пе-
реконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу 

і мають відмітку у паспорті),
40020, м. Суми, вул. Курська, 18; заступник 

генерального директора з охорони праці 
екології та господарської діяльності Зленко 
С.А. тел.(067) 88-69-554.

(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забез-

печує проведення громадського обгово-
рення

Департамент захисту довкілля та енер-
гетики Сумської обласної державної ад-
міністрації, м. Суми, пл. Незалежності, 2, 
контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, 
тел. (0542) 77-08-61.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходжен-

ня, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про

провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля

Відповідно до Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 30 травня 2011 року № 615, 
рішенням про провадження даної плано-
ваної діяльності буде продовження строку 
дії спеціального дозволу на користування 
надрами з метою видобування цегельної си-
ровини (алеврит, суглинки, глина, пісок) на 
Південно-східній ділянці Верхньосироват-
ського родовища, що видається Державною 
службою геології та надр України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний до-

кумент, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок гро-

мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з момен-
ту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 

та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися 
в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань не визначено; тимчасово, 
на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID-19), 
до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання письмових 
зауважень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді).

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Департамент захисту довкілля та енер-
гетики Сумської обласної державної ад-
міністрації, м. Суми, пл. Незалежності, 2, 
контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, 
тел. (0542) 77-08-61

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний ор-

ган, до якого надаються зауваження і 
пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Департамент захисту довкілля та енер-
гетики Сумської обласної державної ад-
міністрації, м. Суми, пл. Незалежності, 2, 
контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, 
тел. (0542) 77-08-61; ovd.sumy@gmail.com
(зазначити найменування органу, поштову та електронну 

адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються 

протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 269 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад-

ськості)
______________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними

1. ТОВ «Керамейя», м.Суми, вул. При-
кордонна, 47; з 13.08.2020 р. (9.00-17.00); 
контактна особа - заступник генерально-
го директора з охорони праці екології та 
господарської діяльності Зленко С.А., тел.
(067) 88-69-554

2. Верхньосироватська сільська рада
Сумського району, 42351, Сумська обл., 
Сумський р-н, с. Верхня Сироватка, пл. 
Козацької Слави, б. 2; з 13.08.2020 р. (8.00-
17.15); контактна особа - голова громади 
Александрова А. М., тел. (0542)690-004

(найменування підприємства, установи, організації, міс-
цезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток 3 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 
фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
_______________20202175318________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

В номері №32 (123) 5-12 серпня 2020 
р. газети «Вісті сумських громад» на 
сторінках 6-7 було розміщено Оголо-
шення про планову діяльність - роз-
міщення мобільної асфальтобетонної 
установки ДС-16837 на виробничому 
майданчику за адресою м. Суми, вул. 
Івана Піддубного, 4. 

У змісті оголошення було допущено 
технічні помилки, просимо вважати 
достовірними наступні виправлення:

П.1 заміна: Юридична адреса: 
21009, Вінницька обл., місто Вінниця, 
вул. 600-річчя, 15 оф.9 тел. +38(063)-
303-07-07.

П.2 абз. 6 заміна: Отже, технічна 
альтернатива 1 є найбільш ефектив-
ною з точки зору раціонального та 
екологічно безпечного використання 
матеріалів та технічних можливостей 
виготовлення продукції із викорис-
танням нової сучасної установки єв-
ропейського виробництва.

П.3 абз. 3 заміна: Виробничий май-
данчик в Зарічному районі м. Суми 
на земельній ділянці з кадастровим 
номером 5910136300:10:005:0008. 
Територіальна альтернатива 1 має 
екологічні переваги в розташуванні, 
що визначається віддаленістю від 
житлової забудови та дотриманням 

нормативної санітарно-захисної зони 
(1000м), відповідно до вимог Держав-
них санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів (ДСП 
173-96). 

П.6 абз. 4 доповнено: щодо тех-
нічної альтернативи 2 Екологічні 
обмеження - такі як у технічної альтер-
нативи 1. При використанні установки 
ДС-158 та палива мазут необхідним 
є встановленням додаткового очис-
ного обладнання, для підвищення 
ефективності очистки з 85% до 98% 
та не перевищення нормативів ГДВ. 
Санітарно-гігієнічні та інші обмеження 
– такі як у технічної альтернативи 1.

