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ВСТУП 

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, а належне 

забезпечення потреб економіки в мінерально-сировинних ресурсах та ефективне їх використання 

забезпечує ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. 

Асортимент українського ринку цементу і бетону досить великий. З цементів в основному 

виробляють портландцемент марки 400 і 500. Найбільш затребуваними видами серед товарного 

бетону є суміші з класом міцності В20-В25 і маркою М250-М400. 

Ємність ринку клінкеру цементного, цементу і товарного бетону знижувалася до 2015 року, в 

зв'язку, як з втратою деяких заводів, так і самих територій на сході України і АР Крим. Але вже в 

2016 р. ємність ринку почала рости, тому що будівельний ринок почав стабілізуватися. Більшу 

частину клінкеру цементного і самого цементу виробляють в західних регіонах країни. А половина 

виробництва товарного бетону доводиться на Київську обл. (в т. ч. м. Київ). 

Оскільки експорт і імпорт цементу і бетону не має сильного впливу на ємність ринку даних 

товарів, то динаміка виробництва показує таку ж тенденцію, як і динаміка місткості ринку 

цементу та бетону. В Україні все більше починають будувати і проводити ремонти різних будівель 

і споруд, тим самим сприяючи збільшенню виробництва цементу та бетону згідно з даними 

аналізу ринку цементу за 2018 рік.  

Враховуючи вищезазначене можна визначити необхідність планованої діяльності на 

території Київської області. 

Для визначення екологічних умов провадження планованої діяльності згідно з пунктом 10 

частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність з 

будівництва Комплексу для відвантаження цементу відноситься до другої категорії видів 

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

довкілля, а саме: «будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження 

різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту». 

Звіт розроблений згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», чинних норм, 

правил та стандартів України: 

- щодо вимог до складу, змісту та оформлення проектної документації; 

- щодо питань захисту та охорони навколишнього природного середовища і екологічної 

безпеки; 

- санітарно-епідеміологічних норм і правил. 

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується 

провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-

економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та 

опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої 

діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або 

розглядається питання про прийняття таких рішень. 

Предмет досліджень відповідно до технічного завдання: екологічний стан території, 

визначеної для будівництва комплексу по відвантаженню цементу Акціонерного товариства 

«Подільський цемент» (далі – АТ «Подільський цемент»). 

Мета дослідження:  

- екологічне обґрунтування АТ «Подільський цемент» доцільності будівництва 

комплексу по відвантаженню цементу для забезпечення ефективного постачання 

цементу на ключовий будівельний ринок України, який розташовано у м. Вишневе 

Київської області; 

- оцінка екологічних змін загального стану навколишнього природного середовища  в 

результаті провадження планованої діяльності; 

- визначення шляхів і способів нормалізації стану навколишнього середовища; 

- забезпечення вимог екологічної безпеки й оцінка ефективності технічних рішень і 

заходів щодо ліквідації (пом’якшення) очікуваних негативних наслідків (впливів) для 

навколишнього середовища та здоров’я населення; 
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- отримання відповідно до законодавства рішення про можливість подальшого 

провадження планованої діяльності, а саме, дозволу на виконання будівельних робіт, 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією. 

Oсновними завданням звіту є: 

- узагальнена характеристика існуючого стану території району розташування 

Комплексу, на якій планується провадження планованої діяльності; 

- розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідемічної 

ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і 

територіальних) планованої діяльності та обґрунтування переваг обраної альтернативи 

та варіанта розміщення; 

- визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі – впливів) і зон 

впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення 

(якщо  рекомендується подальший розгляд декількох); 

- визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності, на якій проводиться 

планована діяльність на навколишнє середовище; 

- прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів; 

- визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог 

природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних 

документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища; 

- визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище, 

що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів. 

Висновки та рекомендації базуються на результатах проведених  досліджень та наявної 

аналітичної інформації. 

Склад та зміст Звіту з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіту з ОВД) відповідає вимогам 

статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

підготовлене відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

офіційно опубліковане в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 20 червня 2019 р. 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20196193905). 

Детальна інформація стосовно здійснення публікацій та розміщення повідомлення про плановану 

діяльність наведена в розділі 10 даного звіту.  

 

 

1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Метою звіту з «Оцінки впливу на довкілля» є екологічне обґрунтування доцільності 

впровадження планованої діяльності АТ «Подільський цемент» щодо будівництва комплексу по 

відвантаженню цементу в дві черги та методів його реалізації, визначення шляхів та засобів 

запобігання порушення нормативного стану навколишнього середовища та забезпечення 

екологічної безпеки. Комплекс буде розташований за адресою: Київська обл., Києво-

Святошинський  р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 13. 

Планована виробнича діяльність АТ «Подільський цемент» належить до другої категорії 

видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть чинити вплив на довкілля та підлягають оцінці 

згідно із Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 р. 

(пункт 10, частини 3, статті 3). 

Суб’єкт планованої діяльності. 

АТ «Подільський цемент» (код ЄДРПОУ – 00293091) розташовується за адресою: 32325, 

Хмельницька область, Кам’янець-Подільський р-н, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1А. тел.: 

(03849) 67215. 

АТ «Подільський цемент» (с. Гуменці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область, 

Україна)  це одна з найефективніших і найсучасніших технологічних ліній із сухим способом 
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виробництва клінкеру в Європі. Завод діє з 1970 року, а з 1999 року входить до складу Групи CRH, 

– світового лідера у галузі будівельних матеріалів, що є виробником цементу, який 

сертифікований згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-46:2010 

Група CRH (Лондонська фондова біржа: CRH; Ірландська фондова біржа: CRG; Нью-

Йоркська фондова біржа: CRH) — це провідна міжнародна диверсифікована група компаній-

виробників будівельних матеріалів. Міжнародна компанія CRH в Україні вийшла на  ринок у 1999 

році після купівлі АТ "Подільський цемент" (у с. Гуменці, Кам’янець-Подільському районі), де у 

2011 році ввела в експлуатацію сучасну лінію виробництва цементу за сухим методом, який 

вважається екологічно безпечним. 

 

 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

 

 

Планована діяльність АТ «Подільський цемент» (далі – Товариство) передбачає будівництво 

комплексу по відвантаженню цементу (надалі – Комплекс) в дві черги на території існуючої 

земельної ділянки, яка знаходиться в оренді Товариства. 

Ділянка будівництва цементного терміналу розташовується у промзоні за адресою: вул. 

Київська, 13, м. Вишневе Києво-Святошинського р-ну, Київської області та має складну 

геометричну форму. Площа ділянки складає – 7,585 га. Згідно з генеральним планом розвитку м. 

Вишневе ділянка належить до земель для розміщення та експлуатації основних підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, 

відповідає зоні В-3 з переважним видом використання земельної ділянки під промислові 

підприємства ІV та V класу санітарної класифікації згідно з Планом зонування території міста. 

Форма власності – приватна власність. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності наведені у Додатку А. 

Ділянка межує: 

- на півночі – з вул. Київська; 

- на сході – з територією котельної та охоронною зоною лінії електропередач (далі – 

ЛЕП) (330 кВ); безпосередньо за нею розташована територія Жулянського 

машинобудівного заводу «Візар»; 

- на півдні – пустир з залізничними коліями; 

- на заході – з існуючими промисловими підприємствами (зокрема, із фабрикою з 

обробки скла). 

Поряд з ділянкою планованої діяльності (північна межа ділянки) проходить автодорога по 

вул. Київській, з якої влаштовано заїзди на ділянку.  

Аналіз транспортної мережі свідчить, що досліджувана ділянка забезпечена в достатній мірі 

транспортною інфраструктурою.  

Підключення об’єкта до інженерної інфраструктури, в тому числі електро-, водопостачання, 

каналізації та інших видів інженерного забезпечення передбачається  здійснювати від інженерних 

мереж, що знаходяться поряд із ділянкою або безпосередньо на ділянці. Розташування точок та 

умови підключення визначаються у технічних умовах інженерних служб міста або власників 

мереж. 

Рельєф ділянки майже рівний, упорядкований (спланований насипними ґрунтами), 

характеризується коливанням абсолютних відміток в середньому 171,93 – 173,18 м. 

Відповідно до схеми фізико-географічного районування України територія належить до Зони 

мішаних лісів Київського Полісся. Гідрологічна мережа району досліджень представлена 

притоками ріки Сіверка, невеликими озерами і ставками. Територія відноситься до кліматичного 

району І 
1
(північно-західного). Клімат помірно-континентальний з холодною зимою та теплим 

літом, характеризується середньорічною температурою повітря 8
о
С (середня місячна температура 

                                                 
1
 Згідно з ДСТУ-Н-Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» 
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в січні – мінус 4,7°С; в червні – плюс 19,8°С); середньорічною кількістю опадів 642 мм 

(середньомісячна кількість опадів – 40 мм в березні та 77 мм в липні, середня тривалість снігового 

покрову на протязі року – 95 днів); 

- усталений рівень водоносного горизонту в період вишукувань зафіксований на 

глибинах 14,90–17,95 м., що відповідає абсолютним відміткам 155,28–157,26 м; 

- глибина промерзання складає орієнтовно від 0,8 до 1,0 м.   

Схема розміщення земельної ділянки Комплексу наведена на рисунку 1.1. 

Схема розміщення джерел викидів наведена на рисунку 1.2. 

 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема розміщення земельної ділянки Комплексу 
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Рисунок 1.2 – Схема розміщення джерел викидів 
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1.2 Цілі планованої діяльності 

 

 

Ціль планованої діяльності Товариства – будівництво комплексу по відвантаженню цементу 

в дві черги у промисловій зоні за адресою вул. Київська, 13, м. Вишневе Києво-Святошинського 

району, Київської області. 

Цемент, вироблений на основному виробничому майданчику Товариства, буде 

транспортуватися залізничним транспортом до Комплексу.  

Перша черга будівництва Комплексу передбачає реконструкцію існуючої колійної мережі 

для отримання готового цементу, із застосуванням нових споруд та обладнання для зберігання 

цементу, лінії пакування цементу та відвантаження насипом та в тарі на автомобільний транспорт. 

Загальна потужність Комплексу по відвантаженню цементу становитиме 450 тис. тонн на рік. 

Друга черга будівництва Комплексу передбачатиме будівництво споруд та обладнання для 

отримання та зберігання сухого меленого гранульованого доменного шлаку з подальшим його 

дозуванням до цементу, який не містить інших компонентів та вироблений на основному 

виробничому майданчику Товариства. У результаті даної діяльності будуть отримуватися 

цементи, які містять гранульований доменний шлак у якості основного компоненту.  

Після впровадження другої черги загальна потужність комплексу по відвантаженню цементу 

буде становити 660 тис. тонн на рік. 

Будівництво Комплексу забезпечить: ефективне постачання цементу на ключовий 

будівельний ринок України, збільшення кількості робочих місць, оптимізує логістику компонентів 

цементу.  

Комплекс сприятиме: забезпеченню зайнятості місцевого населення, залученню підрядних 

організацій у процесі господарської діяльності, збільшенням дохідності в місцеві бюджети за 

рахунок сплати Товариством податків та зборів й загальному покращенню економічної ситуації 

регіону. 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 

дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією. 
 

 

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  

 

 

Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ 

№ 466 від 26.08.2015 року визначено, що підготовчі та будівельні роботи включають в себе: 

роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика, та 

знесення будівель та споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної 

ділянки, вишукувальні роботи, роботи зі спорудження тимчасових виробничих та побутових 

споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, 

складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, видалення 

зелених насаджень, а також роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації та 

капітального ремонту.  

Плановану діяльність передбачається провадити на існуючій орендованій земельній ділянці. 

На даний час на ділянці розташовуються наступні основні будівлі, споруди та мережі: 

- 3-поверхова адміністративна будівля; 

- два одноповерхові склади; використовувати не планується; 

- ремонтна майстерня; передбачається демонтаж; 

- 2-поверхова насосна; передбачається демонтаж; 
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- 2-поверхова офісна будівля з вбудованою котельнею (в північно-східній частині 

ділянки); планується використовувати як адміністративно-побутову будівлю; 

- відкритий сталевий навіс; використовувати не планується; 

- пост стрілочника; планується зносити; 

- будинок охорони; використовувати не планується; 

- підземні сховища дизпалива та резервуари; планується демонтувати;  

- існуючі залізничні колії; планується частково використовувати; одну з ділянок 

планується демонтувати; 

- естакада для вантажного транспорту; використовувати не планується; передбачається 

демонтаж; 

- мережі (водопровід, господарсько-побутова та зливова (дощова) каналізація, 

електромережі та ін.);  

В ході подальшого провадження передбачається здійснення будівельних та підготовчих 

робіт. 

 

Підготовчі роботи 

Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту робіт і складаються з робіт з 

підготовки земельної ділянки, вишукувальних робіт, робіт із спорудження тимчасових споруд та 

улаштування під’їзних шляхів. 

Роботи підготовчого періоду: 

Демонтаж існуючих споруд. 

До початку будівництва необхідно демонтувати існуючі будівлі та споруди, а саме – цегляну 

споруду висотою 10 м і площею 176 м
2
, сталевий навіс висотою 6 м і площею 90 м

2
, підземний 

резервуар для дизельного палива глибиною 10 м та площею 377 м
2
, підземний резервуар для 

дизельного палива глибиною 10 м та площею 1025 м
2
, підземний резервуар для дизельного палива 

глибиною 10 м та площею 105 м
2
. Обсяг демонтованих матеріалів наведений в розділі 1.5. 

Демонтаж резервуарів передбачається виконувати по рівнях (2 м). До кожного рівня 

необхідно організувати спуск для екскаватора. Демонтаж здійснювати відбійними молотками та 

екскаватором з відвалюванням будівельного сміття всередину резервуара. Перед демонтажем 

основи резервуару, необхідно вивезти будівельне сміття з нього (залишки верхніх рівнів 

резервуара). Після виконання демонтажу, котлован під резервуар необхідно засипати ґрунтом та 

втрамбувати. 

Передбачається збирання та вивіз демонтованих матеріалів згідно з Законом України «Про 

відходи» на утилізацію чи вторинне використання відповідно до укладених договорів з 

спеціалізованими підприємствами. 

Звільнення будівельного майданчика для подальшого проведення робіт. 

Передбачається розчищення території, перекладання інженерних мереж, вирізування кущів.  
Створення опорної геодезичної сітки. Встановлення висотних реперів, розбивка основних 

осей, винесення червоних ліній. 

АТ «Подільський цемент» повинен створити геодезичну розбивочну основу для будівництва 

і не пізніше, ніж за 10 днів до початку виконання будівельно – монтажних робіт (далі – БМР) 

передати поетапно підряднику технічну документацію на неї і закріплені на будівельному 

майданчику пункти основи. 

Демонтаж бруківки. 

Територія майданчика вкрита бруківкою. Під час проведення будівельних робіт 

передбачається демонтаж бруківки. Родючий шар ґрунту на території Комплексу відсутній. 

Місця підключення тимчасових інженерних мереж до існуючих мереж із зазначенням 

джерел забезпечення будівельного майданчика електроенергією, водою, освітленням, 

протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та зв’язку від 

інженерних мереж необхідних на період будівництва. 

Забезпечення комплексу питною та технічною водою в період будівництва здійснюється за 

рахунок привозної води. 
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Джерелом електропостачання служать існуючі мережі. 

Влаштування постійних та тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, під’їздів. 

Конструкція доріг, що використовуватимуться як тимчасові, повинна забезпечувати рух 

будівельної техніки і перевезення максимальних за масою і габаритами будівельних вантажів. 

До початку проведення основних земляних робіт повинні бути готові тимчасові дороги. В 

даному випадку для І та ІІ черг будівництва приймається двостороння дорога при ширині 6 м з 

площадкою для розвороту машин з одними воротами (для в’їзду та виїзду). Конструкція доріг – 

настил з дорожніх плит, який вкладається на вирівнюючий шар щебеню товщиною 20см. Радіуси 

закруглення доріг для проїзду автомобілів і перебазування монтажного крану прийняті 12м. При 

виїзді з будівельного майданчика обов’язково розмістити болото відбивний щит. 

Тимчасове огородження будмайданчика з організацією, в необхідних випадках контрольно-

пропускного пункту. 

Заготівля, антисептування та установлення дерев’яних стовпів у готові ями на підкладці з 

цегли із наступним зворотнім засипанням проводиться на початку робіт по огородженню. 

Паралельно виготовляються щити огорожі і встановлюють їх з допомогою кріплення. Висота 

панелей захисно-охоронної огорожі території будівельного майданчика повинна бути 2,0 м. 

Довжина панелей повинна бути 1,2; 1,6; 2,0 м. Відстань між стійками сигнальних огороджень не 

повинна бути більшою ніж 6,0 м. Також необхідно встановити ворота для проїзду будівельних 

машин і автомашин і хвіртку для проходу людей. 

Комплекс робіт по розміщенню та влаштуванню тимчасових будівель і споруд виробничого, 

допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення. 

Інвентарні будинки збірно-розбірного типу розміщені на вільних площадках з врахуванням 

експлуатації їх на протязі всього періоду будівництва. 

Будинки контейнерного типу забезпечуються відповідними інженерними комунікаціями. 

Необхідність в інвентарних будівлях визначена розрахунком з максимальної чисельності 

персоналу на будівництві. 

Влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій і 

устаткування. 

Інвентарні будинки збірно-розбірного типу розміщені на вільних площадках з врахуванням 

експлуатації їх на протязі всього періоду будівництва. Будинки контейнерного типу 

забезпечуються відповідними інженерними Необхідність в інвентарних будівлях визначена 

розрахунком в залежності від вартості БМР та терміном будівництва. 

Майданчики укрупнювального складання конструкцій. 

Необхідно на будівельній площадці передбачити майданчик для зварювання і укрупнення 

окремих конструктивних елементів в металеві конструкції з підключенням зварювальних 

інструментів до пускового силового ящика з заземленням. 

Влаштування котлованів. 

Виймання ґрунту до відміток, передбачених планованою діяльністю. Планування дна 

котлованів вручну і за допомогою бульдозерів і навантажувачів. Влаштування з’їздів в котлован і 

водовідведення з котловану (дренажу). 

Монтаж монолітних паль. 

Буріння свердловин до проектних відміток, монтаж каркасів краном і бетонування паль 

бетононасосом. Каркаси паль виготовляти на будівельному майданчику. 

Монтаж фундаментів. 

Бетонування монолітних ростверків, фундаментних плит по палях. Гідроізоляція 

фундаментів. 

Перед бетонуванням виконати планування дна котлована та передбачити водовідведення. 

Дно котлована ущільнити піщано-щебеневою підготовкою. По піщано-щебеневій підготовці 

виконати бетонну підготовку товщиною 100 мм з бетону класу С8/10. 

Після виконання вище вказаних процесів, виставити опалубку, згідно з опалубочними 

кресленями розділу КБ, виставити арматуру, виконати укладання бетонної суміші в опалубку. 

Монтаж сталевих несучих конструкцій. 
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Монтаж сталевих колон, прогонів, ферм, кран-балок. Захист від корозії. 

Підйом сталевих конструкцій здійснювати за допомогою гусеничного крана РДК-25(до 30 м) 

або колісним краном Liebherr LTM 1080/1 (від 30 м до 48 м). 

Зварювання сталевих конструкцій виконувати електродом Э42.  

Монтаж сталевих огороджуючих конструкцій. 

Монтаж обшивки з профільованого листа. 

Монтаж профільованого листа здійснюється за допомогою риштувань. Підйом профлиста 

здійснювати за допомогою електро лебідок або автокрана. 

Покрівельні роботи. 

Влаштування покриття по прогонах з профільованого листа.  

Перед монтажем профільованого листа вкладається гідроізоляційна плівка по прогонах. 

Профільований лист підіймається на потрібну висоту за допомогою автокрана і 

робітниками кріпиться до прогонів за допомогою саморізів з резиновими заглушками. 

Вертикальне планування прилеглої території. 

Влаштування доріг, тротуарів, організованого водовідведення. Очищення території від 

будівельного сміття. Демонтаж тимчасових споруд, змонтованих на час будівництва. 

Потреба в основних будівельних машинах та транспортних засобах наведена у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Потреба в основних будівельних машинах та транспортних засобах 

№ 

п/

п 

Назва машин Марка Кількість 

1 2 3 5 

1 Бульдозер HBXG ТУ165-3 2 

2 Колісний навантажувач LG933L 2 

3 Екскаватор на гусеничному ходу LG G235E 3 

4 Автомобільний кран на виносних опорах КТА-32 6 

5 Автомобільний кран на виносних опорах  Liebherr LTM 1080/1 1 

6 Гусиничний кран  РДК-25 4 

7 Бурова машина BAUER BG-28 3 

8 Бортові автомашини КрАЗ-219 5 

9 Спеціалізований КАМАЗ-5410 5 

10 Автомобілі-самоскиди МАЗ-503Б 5 

11 Газозварювальний апарат САК-2Г 4 

12 Компресор пересувний СО-7А 2 

13 Перфоратор електромагнітний - 4 

14 Пістолет монтажний - 4 

15 
Термопенали з масою завантажувальних 

електродів не більше 5кг 
- 4 

16 Бетононасос з гідравлічним приводом SERMAC SCM 1 

17 Автобетононасос Putzmeister M42-5 2 

18 Бетоновоз КамАЗ-53215 1 

19 
Вібратор зовнішній з круговими 

коливаннями загального призначення 
ІВ-21 2 

20 
Трамбівки пневматичні при роботі від 

компресора 
І-157 3 

21 Машина свердлильна електрична - 5 

22 
Молотки відбійні пневматичні, при роботі 

від пересувних компресорних станцій 
- 2 

23 
Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 

кН [5 т] 
- 2 

24 Дрилі електричні - 4 

25 Каток кулачковий ДУ-26 2 
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Підготовчий період демонтажу 

До початку демонтажу існуючих споруд необхідно виконати: 

- обстеження споруд, що зносяться, на предмет їх технічного стану зі складанням акту, 

щоб уникнути їх обвалення; 

- отримати письмовий дозвіл на знесення споруд; 

- відключити всі комунікації, що входять до споруд зі складанням акту; 

- підготувати необхідні пристосування й механізми; 

- організувати майданчик для тимчасового складування конструкцій, що розбираються, і 

будівельного сміття; 

- підвести на будівельний майданчик воду, для поливу завалених конструкцій (з метою 

зниження пилеутворення); 

 

Будівельні роботи 

Генеральним планом передбачено розміщення на ділянці планованої діяльності, згідно з 

всіма нормативними відстанями, наступних будівель та споруд: 

- cпоруда розвантаження вагонів; 

- етажерка перевантаження цементу від вагонів;  

- галерея аерожолобів транспортування цементу від вагонів; 

- етажерка перевантаження цементу до силосів; 

- корпус силосів зберігання цемент; 

- галерея аерожолобів транспортування цементу до бункерів відвантаження; 

- споруда бункерів відвантаження; 

- вагові системи відвантаження; 

- галерея аерожолобів транспортування цементу до будівлі упаковки та палетизації; 

- вагові на виїзді автотранспорту; 

- будівля упаковки та палетизації; 

- будівля щитової та трансформаторної; 

- компресорна; 

- контрольно-пропускний пункт (далі – КПП); 

- адміністративно-побутова будівля; 

- насосна; 

- майданчик для паркування автотранспорту; 

Організація рельєфу передбачає планування території з максимальним збереженням 

існуючого рельєфу, мінімальним обсягом земельних робіт та відводу поверхневих вод.  

На територію майданчика з боку вул. Київська передбачається 2 в’їзди/виїзди для 

автотранспорту з мінімальною шириною воріт 4,5 м
2
.  

Для сполучення в’їздів/виїздів та вищевказаних споруд на ділянці проектування 

передбачається мережа проїздів та тротуарів.  

Також для транспортування цементу на майданчик проектуються додаткові колії для 

залізничного транспорту. Крім того проектними рішеннями передбачається огорожа по периметру 

ділянки та освітлення. 

Кількість людей на будівництві складає – 60 осіб. Кількість працівників підібрана з 

урахуванням поетапного будівництва комплекусу будівель. Тривалість будівництва для усього 

комплексу споруд становить 19,2 місяця. 

 

Перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і містобудівних 

обмежень 

Згідно з існуючою містобудівною документацією, а саме: затвердженим XVIII сесією міської 

ради м. Вишневе від 16 лютого 2017 року Генеральним планом міста, ділянка підприємства має 

                                                 
2
 згідно з ДБН Б.2.2-12.2019 
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позначення виробничої зони – склади і бази. В той же час відповідно до актуальної Схеми 

зонування території міста Вишневе (2013 року), ділянка проектованого підприємства 

розташовується в зоні об’єктів виробничого, комунального і складського призначення, а саме: В3 

– зона промислових і комунально-складських підприємств IV класу санітарної класифікації – для 

функціонування підприємств (існуючих або нових), що потребують додержання санітарно-

захисних зон до 100 м.  

Згідно з ДСП 173-96 «Санітарні правила планування і забудови населених пунктів», додатку 

№4 до Додержання санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених  

наказом Міністерства охорони здоров'я, Санітарної класифікації підприємств, виробництв та 

споруд і розміри санітарно-захисних зон для них, проектоване виробництво відноситься до 

Виробництва будівельної промисловості, клас IV санітарно-захисна зона 100 м, – Елеватори 

цементів та інших курних будівельних матеріалів. 

Відповідно до приведеної інформації, встановлено, що зазначені вимоги в містобудівній 

документації міста Вишневе – генеральному плані міста і схемі зонування території – до ділянки 

забудови в усіх аспектах не порушуються проектованим виробництвом. 

Розміщення ділянки планованої діяльності відповідає вимогам Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров'я України  (далі – МОЗ України) від 19.06.1996 р. № 173 зі змінами за наказом від 

18.05.2018 р. № 952. 

У санітарно-захисній зоні Комплексу відсутні: 

- житлові будинки з придомовими  територіями, гуртожитки, готелі, будинки для 

приїжджих, аварійні селища; 

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні та 

оздоровчі установи загального та спеціального призначення зі стаціонарами, 

наркологічними диспансерами; 

- спортивні споруди, сади, парки, садівницькі товариства; 

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди та споруди водопровідної 

розподільної мережі. 

Розташування об’єкту планованої діяльності та взаємне розміщення будівель та споруд буде 

виконано з дотриманням принципу функціонального зонування у відповідності з послідовністю 

технологічних процесів, з урахуванням рельєфу місцевості з забезпеченням максимально 

корисного використання території, призначеної під забудову.  

Будівельні роботи проводитимуться в межах виділеної у користування земельної ділянки і  

відповідно до екологічних та санітарно-епідеміологічних нормативних документів. 

З метою запобігання негативного впливу на довкілля в період будівництва передбачається: 

- обов’язкове дотримання межі території, відведеної для будівництва; 

- оснащення робочих місць інвентарними контейнерами для збирання побутових і 

будівельних відходів; 

- зливання паливно-мастильних матеріалів в контейнери та у спеціально відведених та 

обладнаних  місцях; 

- не допускати попадання нафтопродуктів в ґрунт ; 

- після закінчення будівництва проводиться прибирання будівельних відходів та 

вивезення його в відведені для цього місця з наступною утилізацією/видаленням. 
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1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 

процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, 

ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати (додається у разі наявності 

інформація про інженерне забезпечення об’єкта, в тому числі водопостачання та 

водовідведення) 

 

 

1.4.1 Опис основних характеристик планованої діяльності 

 

 

Будівництво Комплексу для відвантаження цементу буде здійснено у дві черги.  