Абз. 6 заміна: щодо територіаль-
ної альтернативи 2 З урахуванням 
недотримання вимог ДСП-173 щодо 
розміру санітарно захисної зони є не-
обхідність попереднього скорочення 
розміру СЗЗ відповідно законодавчих 
вимог; зміна цільового призначення 
земельної ділянки.

П.7 абз. 2 доповнено: Викорис-
тання в якості палива природного 
газу потребує прокладання газових 
мереж, знесення зелених насаджень, а 
в подальшому рекультивація поруше-
ного ґрунту та існуючого ландшафту; 

абз. 4 замінено: Щодо територі-

альної альтернативи 2 Аналогічно 
територіальній альтернативі 1.

П.8: Щодо технічної та терито-
ріальної альтернативи 1 доповне-
но абз. Повітряне середовище: В про-
цесі планованої діяльності основними 
забруднюючими речовинами є: речо-
вини у вигляді твердих суспендованих 
часток, оксид та діоксид азоту, оксид 
та діоксид вуглецю, ангідрид сірчис-
тий, бензол, толуол, ксилол, метан, 
неметанові леткі органічні сполуки, 
вуглеводні.

щодо технічної альтернативи 
2 доповнено: При спалювані мазуту 
основними забруднюючими речови-
нами є: речовини у вигляді твердих 
суспендованих часток, оксид та ді-
оксид азоту ,оксид та діоксид вуглецю, 
ангідрид сірчистий, метан, вуглевод-
ні. При прокладанні газових мереж 
– порушення ґрунтового покриву,
знесення зелених насаджень. При 
спалюванні природного газу осно-
вними забруднюючими речовинами 
є: оксид та діоксид азоту, оксид та 
діоксид вуглецю, метан.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2 доповнено: Значний вплив 
на житлову забудову через недотри-
мання СЗЗ розміром 1000 м.

• ОГОЛОШЕННЯ
НА СУМЩИНІ КОЛО ОТРИМУВАЧІВ 

ДОПОМОГИ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ 
РОЗШИРЮЄТЬСЯ

Служба зайнятості Сумщини, на виконання урядової про-
грами щодо виплат допомоги по частковому безробіттю на 
період карантину, продовжує надавати фінансову допомогу, 
розширюючи коло отримувачів. 

Першим державна допомога стала доступна найманим пра-
цівникам підприємців, потім до них приєдналися фізичні 
особи-підприємці. З початку дії урядової програми до Сум-
ської обласної служби зайнятості звернулось 11,7 тис. робо-
тодавців та фізичних осіб-підприємців. Допомогу отримали 
16,9 тис. осіб, з них 10 тисяч - фізичні особи-підприємці. Ви-
трачено 84,4 млн грн з фонду загальнообов'язкового держав-
ного соціального страхування на випадок безробіття. 

З 16 липня поточного року постановою Кабміну № 600 до-
зволено таку виплату працівникам, які були у період каранти-
ну у відпустках без збереження заробітної плати. Призначена 
вона вже 50 працівникам, котрі працюють у 17 роботодавців.

РИНОК ПРАЦІ СУМЩИНИ ЗАЗНАЄ ЗМІН

У липні ринок праці Сум-
щини зазнав оптимістичних 
змін. Так, протягом місяця 
зареєстровано у службі за-
йнятості 2,1 тис. нових без-
робітних (рекордна кількість 
реєстрації припала на кві-
тень – 7 тис.). Проте загальна 
кількість безробітних у липні 
зменшилася на 1,9 тис. осіб 
і на кінець місяця на ринку 
праці налічувалося 20,9 тис. 
шукачів роботи.

Чисельність отримувачів 
допомоги по безробіттю та-
кож скоротилась з 18,6 тис. 
на початок до 17,2 тис. на кі-
нець липня (зменшення на 
1,4 тис.).

В той же час, у порівнян-
ні з минулорічним показни-
ком на кінець липня, кіль-
кість отримувачів допомоги  
по безробіттю збільшилася  
на  49,1%, зросла й загаль-
на кількість безробітних на  
46,9%. Хоча ці показники й 
досить високі, але це най-
нижчий темп росту серед ре-
гіонів України. Для порівнян-
ня: в середньому по Україні, 
якщо брати липень минулого 
й нинішнього років, отриму-
вачів допомоги  по безробіт-
тю збільшилося на  84,5%, а  
загальна кількість безробіт-
них зросла на 80%.
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