Перша черга будівництва передбачає будівництво нових споруд та встановлення обладнання 

для зберігання цементу, лінії пакування цементу та відвантаження насипом та в тарі на 

автомобільний транспорт. Загальна потужність комплексу по відвантаженню цементу становитиме 

450 тис. тонн на рік. 

Основним продуктом першої черги будівництва, що розвантажується, зберігається, 

фасується та відвантажується замовником є цементи загально будівельного призначення 

відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-46-2010 «Цементи загально будівельного призначення. 

Технічні умови», звичайні цементи відповідно до вимог ДСТУ Б EN 197-1:2015 «Цемент. Частина 

1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)» 

Друга черга будівництва передбачатиме будівництво споруд та встановлення обладнання для 

приймання та зберіганням сухого меленого гранульованого доменного шлаку з подальшим його 

дозуванням до цементу, який не містить інших компонентів та вироблений на основному 

виробничому майданчику АТ «Подільський цемент». У результаті даної діяльності будуть 

отримуватися цементи, які містять гранульований доменний шлак у якості основного компоненту. 

Загальна потужність по відвантаженому цементу буде становити 660 тис. тонн на рік. Всі 

потужності обладнання, яке планується використовувати протягом першої черги, розраховані з 

урахуванням необхідної потужності для другої черги. 

Передбачено:  

- реконструкцію існуючої колійної мережі для отримання цементів та сухого меленого 

гранульованого доменного шлаку; реконструкція передбачає додаткову колію до 

існуючих двох на ділянці для збільшення можливостей проведення маневрових робіт; 

- силоси цементу та сухого меленого гранульованого доменного шлаку ємністю 4000 

тонн для зберігання та створення запасу матеріалу; 

- пакувальна лінія з палетизуванням; 

- бункери ємністю 200 тонн для створення буферного запасу з метою забезпечення 

технологічного процесу завантаження цементу насипом та пакування цементу на 

автоматизованій лінії, які складатимуться з системи зважування, рукавної системи 

завантаження автомобільного транспорту насипом; 

- система обладнання для дозування сухого меленого гранульованого доменного шлаку 

до цементу, який не містить інших компонентів (складників) (установка змішування); 

- відкритий та закритий склади тарованого цементу. 

Після втілення технічних рішень другої черги будівництва Комплекс зможе приймати та 

відвантажувати як цементи загально будівельного призначення відповідно до вимог 

ДСТУ Б В.2.7-46-2010, звичайні цементи згідно з вимогами ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-

1:2011, IDT) так і приймати  цементи, які не містять компонентів та складників передбачені ДСТУ 

Б В.2.7-46-2010 та ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT) та сухий мелений гранульований 

доменний шлак. Сьогодні вимоги до доменного гранульованого шлаку повинні відповідати 

ДСТУ Б. В.2.7-302:2014 «Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних 

розчинів (EN 15167-1:2006, NEQ)». Волога сухого меленого гранульованого доменного шлаку 

становитиме менше 1%, вимоги до тонни помелу будуть встановлюватися в залежності від 

необхідності.  
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Кінцевий    продукт  буде  відповідати  вимогам ДСТУ Б В.2.7-46-2010 та ДСТУ Б EN 197-

1:2015 (EN 197-1:2011, IDT).  

Цементи загально будівельного призначення, звичайні цементи і які не містять компонентів 

та складників та сухий мелений гранульований доменний шлак, що будуть задіяні в Комплексі для 

відвантаження, мають відповідні сертифікати, щодо безпечності використання. 

 

Технологічний процес 

Технологічний процес нового цементного терміналу складається з наступних груп: 

1. Прийомка-розвантаження цементів з залізничних вагонів та їх транспортування до силосів 

зберігання.  

Процес починається на південно-західній частині ділянки, на якій цемент після 

вивантаження із залізничних вагонів потрапляє до приймальних бункерів, які будуть встановлені 

нижче рівня землі під залізничною колією.  

2. Силоси для зберігання 

Використовуються для зберігання цементу на об’єкті. Запланований об’єм зберігання 

цементу в силосах забезпечить безперебійну роботу об’єкту.  

3. Транспортування матеріалів до відвантаження насипом 

Передбачається транспортування цементу із силосів зберігання до бункерів-дозаторів і далі 

до цеху фасування та системи завантаження автоцементовозів насипом.  

4. Відвантаження насипом та вагові  

Цемент з бункерів-дозаторів потрапляє на пристрої для завантаження цементом 

автоцементовозів насипом, кожен з яких має свою власну вагову для калібрування та контролю.  

5. Транспортування до цеху фасування цементу за допомогою системи аерожолобів та 

ковшового елеватора.  

6. Цех фасування цементу, що включає в себе лінію пакування та палетизування. 

7. Установка змішування. 

Протягом другої черги планується влаштування установки змішування – технологічне 

обладнання для дозування цементу, що не містить компонентів складників та сухого меленого 

гранульованого шлаку та гомогенізації кінцевого продукту (цементу). Технологія змішування 

цементу з добавками поділяється на такі основні етапи:  

- транспортування сировинних матеріалів (сухий мелений гранульований доменний 

шлак та цементу, який не містить інших компонентів) із силосів зберігання у витратні 

металеві бункери; 

- дозування сировинних матеріалів з витратних металевих бункерів у дозуючий пристрій 

для отримання гомогенізованого готового продукту.  

Генеральний план з експлікацією будівель та споруд наведено на рисунку 1.3. 
 



19 

 

 

 
 
  
 Рис. 1.3 – Генеральний план з експлікацією будіель та споруд
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1.4.2 Види і кількість матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, 

біорізноманіття), які планується використовувати 

 

 

В комплексі, що проектується передбачаються такі системи водопостачання та 

водовідведення: 

- господарсько-питне водопостачання; 

- гаряче водопостачання; 

- протипожежне водопостачання; 

- господарсько-побутові стоки (каналізація); 

- мережа зливової (дощової) каналізації. 

Джерелом водопостачання комплексу є централізована водопровідна мережа м. Вишневе, 

відповідно до технічних умов. Водопостачання питної води буде здійснюватися за рахунок 

привозної бутильованої питної води. 

Відведення господарсько-побутових стоків від комплексу передбачене у діючу 

централізовану мережу господарсько-побутової каналізації м. Вишневе, згідно з технічними 

умовами. 

Гаряче водопостачання передбачається від котельні та електричних водонагрівачів. 

На пожежогасіння передбачено два пожежних резервуара по 185 м
3
. Зовнішнє 

пожежогасіння – 30 л/с (існуюча адміністративна будівля з прибудованим складом); внутрішній 

протипожежний водопровід 2×5,2 л/с. Запас води в двох пожежних резервуарах – 370 м³. 

Примітка: зовнішнє пожежогасіння у майбутньому може бути зменшене до 20 л/с, відповідно 

до технічних рішень на стадії проектування. 

Мережі дощової каналізації проектом передбачається відведення атмосферних вод закритою 

дощовою каналізацією, яку пропонується влаштувати вздовж комплексу до локальних очисних 

споруд. Для очищення поверхневих стоків на території парковки передбачаються локальні очисні 

споруди (сепаратор нафтопродуктів). Сепаратор нафтопродуктів – із орієнтовною продуктивністю 

200 л /с  фірми "Standartpark"(або аналог). 

Після очистки вода скидається в резервуар очищених стоків зливової каналізації V=600,0м
3
. 

Воду можна використовувати на полив або скидається в мережу зливової каналізації. 

Під час проведення будівельних робіт передбачається забезпечення працюючих питною 

водою та протипожежним водопостачанням за допомогою підвозу побутової і технічної води в 

цистернах. 

Якість питної води повина відповідати ДСанПін 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та 

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

наказом МОЗ України №400 від 12.05.2010 р.  

Водопостачання на господарсько-побутові потреби визначено згідно з п. 19 табл. А.2 

Додатка А ДБН В.2.5-64: 2012 «Внутрішній водопровід і каналізація будівель» і становить 

14 л/добу на 1 людину  в зміну без обліку гарячої води. 

Під час проведення будівельних робіт санітарно-гігієнічне обслуговування будівельників 

передбачається шляхом встановлення поблизу місць проведення основного фронту будівельних 

робіт мобільних біотуалетів. Фекальні відходи зберігаються в баку мобільної туалетної кабінки 

(далі – МТК). Обслуговування біотуалетів виконується спеціальною організацією, що надає 

асенізаційні послуги, відповідно до укладених угод. 

 

Земельні ресурси 

Для будівництва і експлуатації комплексу в м. Вишневе залучаються земельні ресурси – 

7,585 га. Відповідно до генерального плану розвитку м. Вишневе ділянка належить до земель для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної машинобудівної та іншої промисловості, відповідає зоні В-3 з переважним видом 

використання земельної ділянки під промислові підприємства ІV та V класу санітарної 

класифікації згідно з Планом зонування території міста. Форма власності – приватна власність. 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та Витяг з Державного реєстру 
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речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності наведені у Додатку А. 

 

Енергетичні ресурси 

Проектом передбачається обладнання будівель системами опалення, вентиляції та 

кондиціювання. Передбачається використання природного газу для спалювання в існуючих двох 

котлах Vitoplex 200 SX2 . Витрата природного газу при максимальному тепловому навантаженні 

одного котла становить 38 нм
3
/год.  Витрата палива двох котлів становитиме 76 нм

3
/год. За 

опалювальний період витрата природного газу складатиме 341088 нм
3
 природного газу. 

 

Електроенергія 

Розрахункова споживана потужність всього комплексу складає 234 кВА з урахуванням 

додаткового коефіцієнту запасу 1.15. Річні витрати електрики складатимуть 9300 МВт·рік з 

урахуванням додаткового коефіцієнту запасу 1.15. 

Для електропостачання планується підвести нову лінію до існуючої мережі 10 кВ, 

трансформатор 10/0,4 кВ для споживачів технологічного обладнання, а також трансформатор 

400/220 В для побутових споживачів.  

Для освітлення території передбачені прожекторні щогли. 

 

 

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення 

води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 

забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження  планованої діяльності 

 

 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного впливу розглядається під час проведення 

підготовчих, будівельних робіт та під час експлуатації споруд планованої діяльності.  

 

 

1.5.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

 

 

Утворення відходів в результаті виконання підготовчих та будівельних робіт 

При проведенні підготовчих та будівельних робіт будуть утворюватись 12 видів відходів. 

Відходи, які утворюються під час виконання ремонтних та профілактичних робіт 

будівельної техніки відразу будуть передаватися спеціалізованим організаціям на подальшу 

утилізацію/видалення відповідно до укладених угод. 

Загальна характеристика та кількість відходів, при проведенні будівельних робіт, 

представлена в таблиці 1.2 

 

Таблиця 1.2 – Перелік та орієнтовна розрахункова кількість утворення основних видів 

відходів під час підготовчих та будівельних робіт 
 

№ 

з/

п 

Назва відходу за 

класифікатором 

відходів  

ДК 005-96 

 

Джерело відходу 

Код 

відходів 

за ДК 

005-96 

Клас 

небез

пеки 

Кільк

ість, т 

 

Поводження з відходами 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. 

ч. сміття з урн  

Діяльність персоналу 7720.3.1.0

1 

IV 30,456 Видалення на місцевому 

полігоні ТПВ  відповідно до 

укладених договорів 

2

2 

Відходи, одержані у 

процесах зварювання 

Зварювальні роботи 2820.2.1.2

0 

IV 0,06 Направляються на подальшу 

утилізацію на спеціалізовані  

підприємства, що мають 

відповідну ліцензію, відповідно 

до укладених договорів 
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      Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Лампи люмінесцентні 

та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

Системи освітлення 

приміщень адміні-

стративно-побутового 

корпусу (далі – АПК), 

зовнішнє освітлення 

проммайданчика 

7710.3.1.2

6 

І 

 

0,001 Направляються на подальшу 

утилізацію на спеціалізовані  

підприємства, що мають 

відповідну ліцензію, відповідно 

до укладених договорів 

4 

Батареї свинцеві 

зіпсовані або 

відпрацьованні 

Обслуговування 

транспорту  

6000.2.9.0

4  

II 

 

0,695 Направляються на подальшу 

утилізацію на спеціалізовані  

підприємства, що мають 

відповідну ліцензію, відповідно 

до укладених договорів 

5 

Масла та мастила 

моторні, трансмісійні 

інші зіпсовані або 

відпрацьовані 

Експлуатація 

автотранспорту та 

будівельної техніки 

6000.2.8.1

0 

II 

 

8,49 Направляються на подальшу 

утилізацію/вторине 

використання  на спеціалізовані 

підприємства за договором 

6 

Шини, зіпсовані перед 

початком експлуата-

ції, відпрацьовані, по-

шкоджені чи 

забруднені під час 

експлуатації 

Експлуатація 

будівельного 

автотранспорту  

6000.2.9.0

3 

IV 5,35 Направляються на подальшу 

утилізацію/вторине 

використання  на спеціалізовані 

підприємства за договором  

7 

 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 

Ремонтні роботи-

технічне обслуговува-

ння будівельних 

машин та механізмів 

7730.3.1.0

6 

IV 

 

2,85 Направляються на подальшу 

утилізацію на спеціалізовані 

підприємства відповідно до 

укладених угод 

8 

Відходи перевезень, 

не позначені іншим 

способом (фільтри 

масляні 

відпрацьовані) 

Ремонт технологічного 

обладнання та 

будівельного 

транспорту 

6000.2.9.2

2 

IV 0,1395 Направляються на подальшу 

утилізацію на спеціалізовані 

підприємства відповідно до 

укладених угод 

9 

Брухт чорних металів 

дрібний інший 

Ремонт технологічного 

обладнання та 

транспорту, демонтажні 

роботи 

7710.3.1.0

8 

IV 6,9 Направляються на подальшу 

утилізацію/вторине 

використання  на спеціалізовані 

підприємства за договором 

10 

Бій виробів бетонних  Демонтажні роботи 2661.2.9.0

1  

IV 22902 Направляються на подальшу 

утилізацію/вторине 

використання  на спеціалізовані 

підприємства за договором 

11 

Будівельні відходи Демонтажні роботи 4510.1.3.0

2 

IV 236,34 Направляються на подальшу 

утилізацію/вторине 

використання  на спеціалізовані 

підприємства за договором 

12 

Пісок зіпсований, за-

бруднений або не-

ідентифікований, 

його залишки, які не 

можуть бути викорис-

тані за призначенням  

Зачистка 

мазутосховища, 

резервуарів 

2663.1.1.0

2  

IV 6,00 Направляються на подальшу 

утилізацію/вторине 

використання  на спеціалізовані 

підприємства за договором 

 Разом, т    23199,28

15 
 

 

Відходи комунальні (міські) змішані  

Комунальні змішані відходи, що утворюються внаслідок життєдіяльності персоналу, будуть 

накопичуватись в спеціально обладнаних металевих контейнерах євростандарту, що 

розташовуються на проммайданчику і в міру необхідності вивозитись на полігон твердих 

побутових відходів (далі – ТПВ) відповідно до укладеного договору. До морфологічного складу 

ТПВ входять: метали, полімери, скло, папір та харчові відходи. 

Норматив утворення відходів на одну людину становить 1,2 кг на добу відповідно до 

«Концепції впровадження сучасної системи поводження з побутовими відходами  у Київській 
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області 2017-2022 рр.», затвердженої Департаментом екології та природних ресурсів Київської 

ОДА.  

Будівництво триває 19,2 місяця – 423 днів. Чисельність працюючих на будівництві складає – 

60 осіб. КількістьТПВ = 1,2 × 60 × 423 = 30456 кг = 30,456 т. 

Під час будівництва щодо попередження забруднення навколишнього середовища 

будівельними відходами, паливними та мастильними матеріалами будівельний майданчик буде 

оснащено  спеціальними інвентарними контейнерами для роздільного збору ТПВ, а також 

будівельних відходів відповідно до їх виду та подальшого призначення (вивіз на 

утилізацію/видалення). Усі відходи, що можуть використовуватись як вторинна сировина (папір, 

пластик, метал, гума, тощо), будуть накопичуватись в контейнерах окремо облаштованих місцях 

та передаватися до спеціалізованих підприємств на подальшу вторинну переробку відповідно до 

укладених угод. Відходи, утворенні під час проведення будівельних робіт, є власністю підрядної 

організації, яка проводить ці роботи. 

 

Утворення відходів під час експлуатації Комплексу 

Під час експлуатації Комплексу утворюються побутові та будівельні відходи. Види та 

орієнтовна кількість відходів наведені в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Види та кількість відходів під час експлуатації  

№ 

з/п 

Назва відходу, код згідно з 

класифікатором ДК- 005-96 

та клас небезпеки (к.н.) 

Джерело відходу 

Кіль-

кість 

т/рік  
Місце вивозу 

1 Лампи відпрацьовані 

люмінесцентні (7710.3.1.26, 

I к.н.) 

Освітлення приміщень 0,120 Передаються спеціалізованому 

підприємству на збирання, зберігання з 

метою подальшої утилізації 

2 Масла індустріальні 

відпрацьовані (6000.2.8.05, 

II к.н.) 

Змащування технологічного 

обладнання 1,220 

Передаються спеціалізованому 

підприємству на збирання, зберігання з 

метою подальшого оброблення 

3 Лампи відпрацювані світло-

діодні (7740.3.1.03, IV к.н.) 

Зовнішнє освітлення 
0,078 

Передаються спеціалізованому 

підприємству на видалення 

4 
Тверді побутові відходи 

(ТПВ) (7720.3.1.01, IV к.н.) 

Прибирання приміщень, території, 

відходи харчування 
4,725 

Передаються спеціалізованому 

підприємству на видалення 

5 

Порвані та непридатні 

фільтрувальні рукави 

(7740.3.1.02, IV к.н.) 

Знепилення викидів силосів збері-

гання матеріалів та аспірацій ні 

установки технологічного оладнання 

2,125 

Передаються спеціалізованому 

підприємству на збирання, зберігання з 

метою подальшої утилізації/видалення 

6 

Паперові мішки, порвані при 

таруванні цементу 

(7730.3.1.01, IV к.н.) 

Тарування цементу 

3,277 

Передаються спеціалізованому 

підприємству на збирання, зберігання з 

метою подальшої утилізації 

7 

Непридатні дерев'яні під-

дони (7710.3.1.10, IV к.н.) 

Палетизація готової продукції 

3,285 

Передаються спеціалізованому 

підприємству на збирання, зберігання з 

метою подальшої утилізації 

8 

Відходи поліетилену у 

вигляді плівки (2522.2.9.01, 

IV к.н.) 

Палетизація готової продукції 

0,820 

Передаються спеціалізованому 

підприємству на збирання, зберігання з 

метою подальшої утилізації 

9 

Матеріли обтиральні зіпсо-

вані, відпрацьовані чи заб-

руднені (7730.3.1.06, IV к.н.) 

Ремонтні роботи - технічне обслу-

говування механізмів, автотранс-

порту. Робота автотранспорту та 

спецтехніки 

0,350 

Передаються спеціалізованому 

підприємству на збирання, зберігання з 

метою подальшої утилізації 

 16,00  

 

При експлуатації відходи можуть утворюватись тільки під час планового або поточного 

ремонту проектованого технологічного обладнання та систем освітлення. ТПВ, що утворюються 

внаслідок життєдіяльності персоналу, будуть накопичуватись в спеціально обладнаних металевих 

контейнерах євростандарту, на спеціально облаштованих майданчиках. Вивезення контейнерів 
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здійснюватиметься спеціальним автотранспортом. Вивезення, передачу відходів та санітарну 

обробку контейнерів проводитиме спеціалізоване підприємство, яке буде обране на конкурсній 

основі відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанови КМУ від 

10.12.08 №1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів". 

Небезпечні відходи, по мірі накопичення, передаватимуться на підставі укладених договорів 

спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами 

відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». На території 

об’єкту місця тимчасового зберігання відходів облаштовуватимуться та утримуватимуться 

відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних норм і правил. 

При виникненні позаштатної ситуації кількісний та якісний склад відходів визначатиметься 

на місцях, по мірі їх утворення.  Подальше поводження з відходами здійснюється відповідно до 

вимог Закону України «Про відходи». Відходи будуть обліковуватися та передаватися на 

утилізацію по мірі їх утворення. 

Вплив об’єкту в частині поводження з відходами оцінюється як екологічно допустимий. 

 

 

1.5.2 Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

 

 

1.5.2.1 Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

 

 

При будівництві 

При проведенні будівельних робіт буде відбуватися тимчасовий, разовий вплив на 

атмосферне повітря викидами шкідливих речовин при виконанні зварювальних і фарбувальних 

робіт, продуктами викидів двигунів внутрішнього згоряння (далі – ДВЗ) при роботі будівельних 

машин і механізмів. Для зниження вмісту шкідливих речовин в повітрі необхідно здійснювати 

регулювання двигунів машин і механізмів, які використовуються при будівельно-монтажних 

роботах.  

 

1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від транспорту (джерело №1) наведено у 

таблицях 1.4-1.6. 

 

Таблиця 1.4 – Техніка, яка використовується на підприємстві. Вихідні дані. 

№ 

дж 
з/з Тип автомобіля 

Кіль-

кість 

Нормативна 

витрата 

палива, Hs  

S - 

пробіг 

автомо 

біля (км/ 

день ) 

Час 

роботи 

 год/ 

добу 

Витрата 

палива,  

 на добу, (л/добу) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 Бульдозер HBXG ТУ165-3 2 21,1 (л/год) - 4 21,1х 4х 0,5= 42 

2 
Колісний навантажувач 

LG933L  
2 14,7 л/год - 6 14,7 х 6 х0,5= 44 

3 
Екскаватор на гусеничному 

ходу LG G235E 
3 13,5 л/год  - 6 13,5 х 6 х0,5= 41 

4 
Автомобільний кран на 

виносних опорах КТА-32 
6 6 л/маш.год 0,1 6 6х 6х0,5 =18 

5 

Автомобільний кран на 

виносних опорах  Liebherr 

LTM 1080/1 

1 5 л/ маш.год 0,1 6 5х 6х0,5=15 

6 Гусеничний кран  РДК-25 4 10 л/маш.год - 6 10х 6х 0,5=30 

7 Бурова машина BAUER BG-28 3 (7,5-11) л/год - 6 8х6х0,5=24 
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      Продовження таблиці 1.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

8 Бортові автомашини КрАЗ-219 5 55 л/100 км 2 6 1,1 

9 
Спеціалізований транспорт 

КАМАЗ-5410 
5 40,4 л/100 км 2 6 0,81 

10 
Автомобілі-самоскиди МАЗ-

503Б 
5 22 л/100 км 2 6 0,44 

11 
Автобетононасос Putzmeister 

M42-5 
2 40 л/100 км 2 6 0,80 

12 Бетоновоз КамАЗ-53215 1 24,5-27 л/год - 3 25 х 3х 0,5=38 

 

*Примітка. Тривалість будівельних робіт- 19,2 місяців 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проведено на підставі «Методики розрахунку 

викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», УкрНТЕК, Донецьк, 1999р.  

Маса викиду j-ї забруднюючої речовини (т) рухомим складом автомобільного транспорту, 

яка має n- груп автомобілів k-го типу, за період  визначається залежністю 

 

 
 

де gj1i, gj2i – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини з одиниці маси палива, яка споживається 

автомобілями k-го типу в умовах руху в містах і населених пунктах та поза ними відповідно, 

кг/т; 

G

1i ; G


2i  – витрата палива автомобілями  k-го типу в умовах руху в містах і населених 

пунктах та поза ними відповідно за період , т; 

К  – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на величину питомих 

викидів оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксидів азоту і сажі. Для діоксиду сірки і сполук 

свинцю, цей коефіцієнт дорівнює 1,0. 

Таблиця 1.5 – Вихідні дані. 

№ п/п 

Qн – нормативна 

витрата палива, 

літри (на добу) 

Густина 

палива, 

кг/л 

Фонд 

робочих 

днів, 

днів/рік* 

Всього витрата 

палива, (т/рік) 

однією 

одиницею 

транспорта 

Всього витрата 

палива, (т/рік) 

цілим 

автопарком 

1.  42 0,850 365 13,0 26,06 

2.  44 0,850 365 13,65 27,3 

3.  41 0,850 365 12,72 38,16 

4.  18 0,850 365 5,58 33,48 

5.  15 0,850 365 4,65 4,65 

6.  30 0,850 365 9,31 37,24 

7.  24 0,850 365 7,45 22,35 

8.  1,1 0,850 365 0,34 1,7 

9.  0,81 0,850 365 0,25 1,25 

10.  0,44 0,850 365 0,14 0,7 

11.  0,80 0,850 365 0,25 0,5 

12.  38 0,850 365 11,79 11,79 
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Максимально-разові викиди визначаються за формулою, г/с 
 

 
 

де  Сj – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини  від спожитого палива і-го виду k-ю групою 

автотранспорту  суб'єкта господарської діяльності (г/с); 

G

i – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива і-го виду k-ю групою 

автотранспорту суб'єкта господарської діяльності (т/рік); 

Т – фонд робочих днів; 

Р – час маневрування по території, хвилин. 
 
 

2.Колісний навантажувач LG933L 

Оксид вуглецю 360 13,65 40,4 1,5 0,8272 0,1049 

Вуглеводні  граничні  

С12-С19 
360 13,65 6,8 1,4 0,1299 0,0165 

Оксиди азоту 360 13,65 30,0 0,95 0,3890 0,0493 

Діоксид сірки 360 13,65 5,0 1,0 0,0683 0,0087 

Сажа 360 13,65 3,85 1,8 0,0946 0,0120 

3.Екскаватор на гусеничному ходу LG G235E 

Оксид вуглецю 360 12,72 40,4 1,5 0,7708 0,0978 

Вуглеводні  граничні 

С12-С19 
360 12,72 6,8 1,4 0,1211 0,0154 

Оксиди азоту 360 12,72 30,0 0,95 0,3625 0,0460 

Діоксид сірки 360 12,72 5,0 1,0 0,0636 0,0081 

Сажа 360 12,72 3,85 1,8 0,0881 0,0112 

4.Автомобільний кран на виносних опорах КТА-32 

Оксид вуглецю 360 5,58 40,4 1,5 0,3381 0,0429 

Вуглеводні  граничні  

С12-С19 
360 5,58 6,8 1,4 0,0531 0,0067 

Оксиди азоту 360 5,58 30,0 0,95 0,1590 0,0202 

Діоксид сірки 360 5,58 5,0 1,0 0,0279 0,0035 

Сажа 360 5,58 3,85 1,8 0,0387 0,0049 

Таблиця 1.6 – Вантажні, дизпаливо (на одну одиницю техніки).   
 

Назва забруднюючої 

речовини 

Час 

манев-

рування  

хв 

Витрата 

палива, 

G

1i  т/рік 

gji,  

кг/т 
К   

Валовий 

викид, М

j, 

(т/рік) 

Макс.-

разовий 

викид, Сj (г/с) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Бульдозер HBXG ТУ165-3 

Оксид вуглецю 240 13,00 40,4 1,5 0,7878 0,1499 

Вуглеводні  граничні С12-

С19 
240 13,00 6,8 1,4 0,1238 0,0236 

Оксиди азоту 240 13,00 30,0 0,95 0,3705 0,0705 

Діоксид сірки 240 13,00 5,0 1,0 0,0650 0,0124 

Сажа 240 13,00 3,85 1,8 0,0901 0,0171 
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1 2 3 4 5 6 7 

5.Автомобільний кран на виносних опорах  Liebherr LTM 1080/1 

Оксид вуглецю 360 4,65 40,4 1,5 0,2818 0,0357 

Вуглеводні  граничні 

С12-С19 
360 4,65 6,8 1,4 0,0443 0,0056 

Оксиди азоту 360 4,65 30,0 0,95 0,1325 0,0168 

Діоксид сірки 360 4,65 5,0 1,0 0,0233 0,0030 

Сажа 360 4,65 3,85 1,8 0,0322 0,0041 

6.Гусеничний кран  РДК-25 

Оксид вуглецю 360 9,31 40,4 1,5 0,5642 0,0716 

Вуглеводні  граничні 

С12-С19 
360 9,31 6,8 1,4 0,0886 0,0112 

Оксиди азоту 360 9,31 30,0 0,95 0,2653 0,0337 

Діоксид сірки 360 9,31 5,0 1,0 0,0466 0,0059 

Сажа 360 9,31 3,85 1,8 0,0645 0,0082 

7.Бурова машина BAUER BG-28 

Оксид вуглецю 360 7,45 40,4 1,5 0,5642 0,0716 

Вуглеводні граничні 

С12-С19 
360 7,45 6,8 1,4 0,0886 0,0112 

Оксиди азоту 360 7,45 30,0 0,95 0,2653 0,0337 

Діоксид сірки 360 7,45 5,0 1,0 0,0466 0,0059 

Сажа 360 7,45 3,85 1,8 0,0645 0,0082 

8.Бортові автомашини КрАЗ-219 

Оксид вуглецю 360 0,34 40,4 1,5 0,0206 0,0026 

Вуглеводні  граничні 

С12-С19 360 0,34 6,8 1,4 0,0032 0,0004 

Оксиди азоту 360 0,34 30,0 0,95 0,0097 0,0012 

Діоксид сірки 360 0,34 5,0 1,0 0,0017 0,0002 

Сажа 360 0,34 3,85 1,8 0,0024 0,0003 

9.Спеціалізований транспорт КАМАЗ-5410 

Оксид вуглецю 360 0,25 40,4 1,5 0,0152 0,0019 

Вуглеводні  граничні 

С12-С19 
360 0,25 6,8 1,4 0,0024 0,0003 

Оксиди азоту 360 0,25 30,0 0,95 0,0071 0,0009 

Діоксид сірки 360 0,25 5,0 1,0 0,0013 0,0002 

Сажа 360 0,25 3,85 1,8 0,0017 0,0002 

10.Автомобілі-самоскиди МАЗ-503Б 

Оксид вуглецю 360 0,14 40,4 1,5 0,0085 0,0011 
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Вуглеводні  граничні 

С12-С19 
360 0,14 6,8 1,4 0,0013 0,0002 

Оксиди азоту 360 0,14 30,0 0,95 0,0040 0,0005 

Діоксид сірки 360 0,14 5,0 1,0 0,0007 0,0001 

Сажа 360 0,14 3,85 1,8 0,0010 0,0001 

11.Автобетононасос Putzmeister M42-5 

Оксид вуглецю 360 0,25 40,4 1,5 0,0152 0,0019 

Вуглеводні  граничні 

С12-С19 
360 0,25 6,8 1,4 0,0024 0,0003 

Оксиди азоту 360 0,25 30,0 0,95 0,0071 0,0009 

Діоксид сірки 360 0,25 5,0 1,0 0,0013 0,0002 

Сажа 360 0,25 3,85 1,8 0,0017 0,0002 

12.Бетоновоз КамАЗ-53215 

Оксид вуглецю 180 11,79 40,4 1,5 0,7145 0,1813 

Вуглеводні  граничні 

С12-С19 
180 11,79 6,8 1,4 0,1122 0,0285 

Оксиди азоту 180 11,79 30,0 0,95 0,3360 0,0852 

Діоксид сірки 180 11,79 5,0 1,0 0,0590 0,0150 

Сажа 180 11,79 3,85 1,8 0,0817 0,0207 
 
 
 

При роботі  транспорту неодночасно (враховано по одній одиниці кожної техніки) (дивись 

таблицю 1.7) 

 

Таблиця 1.7 – Джерело №1 від  транспорту 

Загальний викид ЗР від техніки 
Валовий викид, 

т/рік 

Миттєвий викид, 

г/с 

Оксид вуглецю 4,7954 0,7489 

Вуглеводні граничні С12-С19 0,7532 0,1177 

Оксиди азоту 2,2550 0,3521 

Діоксид сірки 0,3960 0,0620 

Сажа 0,5483 0,0855 
 

При роботі  всього транспорту (дивись таблицю 1.8) 

 

Таблиця 1.8 – Джерело №1 від транспорту 

Загальний викид ЗР від техніки 
Валовий викид, 

т/рік 

Миттєвий викид, 

г/с 

Оксид вуглецю 12,4339 1,7678 

Вуглеводні граничні С12-С19 1,9534 0,2778 

Оксиди азоту 5,8478 0,8314 

Діоксид сірки 1,0261 0,1459 

Сажа 1,4220 0,2020 
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2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час фарбування 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час нанесення лакофарбувальних матеріалів 

(далі – ЛФМ) та сушки матеріалів проводиться згідно з методикою "Збірник показників емісії 

(питомих викидів) забруднюючих речови в атмосферне повітря різними виробництвами" Донецьк, 

УкрНТЕК, 2 том.  

Фарбування обладнання проводиться методом нанесення фарби пензлем.   

Розрахунок викидів парів розчинників під час нанесення та сушки ЛФМ проводиться по 

формулам: 

 

Рфарб = 2,2 х 10
-6

х Q х ρ х П х A г/с,    (1.3) 

 

Вфарб = Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік,     (1.4) 

 

Рсуш = 1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с,    (1.5) 

 

Всуш = Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6 

т/рік,     (1.6) 

 

де Рфарб,  Рсуш  – кількість пари органічних розчинників, які видаляються під час фарбування та 

сушки, г/с; 

ρ – питома норма витрати фарбувального матеріалу на одиницю площини, г/м
2
; 

Q – потужність обладнання для фарбування, м
2
/год; 

П – вміст розчинника в ЛФМ з урахуванням кількості розчинника, витраченого на доведення  

до робочої в'язкості, %; 

А – коефіцієнт, який характеризує відносну частину від загальної кількості розчинника в 

ЛФМ, яка випаровується, по таблиці Х-30; 

Т– загальний час на фарбування та сушку, год/рік; 

 

Кількість аерозоля фарби розраховується за формулами:   

 

М = 5,5 х 10
-5

 х Q x ρ x (1 - П/100) х (1 - h/100) г/с,    (1.7) 

 

Мр = М х Т х 3600 х 10-6, т/рік     (1.8) 

 

де h – коефіцієнт очищення гідрофільтрів фарбувальних камер, %. 

 

Джерело №1. Фарбування бункерів для цементу. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час нанесення ЛФМ та сушки матеріалів 

проводиться відповідно до методики "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речови в атмосферне повітря різними виробництвами" (дивись таблиці 1.9 та 1.10). 

 

Таблиця 1.9  – Фарбування бункерів для цементу 

Позна- 

чення 
Найменування Формула, джерело 

Одиниця 

виміру 
Дані 

1 2 3 4 5 

– 
Виробництво.                   

Технологічне обладнання. 

Нанесення лакофарбового 

покриття.  ЛФМ наносяться за 

допомогою краскопульту.  

  
Teknodur- 

0090 

– Джерело викиду Неорганізоване –   

– 
Найменування забруднюючої 

речовини 

Ксилол, Сольвент нафта, Бутилацетат, Етилбензол, 

Метилацетат. Загальна маса твердих речовин –730 г/л; 

летючих органічних сполук– 460 г/л 

Проектний обсяг виробництва 
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  Продовження таблиці 1.9 

1 2 3 4 5 

Gпр 
Річний обсяг використання 

фарби 
вихідні дані 4800 л/рік т/рік 3,504 

Gпр 
Річний обсяг використання  

розчинника 
вихідні дані т/рік 2,208 

Тп  Час роботи  вихідні дані год/рік 38,4 

S 
Загальна площа пофарбованих 

поверхонь  
вихідні дані м

2 
 384 

ρ Питома норма витрати фарби технічні дані на фарбу м
2
/л 12,5 

Q Потужність обладнання S / Тп м
2
/год 10 

Фактичний обсяг виробництва 

Gфр  
Річний обсяг використання 

фарби 
вихідні дані т/рік 2,336 

Gфр  
Річний обсяг використання 

розчинника 
вихідні дані т/рік 1,472 

Тф  Час роботи  вихідні дані год/рік 25,6 

S 
Загальна площа пофарбованих 

поверхонь  
вихідні дані м

2 
 256 

ρф 
Середня питома норма витрата 

фарби 
технічні дані на фарбу м

2
/л 12,5 

Q Потужність обладнання S / Тп м
2
/год 

10 

h коефіцієнт очищення вихідні дані % 0 

П Вміст розчинника в ЛФМ: 
100 % 50 

ПК Ксилол 25 % 13 

ПБ Бутилацетат 5 % 3 

ПС Сольвент нафта 10 % 5 

ПЕ Етилбензол 5 % 3 

ПМ Метоксипропанол 5 % 3 

А 
Коефіцієнт, який характеризує відносну частину від загальної кількості розчинника в ЛФМ, 

яка випаровується: 

АК Ксилол Таблиця Х-30, [25]   0,39 

АБ Бутилацетат Таблиця Х-30, [25]   0,28 

АС Сольвент нафта Таблиця Х-30, [25]   0,44 

АЕ Етилбензол Таблиця Х-30, [25] 
по 

бутилцело 

зольву 
0,21 

АМ Метоксипропанол Таблиця Х-30, [25] по спирт н-

бутиловий 
0,29 

Розрахунок викидів розчинників під час нанесення ЛФМ 

Рфарб 
Ксилол 

2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПА х AА г/с 0,001 

Вфарб Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 9,2E-05 

Рфарб 
Бутилацетат 

2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПБ х AБ г/с 2,3E-04 

Вфарб Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 2,1E-05 
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1 2 3 1 2 

Рфарб 
Сольвент нафта 

2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПСБ х AСБ г/с 6,1E-04 

Вфарб Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 5,6E-05 

Рфарб 
Етилбензол 

2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПСЕ х AСЕ г/с 1,7E-04 

Вфарб Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 1,6E-05 

Рфарб 
Метоксипропанол 

2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПТ х AТ г/с 2,4E-04 

Вфарб Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 2,2E-05 

Розрахунок викидів розчинників під час сушки ЛФМ 

Рсуш 
Ксилол 

1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 0,0017 

Всуш Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 0,0002 

Рсуш 
Бутилацетат 

1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 4,6E-04 

Всуш Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 4,2E-05 

Рсуш 
Сольвент нафта 

1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 6,0E-04 

Всуш Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 5,5E-05 

Рсуш 
Етилбензол 

1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 5,0E-04 

Всуш Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 4,6E-05 

Рсуш 
Метоксипропанол 

1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 4,5E-04 

Всуш Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 4,1E-05 

Мсусп 

Суспендовані тверді частинки 

недиференційовані за складом 

5,5х10
-5

хQxρx(1-П/100)х(1-

h/100) 
г/с 0,003 

Мрсусп Мсусп х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 2,8E-04 

Розрахункові викиди пари розчинника: 

Р 
Ксилол 

  

г/с 1,7E-03 

В т/рік 2,9E-04 

Р 
Бутилацетат 

г/с 4,6E-04 

В т/рік 6,3E-05 

Р 
Сольвент нафта 

г/с 6,1E-04 

В т/рік 7,1E-05 

Р 
Етилбензол 

г/с 5,0E-04 

В т/рік 6,2E-05 

Р 
Метоксипропанол 

г/с 4,5E-04 

В т/рік 6,3E-05 

 

Таблиця 1.10 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин при нанесенні лакофарбового покриття 

Позна- 

чення 
Найменування Формула, джерело 

Одиниця 

виміру 
Дані 

1 2 3 4 5 

– 
Виробництво.                   

Технологічне обладнання. 

Нанесення лакофарбового 

покриття.  Лакофарбові 

матеріали наносяться за 

допомогою краскопульту.  

  

Teknoplast 

HS-150 

– Джерело викиду Неорганізоване –   
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1 2 3 4 5 

– 
Найменування забруднюючої 

речовини 

Ксилол, Фенол, Етилбензол. Загальна маса твердих речовин –

730 г/л; летючих органічних сполук– 460 г/л 

Проектний обсяг виробництва 

Gпр 
Річний обсяг використання 

фарби 
вихідні дані 4800 л/рік т/рік 3,504 

Gпр 
Річний обсяг використання  

розчинника 
вихідні дані т/рік 2,208 

Тп  Час роботи  вихідні дані год/рік 38,4 

S 
Загальна площа  

пофарбованих поверхонь  
вихідні дані м

2 
 384 

ρ Питома норма витрати фарби технічні дані на фарбу м
2
/л 12,5 

Q Потужність обладнання S / Тп м
2
/год 10 

Фактичний обсяг виробництва 

Gфр  
Річний обсяг використання 

фарби 
вихідні дані т/рік 2,336 

Gфр  
Річний обсяг використання 

розчинника 
вихідні дані т/рік 1,472 

Тф  Час роботи  вихідні дані год/рік 25,6 

S 
Загальна площа  

пофарбованих поверхонь  
вихідні дані м

2 
 256 

ρф 
Середня питома норма витрата 

фарби 
технічні дані на фарбу м

2
/л 12,5 

Q Потужність обладнання S / Тп м
2
/год 

10 

h коефіцієнт очищення вихідні дані % 0 

П Вміст розчинника в ЛФМ: 100 % 50 

ПК Ксилол 20 % 10 

ПФ Фенол 25 % 13 

ПЕ Етилбензол 5 % 3 

А 
Коефіцієнт, який характеризує відносну частину від загальної кількості розчинника в ЛФМ, яка 

випаровується: 

АК Ксилол Таблиця Х-30, [25]   0,39 

АФ Фенол Таблиця Х-30, [25] 
по сольвент-

нафта 
0,44 

АЕ Етилбензол Таблиця Х-30, [25] 
по 

етилцелозольву 
0,23 

Розрахунок викидів розчинників під час нанесення ЛФМ 

Рфарб Ксилол 2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПА х AА г/с 1,1E-03 

Вфарб   Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 1,0E-04 

Рфарб Фенол 2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПБ х AБ г/с 1,6E-03 

Вфарб   Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 1,5E-04 
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   Продовження таблиці 1.10 

1 2 3 4 5 

Рфарб Етилбензол 2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПСБ х AСБ г/с 1,9E-04 

Вфарб   Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 1,8E-05 

Розрахунок викидів розчинників під час сушки ЛФМ 

Рсуш Ксилол 1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 0,0013 

Всуш   Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 1,2E-04 

Рсуш Фенол 1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 1,5E-03 

Всуш   Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 1,4E-04 

Рсуш Етилбензол 1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 4,9E-04 

Всуш   Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 4,5E-05 

Мсусп 
Суспендовані тверді частинки 

недиференційовані за складом 

5,5х10
-5

хQxρx(1-П/100)х(1-

h/100) 
г/с 0,003 

Мрсусп Мсусп х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 2,8E-04 

Розрахункові викиди пари розчинника: 

Р Ксилол 

  

г/с 1,3E-03 

В   т/рік 2,2E-04 

Р Фенол г/с 1,6E-03 

В   т/рік 2,9E-04 

Р Етилбензол г/с 4,9E-04 

В   т/рік 6,3E-05 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час нанесення ЛФМ та сушки матеріалів 

проводиться відповідно до методики "Збірник показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речови в атмосферне повітря різними виробництвами" (дивись таблицю 1.11). 

 

Таблиця 1.11 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин 

Позна- 

чення 
Найменування Формула, джерело 

Одиниця 

виміру 
Дані 

1 2 3 4 5 

– 

Виробництво.                   

Технологічне 

обладнання. 

Нанесення лакофарбового 

покриття.  ЛФМ наносяться за 

допомогою краскопульту.  

  

Teknodur- 0010 

– Джерело викиду Неорганізоване –   

– 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Ксилол, Сольвент нафта, Бутилацетат, Гексаметилен, Метилацетат. 

Загальна маса твердих речовин –730 г/л; летючих органічних 

сполук– 460 г/л 

Проектний обсяг виробництва 

Gпр 
Річний обсяг 

використання фарби 
вихідні дані 4800 л/рік т/рік 3,504 

Gпр 

Річний обсяг 

використання  

розчинника 

вихідні дані т/рік 2,208 

Тп  Час роботи  вихідні дані год/рік 38,4 

S 

Загальна площа  

пофарбованих 

поверхонь  

вихідні дані м
2 
 384 
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   Продовження таблиці 1.11 

1 2 3 4 5 

ρ 
Питома норма витрати 

фарби 
технічні дані на фарбу м

2
/л 12,5 

Q Потужність обладнання S / Тп м
2
/год 10 

Фактичний обсяг виробництва 

Gфр  
Річний обсяг 

використання фарби 
вихідні дані т/рік 2,336 

Gфр  

Річний обсяг 

використання 

розчинника 

вихідні дані т/рік 1,472 

Тф  Час роботи  вихідні дані год/рік 25,6 

S 

Загальна площа  

пофарбованих 

поверхонь  

вихідні дані м
2 
 256 

ρф 
Середня питома норма 

витрата фарби 
технічні дані на фарбу м

2
/л 12,5 

Q Потужність обладнання S / Тп м
2
/год 

10 

h коефіцієнт очищення вихідні дані % 0 

П 
Вміст розчинника в 

ЛФМ: 

100 % 50 

ПК Ксилол 3 % 2 

ПБ Бутилацетат 5 % 3 

ПС Сольвент нафта 5 % 3 

ПГ Гексаметиленімін 75 % 38 

ПМ Метилацетат 10 % 5 

А 
Коефіцієнт, який характеризує відносну частину від загальної кількості розчинника в ЛФМ, 

яка випаровується: 

АК Ксилол Таблиця Х-30, [25]   0,39 

АБ Бутилацетат Таблиця Х-30, [25]   0,28 

АС Сольвент нафта Таблиця Х-30, [25]   0,44 

АГ Гексаметиленімін Таблиця Х-30, [25] 
по 

циклогек 

санону 

0,18 

АМ Метилацетат Таблиця Х-30, [25] 
по 

етилацета 

ту 

0,67 

Розрахунок викидів розчинників під час нанесення ЛФМ 

Рфарб Ксилол 2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПА х AА г/с 2,1E-04 

Вфарб   Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 1,9E-05 

Рфарб Бутилацетат 2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПБ х AБ г/с 2,3E-04 

Вфарб   Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 2,1E-05 

Рфарб Сольвент нафта 2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПСБ х AСБ г/с 3,6E-04 

Вфарб   Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 3,3E-05 

Рфарб 
Гексаметиленімін 

2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПСЕ х AСЕ г/с 1,9E-03 

Вфарб Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 1,8E-04 
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   Продовження таблиці 1.11 

1 2 3 4 5 

Рфарб 
Метилацетат 

2,2 х 10
-6

х Q х ρ х ПТ х AТ г/с 9,2E-04 

Вфарб Рфарб  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 8,5E-05 

Розрахунок викидів розчинників під час сушки ЛФМ 

Рсуш Ксилол 1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 0,0003 

Всуш   Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 2,8E-05 

Рсуш Бутилацетат 1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 4,6E-04 

Всуш   Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 4,2E-05 

Рсуш Сольвент нафта 1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 3,6E-04 

Всуш   Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 3,3E-05 

Рсуш 
Гексаметиленімін 

1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 6,6E-03 

Всуш Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 6,1E-04 

Рсуш 
Метилацетат 

1,7 х 10
-6

 х Q х ρ х П х (1-A) г/с 3,5E-04 

Всуш Рсуш  х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 3,2E-05 

Мсусп Суспендовані тверді 

частинки 

недиференційовані за 

складом 

5,5х10
-5

хQxρx(1-П/100)х(1-h/100) г/с 0,003 

Мрсусп Мсусп х Т х 3600 х 10
-6

 т/рік 2,8E-04 

Розрахункові викиди пари розчинника: 

Р Ксилол 

  

г/с 3,0E-04 

В   т/рік 4,7E-05 

Р Бутилацетат г/с 4,6E-04 

В   т/рік 6,3E-05 

Р Сольвент нафта г/с 3,6E-04 

В   т/рік 2,1E-04 

Р 
Гексаметиленімін 

г/с 6,6E-03 

В т/рік 7,9E-04 

Р 
Метилацетат 

г/с 9,2E-04 

В т/рік 1,2E-04 
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3.Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час зварювання (дивись таблиці 1.12 та 1.13) 
Таблиця 1.12  – Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час зварювання 

№ 

дже 

рела 

Тип електродів 

Час 

робо ти, 

год/ рік 

Витра 

та, 

кг/рік 

Витра 

та, 

кг/год 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

 Залізо та його 

сполуки 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Манган та його 

сполуки 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Хром та його 

сполуки 

      Q Q1 q г/с т/рік q г/с т/рік q г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

на період будівництва 

1 
Э-42 (зварювальний 

дріт Св-08) 
20 10 0,50 7,48 0,0010 0,0001 0,5 0,00007 0,00001 0,02 2,8E-06 2,0E-07 

 

Таблиця 1.13 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час зварювання (продовження) 
№ 

дже 

рела 

Тип 

електро

дів 

Час 

робо 

ти, 

год/ 

рік 

Ви

тра 

та, 

кг/

рік 

Витра

та, 

кг/год 

Пит

о 

мий 

пока

з 

ник,  

г/кг 

Кремнію  

оксид 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг  

Азоту оксиди у 

перерахнуку на 

діоксид азоту 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Вуглецю 

оксид 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Фтористи

й водень 

Пит

о 

мий 

пока

з 

ник,  

г/кг 

Фториди 

добре 

розчинні 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Фториди 

погано 

розчинні 

      
Q Q1 q г/с т/рік q г/с т/рік q г/с т/рік q г/с 

т/рі

к 
q г/с т/рік q г/с 

т/рі

к 

15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

в період будівництва 

1 

Э-42 

(зварюв

альний 

дріт Св-

08) 

20 10 0,50 – – – 0,7 0,0001 7,0E-06 2,9 
0,00

04 

2,9E-

05 
– – – – – – – – – 

 



37 

 

При експлуатації 

1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від транспорту в період експлуатації 

дільниці (джерело №28) 

У таблицях 1.14 та 1.15 наведені вихідні дані для подальших розрахунків. 

 

Таблиця 1.14 –  Техніка, яка використовується на підприємстві. Вихідні дані 

№ 

дж 
з/з Тип автомобіля Кількість 

Нормативна 

витрата палива, 

Hs  

S - 

пробіг 

автомо 

біля (км/ 

день ) 

Час 

роботи 

 год/ 

добу 

Витрата 

палива,  

 на добу, 

(л/добу) 

28 

1 

Тягач Scania 

R420 

 

1 

20 (л/100км) 

2 л на 

холостому ходу 

10,0 8 2,0 

2 

Тягач Scania 

R340 

 

1 

18 (л/100км) 

1,8 л на 

холостому ходу 

10,0 8 1,8 

3 

Цементовози 

моделі 

Feldbinder 

(аналог ZVVZ) 

6 

4 машини 

одночасно 

 

20 (л/100км) 

 

25,0 8 

5 л/один х 

6 один = 

30 л  

 

Таблиця 1.15 – Вихідні дані 

№ п/п 

Qн – нормативна 

витрата палива, літри 

(на добу) 

Густина 

палива, 

кг/л 

Фонд 

робочих 

днів, 

днів/рік 

Всього витрата 

палива, (кг/рік) 

1 2,0 0,850 250 425,0 

2 1,8 0,850 250 382,5 

3 30,0/20,0 0,850 250 6375/4250 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проведено на підставі «Методики розрахунку 

викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», УкрНТЕК, Донецьк, 1999р.  

Маса викиду j-ї забруднюючої речовини (т) рухомим складом автомобільного 

транспорту, яка має n- груп автомобілів k-го типу, за період  визначається залежністю 

відповідно до формули 1.1 

Максимально-разові викиди визначаються за формулою 1.2. 
 

 

Таблиця 1.16 – Результати розрахунків.   
 

Назва забруднюючої 

речовини 

Час 

манев-

рування,  

хв 

Витрата 

палива, 

G

1i  т/рік 

gji,  

кг/т 
К   

Валовий 

викид, М

j, 

(т/рік) 

Макс.-

разовий 

викид, Сj (г/с) 

1 2 3 4 5 6 7 

Тягач  Scania R420 

Оксид вуглецю 480 0,425 40,4 1,5 0,0265 0,0037 

Вуглеводні граничні С12-С19 480 0,425 6,8 1,4 0,0041 0,0006 

Оксиди азоту 480 0,425 30,0 0,95 0,0120 0,0017 

Діоксид сірки 480 0,425 5,0 1,0 0,0021 0,0003 

Сажа 480 0,425 3,85 1,8 0,0029 0,0004 

Тягач  Scania R340 
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     Продовження таблиці 1.16 

1 2 3 4 5 6 7 

Оксид вуглецю 480 0,383 40,4 1,5 0,0238 0,0033 

Вуглеводні граничні С12-

С19 
480 0,383 6,8 1,4 0,0037 0,0005 

Оксиди азоту 480 0,383 30,0 0,95 0,0108 0,0015 

Діоксид сірки 480 0,383 5,0 1,0 0,0019 0,0003 

Сажа 480 0,383 3,85 1,8 0,0027 0,0004 

Цементовоз моделі Feldbinder (аналог ZVVZ) – 6 одиниць одночасно 

Оксид вуглецю 480 6,375 40,4 1,5 0,3968 1,0581 

Вуглеводні граничні С12-

С19 
480 6,375 6,8 1,4 0,0619 0,1651 

Оксиди азоту 480 6,375 30,0 0,95 0,1793 0,4781 

Діоксид сірки 480 6,375 5,0 1,0 0,0319 0,0851 

Сажа 480 6,375 3,85 1,8 0,0442 0,1179 

Цементовоз моделі Feldbinder (аналог ZVVZ) – 4 одиниці одночасно 

Оксид вуглецю 480 4,250 40,4 1,5 0,2576 0,0245 

Вуглеводні граничні С12-

С19 480 4,250 6,8 1,4 0,0405 0,0039 

Оксиди азоту 480 4,250 30,0 0,95 0,1211 0,0115 

Діоксид сірки 480 4,250 5,0 1,0 0,0213 0,0020 

Сажа 480 4,250 3,85 1,8 0,0295 0,0028 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

При одночасній роботі транспорту (дивись таблицю 1.17) 

 

Таблиця 1.17 – Джерело №28 від  транспорту 

Загальний викид ЗР від техніки 
Валовий викид, 

т/рік 

Миттєвий 

викид, г/с 

Оксид вуглецю 0,4353 0,0414 

Вуглеводні граничні С12-С19 0,0683 0,0065 

Оксиди азоту 0,2047 0,0195 

Діоксид сірки 0,0359 0,0034 

Сажа 0,0498 0,0048 
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При неодночасній роботі транспорту (дивись таблицю 1.18) 

 

Таблиця 1.18 – Джерело №28 від транспорту  (враховано 4 один цементовозів) 

Загальний викид ЗР від техніки 
Валовий викид, 

т/рік 

Миттєвий 

викид, г/с 

Оксид вуглецю 0,3066 0,0292 

Вуглеводні граничні С12-С19 0,0481 0,0046 

Оксиди азоту 0,1441 0,0137 

Діоксид сірки 0,0253 0,0024 

Сажа 0,0351 0,0034 

 

2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від залізничного транспорту в період 

експлуатації дільниці (джерело №27) 
 

У таблицях 1.19 та 1.20 наведено вихідні дані для проведення подальших розрахунків у 

таблиці 1.21 

 

Таблиця 1.19 – Техніка, яка використовується на підприємстві. Вихідні дані 

№ 

дж 
з/з 

Тип 

автомобіля 

Кіль- 

кість 

Нормативна 

витрата 

палива, 

Hs 

Час 

роботи 

год/ добу 

Витрата 

палива, на 

добу, 

(кг/добу) 

27 1 
Тепловоз 

ТЕМ2У 
1 40 кг/год 

0,5 год × 

10 

раз/добу 

40 кг/год × 

0,5 год × 10 

раз/добу= 

200,0 

 

Таблиця 1.20 – Вихідні дані 

№ п/п 
Qн – нормативна витрата палива, 

кг (на добу) 

Густина 

палива, кг/л 

Фонд 

робочих 

днів, 

днів/рік 

Всього 

витрата 

палива, 

(т/рік) 

1 200 0,850 250 50,0 

 

Таблиця 1.21 – Вантажні, дизпаливо    

Назва забруднюючої 

речовини 

Час 

манев-

рування,  

хв 

Витрата 

палива, 

G

1i  

т/рік 

gji,  

кг/т 
К   

Валовий 

викид, 

М

j, 

(т/рік) 

Макс.-

разовий 

викид, Сj 

(г/с) 

1 2 3 4 5 6 7 

Тепловоз ТЕМ2У 

Оксид вуглецю 300 50,0 40,4 1,5 3,0300 0,4612 

Вуглеводні граничні 

С12-С19 
300 50,0 6,8 1,4 0,4760 0,0725 

Оксиди азоту 300 50,0 30 0,95 1,4250 0,2169 

Діоксид сірки 300 50,0 5 1,0 0,2500 0,0381 

Сажа 300 50,0 3,85 1,8 0,3465 0,0527 
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3. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від силосу 
Розрахунки проводилися відповідно до "Збірника показників емісії забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами", Том 1, таблиці IX-7. 

Черга будівництва  №1. 

Обладнання: силоса цементу (4 шт. × 4000 т) . 

Кількість: цементний термінал, який отримуватиме до 450 тис. тонн готового цементу 

Забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо 

ваних за складом. 

Кількість забруднюючих речовин визначена за балансовим методом із використанням 

нормативів втрат дорожньо-будівельних матеріалів за формулою: 

 

      (1.9) 

 
 

де р –   втрати матеріалів, %; 

m – маса будівельного матеріалу. 
 

під час складського зберігання (джерела №5-9) 

 

П= 0,1 × 450000 /100 = 450 т 

Викиди 450 т :4 = 112,5 т від кожного силосу 

 

З урахуванням очистки у фільтрах (=99,9 %) викиди дорівнюють-112,5 × (1-0,999) = 

0,1125 т  

 

під час завантаження/розвантаження (джерела №1–4) 

 

П= 0,25 х 450000 /100 = 1125 т 

 

Викиди 1125 т :4 = 281,25 т від кожного силосу 

 

З урахуванням очистки у фільтрах (=99,9 %) викиди дорівнюють 281,25 × (1-0,999)= 

0,2813 т 

 

Черга будівництва №2 

Обладнання: силоса цементу (4 шт х 4000 т) додатковий силос на 4000 т 

Кількість: щорічні поставки цементу збільшаться до 660 000 т. 

 

під час складського зберігання (джерела №5-9) 

П= 0,1 х 660 000 /100 = 660 т 

 

Викиди 660 т :4 = 165 т від кожного силосу 

З урахуванням очистки у фільтрах (=99,9 %) викиди дорівнюють – 165 × (1-0,999) = 

0,165 т  
 

під час завантаження/розвантаження (джерела №1–4) 

 

П= 0,25 х 660 000 /100 = 1650 т 

 

Викиди 1650 т :4 = 412,5 т від кожного силосу 

 

З урахуванням очистки у фільтрах (=99,9 %) викиди дорівнюють 412,5 х (1-0,999) = 

0,4125 т. 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час відвантаження цементу 

1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час фасування цементу до 

автотранспорту та ж/д транспорту проводиться за методикою «Сборник методик по расчетам 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. УДК 504.064.38» 

Цемент. Розрахунок кількості забруднюючих речовин (г/с), які видаляються в атмосферу 

під час фасування та пакування цементу проводиться за формулою: 

 

                          (1.10) 

 

де N – об’ємна концентрація забруднюючої речовини, яка утворюється при фасуванні та   

пакуванні на 1 кг продукції, м
3
/кг; 

q – концентрація забруднюючої речовини на 1 м
3
 повітря, (г/м

3
); 

 – коефіцієнт, який враховує ступінь захищеності вузла від зовнішнього впливу та умов 

пилоутворення. Встановлено рукавні фільтри із ефективністю очистки – 99,9% 

B – кількість продукції, яка фасується  в одиницю часу, кг/год 

 

Однак показники N ; q – не визначені для лінії пакування та палетизування цементу в 

упаковку імпортного виробництва. Тому визначення потужності та валових викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводилось на підставі технічних 

характеристик на рукавні фільтри SFDT 05/12-СО-2, якими оснащена лінія для фасування 

цементу. 

Потужність викиду буде становити для кожного із джерел (№16–18), г/с:   

 

1,012 м
3
/год × 0,01 г/м

3
 : 3600 = 0,0000028 

 

Валові викиди, т/рік: 0,0000028 г/с × 3600 × 2500 год/рік × 0,000001 = 0,00003 

  

Машина для пакування та палетизування (джерело №19) 

 

Потужність викиду г/с:  25,0 м
3
/год × 0,01 г/м

3
 : 3600 = 0,00007 

 
 

Валові викиди, т/рік: 0,00007 г/с × 3600 × 4000 год/рік × 0,000001 = 0,001 

 

Пости відвантаження цементу в цементовози насипом, (джерела викиду №11–15). 

Система завантаження призначена для завантаження вантажних автомобілів 4 × 25 т 

на годину на кожному терміналі.  

Відповідно до Методики розрахунку «Сборник методик по расчетам выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. УДК 504.064.38» 

 

П = 0,10 м
3
/кг× 40 г/м

3
 × 100 000 кг/год × (1-0,999) = 0,1111 (г/с) або 0,0222 г/с на одне джерело 

 3600 

 

Прік = 0,1111 г/с × 2920 год/рік × 3600 × 0,000001 = 1,1668 т/рік або 0,2334 на одне джерело 

 

Відповідно до технічних характеристик на рукавні фільтри SFDT 05/12-СО-2, якими 

оснащені пости відвантаження цементу в цементовози, потужність викиду буде становити: 

 

для джерел №12,14,15-  4000 м
3
/год × 0,01 г/м

3
 : 3600 = 0,010 г/с 

 

Валові викиди– 0,010 г/с × 3600 × 2920 год/рік × 0,000001 = 0,117 т/рік 

 

для джерел №11,13–  3000 м
3
/год × 0,01 г/м

3
 : 3600 = 0,010 г/с 
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Валові викиди– 0,010 г/с х 3600 х 2920 год/рік х 0,000001 = 0,088 т/рік 

 

4. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від теплогенераторної 

Теплогенераторна. Джерело викиду № 25, 26 – димові труби.  

Розрахунок валових викидів проводився відповідно до "Збірника показників емісії 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами", Том 1, Донецьк  2004.  

Технічні характеристики:  

Котли  типу Vitoplex 100 SX2 із пальником Weishaupt WG30N/1-C №1,2 на 350 кВт 

кожний. 

Витрата природного газу при максимальному тепловому навантаженні: 

- на один котел буде становити 38 нм
3
/год;  

- на два котли – 76 нм
3
/год;  

- на рік – загальна витрата на два котли 341 088 м
3 

(в опалювальний період на гарячу 

воду та опалення).  

Час роботи в опалювальний період – 187 діб × 24 год/добу – 4488 год; неопалювальний 

період – 4272 год. 

Щільність газу приймається 0,723 кг/нм
3
. 

Забруднюючі речовини, що виділяються: оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на 

діоксид азоту [NO + NO2]; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть. 

Парникові гази, що виділяються: вуглецю діоксид, діазоту оксид, метан. 

 
 

                                                      Прік= 0,000001 × ki × Qi
r 
 x Вi , т/рік                                            (1.11) 

 
 

ki
 

 показник емісії  речовини, г/ГДж  

Вi
 

 витрата i-го палива за проміжок часу, т/рік (тис.м
3
/рік) 123,303 (170,544) 

Вi
 

 витрата i-го палива за проміжок часу, г/с (нм
3
/год) 7,63  (38,0) 

 Qi
r 

 нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг  45,75 

 

Показник емісії діоксиду азоту  kNOx розраховується по формулі, г/ГДж 

    




  11

0 IIIН
fkk NOxNOx

             (1.12) 

де (kNOx) – показник емісії діоксиду азоту без урахування заходів щодо зменшення викидів, 

г/ГДж  (визначається по таблиці Д8) – 70; 
 
– ефективність режимно-технологічних заходів щодо зменшення викидів, застосування 

малотоксичних пальників. – 0,2; 

ефективність газоочисної установки – 0; 
 – коефіцієнт роботи газоочисної установки – 0; 

– ступінь зменшення викидів NO під час роботи при низькому навантаженні ; 

 

     fн=(Qф/Qн)
z 
,                                                                      (1.13) 

  

де  Qф – фактична теплова потужність установки спалювання, кВт  – 180; 

Qн – номінальна теплова потужність установки спалювання, кВт – 200; 

z- емпіричний коефіцієнт, що залежить від виду установки спалювання, її потужності, 

типу палива і т.д. (визначається по таблиці Д9) – 1,25; 

 

kNOx = 70х (180/200)
1.25

 х (1- 0.2) = 49,3  г/ГДж             (1.14) 
 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2] 

 

Прік = 0,000001 х 49,3 х 45,75 х 123,303  = 0,2781 т/рік 
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Прік = 0,000001 × 49,3 × 45,75 × 7,63 = 0,0172 г/с 

 

Розрахунок емісії речовини – оксид вуглецю: 

Емісія речовини оксиду вуглецю СО : 

де показник емісії оксиду вуглецю,  г/ГДж, (визначається по таблиці Д19) – 80; 

Qi
r 
– нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг – 45,75. 

 

Вуглецю оксид: 

 

Прік = 0,000001 × 80 × 45,75 × 123,303  = 0,4513 т/рік 

 

Прік = 0,000001 × 80 × 45,75  × 7,63 = 0,0279 г/с 

 

Визначення кількості валових викидів парникових газів від котлів. 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 

1. Визначення показника емісії діоксиду вуглецю. 

 

     CCCO kk  67.3
2

, г/ГДж,             (1.15) 

де: – показник емісії вуглецю, г/ГДж, (для природного газу приймається по таблиці Д.20) 

–  15 300; 

 – ступінь окислювання вуглецю палива для природного газу – 0,995. 

 

2COk = 3,67 × 15 300 × 0,995= 55870,25 

 

Прік = 0,000001 × 55 870,25 × 45,75 × 123,303  = 315,1704 т/рік 

 

Оксид діазота: 

2. Визначення показника емісії оксиду діазоту. 

 – показник емісії оксиду діазоту, г/гДж (визначається по таблиці Д.21) – 0,1. 

 

Прік = 0,000001 × 0,1× 45,75 × 123,303  = 0,0006 т/рік 

 

 Метан: 

3. Визначення показника емісії метану. 

– показник емісії метану, г/гДж (визначається по таблиці Д.22) – 1,0. 

 

Прік = 0,000001 × 1,0 × 45,75 × 123,303  = 0,0056 т/рік 

 

Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть: 

4. Визначення показника емісії ртуті та її сполук 

 – показник емісії ртуті та її сполук, г/гДж (визначається по таблиці Д.14) – 0,0001 

 

Прік = 0,000001 × 0,0001× 45,75 × 123,303  = 0,000006 т/рік 
 

5. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від інфрачервоних газових радіаторів 

Інфрачервоні газові радіатори Blackheat BH 40 UT– 2шт, Blackheat BH 40 ST– 3шт. 

Джерела викиду № 32–36 –труби.  

Розрахунок валових викидів проводився відповідно до "Збірника показників емісії 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами", Том 1, Донецьк  2004.  

Технічні характеристики:  

Інфрачервоні обігрівачі Blackheat BH 40 UT  
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Витрата природного газу при максимальному тепловому навантаженні: 

– на один обігрівач – 4,78 нм
3
/год;  

– на рік – 21 453 м
3 

(в опалювальний період на опалення).  

Час роботи в опалювальний період – 187 діб × 24 год/добу – 4488 год; неопалювальний 

період – 4272 год. 

Щільність газу приймається 0,723 кг/нм
3
. 

Забруднюючі речовини, що виділяються: оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на 

діоксид азоту [NO + NO2]; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть. 

Парникові гази, що виділяються: вуглецю діоксид, діазоту оксид, метан. 

 

        Прік= 0,000001 × ki × Qi
r 
 × Вi , т/рік                (1.16) 

 

 

ki
 

 показник емісії  речовини, г/ГДж  

Вi
 

 витрата i-го палива за проміжок часу, т/рік (тис.м
3
/рік) 15,51 (21,453) 

Вi
 

 витрата i-го палива за проміжок часу, г/с (нм
3
/год) 3,46  (4,78) 

 Qi
r 

 нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг  45,75 

 

Показник емісії діоксиду азоту  kNOx розраховується по формулі, г/ГДж 

 

    




  11

0 IIIН
fkk NOxNOx

 

 

де (kNOx) – показник емісії діоксиду азоту без урахування заходів щодо зменшення викидів, 

г/ГДж  (визначається по таблиці Д8) – 70; 
 

– ефективність режимно – технологічних заходів щодо зменшення викидів, 

застосування малотоксичних пальників. – 0,2; 

ефективність газоочисної установки – 0; 
 – коефіцієнт роботи газоочисної установки – 0; 

– ступінь зменшення викидів NO під час роботи при низькому навантаженні.  

 

     fн=(Qф/Qн)
z 
,                                                                      

  

 

де  Qф – фактична теплова потужність установки спалювання, кВт  – 180; 

Qн – номінальна теплова потужність установки спалювання, кВт – 200; 

z- емпіричний коефіцієнт, що залежить від виду установки спалювання, її потужності, 

типу палива і т.д. (визначається по таблиці Д9) – 1,25. 

  
  

kNOx = 70× (180/200)
1.25

 × (1- 0.2) = 49,3  г/ГДж 

 
 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2] 

 

Прік = 0,000001 × 49,3 × 45,75 × 15,51  = 0,0350 т/рік 

 

Прік = 0,000001 × 49,3 × 45,75 × 3,46 = 0,0078 г/с. 

 

Розрахунок емісії речовини – оксид вуглецю: 

Емісія речовини оксиду вуглецю СО: 

показник емісії оксиду вуглецю,  г/ГДж, (визначається по таблиці Д19) – 80; 

Qi
r 
– нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг – 45,75. 

 

Вуглецю оксид: 
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Прік = 0,000001 × 80 × 45,75 × 15,51= 0,0568 т/рік 

 

Прік = 0,000001 × 80 × 45,75  × 3,46 = 0,0127 г/с 

 

Визначення кількості валових викидів парникових газів від  котлів. Вуглецю діоксид 

(вуглекислий газ) 

2. Визначення показника емісії діоксиду вуглецю. 

 

CCCO kk  67.3
2

, г/ГДж,  

де: – показник емісії вуглецю, г/ГДж, (для природного газу приймається по таблиці Д.20) 

– 15 300; 

 – ступінь окислювання вуглецю палива для природного газу – 0,995. 

 

2COk = 3,67 × 15 300 × 0,995= 55870,25 

 

Прік = 0,000001 × 55 870,25 × 45,75 × 15,51 = 39,6446 т/рік. 

 

Оксид діазота: 

2. Визначення показника емісії оксиду діазоту. 

 – показник емісії оксиду діазоту, г/гДж (визначається по таблиці Д.21) – 0,1. 

 

Прік = 0,000001 × 0,1× 45,75 × 15,51 = 0,00007 т/рік. 

 

 Метан: 

3. Визначення показника емісії метану. 

– показник емісії метану, г/гДж (визначається по таблиці Д.22) – 1,0. 

 

Прік = 0,000001 × 1,0 × 45,75 × 15,51 = 0,0007 т/рік. 

 

Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть: 

4. Визначення показника емісії ртуті та її сполук 

 – показник емісії ртуті та її сполук, г/гДж (визначається по таблиці Д.14) – 0,0001. 

 

Прік = 0,000001 × 0,0001× 45,75 × 15,51 = 7,1Е-08 т/рік. 
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6. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварюванні (дивись таблицю 1.22, 123 та 1.24) 

Таблиця 1.22 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварюванні 
№ 

дже 

рела 

Тип електродів Час 

робо ти, 

год/ рік 

Витра 

та, 

кг/рік 

Витра 

та, 

кг/год 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

 Залізо та його 

сполуки 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Манган та його 

сполуки 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Хром та його 

сполуки 

      Q Q1 q г/с т/рік q г/с т/рік q г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

під час експлуатації 

29 АНО-3 100 50 0,50 5,05 0,0007 0,0003 0,35 0,00005 0,00002 0,35 4,9E-05 1,8E-05 

  АНО-4 100 50 0,50 5,41 0,0008 0,0003 0,59 0,0001 0,00003 0,59 8,2E-05 3,0E-05 

  АНО-5 100 50 0,50 12,53 0,0017 0,0006 1,57 0,0002 0,00008 1,57 2,2E-04 7,9E-05 

  УОНИ-13/45 100 50 0,50 10,69 0,0015 0,0005 0,51 0,0001 0,00003 0,51 7,1E-05 2,6E-05 

  УОНИ-13/55 100 50 0,50 14,9 0,0021 0,0007 1,09 0,0002 0,00005 1,09 1,5E-04 5,5E-05 

Всього по джерелу         0,0067 0,0024   0,0006 0,00021   5,7E-04 2,1E-04 

30 АНО-3 100 50 0,50 5,05 0,0007 0,0003 0,35 0,00005 0,00002 0,35 4,9E-05 1,8E-05 

  АНО-4 100 50 0,50 5,41 0,0008 0,0003 0,59 0,0001 0,00003 0,59 8,2E-05 3,0E-05 

  АНО-5 100 50 0,50 12,53 0,0017 0,0006 1,57 0,0002 0,00008 1,57 2,2E-04 7,9E-05 

  УОНИ-13/45 100 50 0,50 10,69 0,0015 0,0005 0,51 0,0001 0,00003 0,51 7,1E-05 2,6E-05 

  УОНИ-13/55 100 50 0,50 14,9 0,0021 0,0007 1,09 0,0002 0,00005 1,09 1,5E-04 5,5E-05 

Всього по джерелу         0,0067 0,0024   0,0006 0,00021   5,7E-04 2,1E-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблиця 1.23 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварюванні 
№ 

дже 

рел

а 

Тип 

елект

родів 

Час 

робо 

ти, 

год/ 

рік 

Витр

а та, 

кг/рік 

Витрат

а, 

кг/год 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Кремнію  

оксид 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг  

Азоту 

оксиди у 

перерахнуку 

на діоксид 

азоту 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Вуглецю 

оксид 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Фтористий 

водень 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Фториди 

добре 

розчинні 

Пито 

мий 

показ 

ник,  

г/кг 

Фториди 

погано 

розчинні 

      
Q Q1 q г/с т/рік q г/с т/рік q г/с т/рік q г/с 

т/рі

к 
q г/с 

т/рі

к 
q г/с 

т/рі

к 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

в період експлуатації 

29 АНО-3 100 50 0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  АНО-4 100 50 0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  АНО-5 100 50 0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

УОНИ-

13/45 
100 50 0,50 1,4 1,9E-04 0,0001 - - - - - - 1,0 1,4E-04 0,0001 4,4 0,0006 0,0002 2,2 0,0003 

0,00

01 

  

УОНИ-

13/55 
100 50 0,50 1,0 1,4E-04 0,0001 2,7 0,0004 0,0001 13,3 

0,001

8 
0,0007 1,26 1,8E-04 0,0001 4,8 0,0007 0,0002 2,7 0,0004 

0,00

01 

Усього по 

джерелу         3,3E-04 0,0001   0,0004 0,0001 - 
0,001

8 
0,0007   3,1E-04 0,0001   

0,0012

8 
0,0005   0,0007 

0,00

02 

30 АНО-3 100 50 0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  АНО-4 100 50 0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  АНО-5 100 50 0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

УОНИ

-13/45 
100 50 0,50 1,4 1,9E-04 0,0001 - - - - - - 1,0 1,4E-04 0,0001 4,4 0,0006 0,0002 2,2 0,0003 

0,00

01 

  

УОНИ

-13/55 
100 50 0,50 1,0 1,4E-04 0,0001 2,7 0,0004 0,0001 13,3 

0,001

8 
0,0007 1,26 1,8E-04 0,0001 4,8 0,0007 0,0002 2,7 0,0004 

0,00

01 

Усього по 

джерелу 
        3,3E-04 0,0001   0,0004 0,0001 - 

0,001

8 
0,0007   3,1E-04 0,0001   0,0013 0,0005   0,0007 

0,00

02 
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 Таблиця 1.24 – Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри при експлуатації Комплексу 

Но 

мер 

дже 

рела 

вики 

ду 

Етап  

технологічного 

процесу 

Виробництво  

Найменуванн

я джерела 

викиду,  

Параметри 

джерел викиду 

Координати джерела на 

карті-схемі 

Параметри 

газопилового 

потоку у місці 

вимірювання 

Код 

заб-

руд-

нююч

ої 

речо 

вини 

Найменування 

забруднюючої речовини 

Потужність  

викиду, 

відповідно до 

технічних даних на 

ПГОУ (чисельник); у 

знаменнику– 

відповідно до 

розрахунків за 

методиками 

Точкового 

або початок 

лінійного; 

центра 

симетрії 

площинного 

Другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площин 

ного 
витра 

та,      

м
3 
/с 

швид

кість, 

м/с 

тем 

пера 

тура, 
 0
С 

висот

а, м 

діаметр 

вихід 

ного 

отвору, м 

Х1 , м Y1 , м 
Х2 , 

м 
Y2 , м г/сек т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В період будівництва 

1 Будівельний 

майданчик 

Неорганізо- 

ване дже- 

рело. ДВЗ 

будівельної 

техніки  

 

2,0 - 102 207 50 100 - - 24,5 301 Оксиди азоту в 

перерахунку на діоксид 

азоту 

0,3521* 

0,8314 

2,255* 

5,8478 

           328 Сажа 0,0855 

0,2020 

0,5483 

1,4220 

           330 Діоксид сірки 0,0620 

0,1459 

0,3960 

1,0261 

 

 
           337 Оксид вуглецю 0,7489 

1,7678 

4,7954 

12,4339 

           2754 Вуглеводні граничні С12-

С19 

0,1177 

0,2778 

0,7532 

1,9534 

1 Будівельний 

майданчик 

Неорганізо- 

ване джерело. 

Фарбувальнір

оботи. 

Бункера із 

цементом 

2,0 - 102 207 50 100 - - 24,5 616 Ксилол 0,0017 2,9Е-04 

          1210 Бутилацетат 4,6Е-04 6,3Е-05 

          2750 Сольвент-нафта 6,1Е-04 7,1Е-05 

           627 Етилбензол 5,0Е-04 6,2Е-05 

           1071 Фенол 1,6Е-03 2,9Е-04 

           1814 Гексаметиленімин 6,6Е-03 7,9Е-04 

           11000  НМЛОС 

(Метоксипропанол;  

Метилацетат) 

0,0014 0,00018 



             Продовження таблиці 1.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Будівельний 

майданчик 

Неорганізо- 

ване джерело. 

Зварювальні 

роботи 

2,0 - 102 207 50 100 - - 24,5 123 Залізо та сполуки 0,0010 0,0001 

          143 Марганець та сполуки 0,00007 0,00001 

           228 Хром та його 

сполуки (III) 

2,8Е-06 2,0Е-07 

           301 Оксиди азоту в пере-

рахунку на діоксид азоту 

0,0001 7,0Е-06 

           337 Оксид вуглецю 0,0004 2,9Е-05 

В період експлуатації об’єкту (черга будівництва №1) 

1 Розвантаження 

вагонів та 

транспортування 

до силосів 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17014) 

16,0 1,42 155 122 - - 13,9 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,1390 1,2500 

0,2813 

2 Розвантаження 

вагонів та 

транспортування 

до силосів 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17019) 

16,0 1,42 131 137 - - 13,9 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,1390 1,2500 

0,2813 

3 Розвантаження 

вагонів та 

транспортування 

до силосів 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17031) 

9,2 1,1х 

0,45 

126 173 - - 1,9 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0190 0,1750 

0,2813 

4 Розвантаження 

вагонів та 

транспортування 

до силосів 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17036) 

41,0 0,3х 

0,3 

123 178 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 0,1000 

0,2813 

5 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

(поз.17103) 

Труба 

рукавного 

фільтру 

32,0 0,3х 

0,3 

108 194 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1125 

6 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

(поз.17108) 

Труба 

рукавного 

фільтру 

32,0 0,3х 

0,3 

120 176 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1125 

7 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

(поз.17113) 

Труба 

рукавного 

фільтру 

32,0 0,3х 

0,3 

117 198 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1125 

8 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

(поз.17118) 

Труба 

рукавного 

фільтру 

32,0 0,3х 

0,3 

131 184 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1125 

9 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

(поз.17123) 

Труба 

рукавного 

фільтру 

32,0 0,3х 

0,3 

138 201 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1125 



             Продовження таблиці 1.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

В період експлуатації об’єкту (черга будівництва№2) 

1 Розвантаження 

вагонів та 

транспортування 

до силосів 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17014) 

16,0 1,42 155 122 - - 13,9 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,1390 1,2500 

0,4125 

2 Розвантаження 

вагонів та 

транспортування 

до силосів 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17019) 

16,0 1,42 131 137 - - 13,9 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,1390 1,2500 

0,4125 

3 Розвантаження 

вагонів та 

транспортування 

до силосів 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17031) 

9,2 1,1х 

0,45 

126 173 - - 1,9 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0190 1,2500 

0,4125 

4 Розвантаження 

вагонів та 

транспортування 

до силосів 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17036) 

41,0 0,3х 

0,3 

123 178 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 1,2500 

0,4125 

5 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17103) 

32,0 0,3х 

0,3 

108 194 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1650 

6 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17108) 

32,0 0,3х 

0,3 

120 176 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1650 

7 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

(поз.17113) 

Труба 

рукавного 

фільтру 

32,0 0,3х 

0,3 

117 198 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1650 

8 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17118) 

32,0 0,3х 

0,3 

131 184 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1650 

9 Силоси зберігання 

цементу в сило-сах 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17123) 

32,0 0,3х 

0,3 

138 201 - - 1,1 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0110 

 

0,0250 

0,1650 

10 Транспортування 

цементу до 

навантажування 

насипом 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17225) 

32,0 0,3х 

0,3 

109 201 - - 0,001 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,00001 0,00044 



             Продовження таблиці 1.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

11 Відвантаження 

насипом та вагова 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17402) 

26,0 0,3х 

0,3 

93 211 - - 0,83 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0100 

0,0222 

0,0880 

0,2334 

12 Відвантаження 

насипом та вагова 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17406) 

26,0 0,3х 

0,3 

92 214 - - 1,11 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0100 

0,0222 

0,1170 

0,2334 

13 Відвантаження 

насипом та вагова 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17410) 

26,0 0,3х 

0,3 

101 216 - - 0,83 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0100 

0,0222 

0,0880 

0,2334 

14 Відвантаження 

насипом та вагова 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17421) 

26,0 0,3х 

0,3 

98 218 - - 1,11 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0100 

0,0222 

0,1170 

0,2334 

15 Відвантаження 

насипом та вагова 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17427) 

26,0 0,3х 

0,3 

86 221 - - 1,11 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0100 

0,0222 

0,1170 

0,2334 

16 Фасування 

цементу 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17528) 

9,0 0,16 95 209 - - 0,0003 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

2,8Е-06 2,5Е-05 

17 Фасування 

цементу 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17532) 

9,0 0,16 91 216 - - 0,0003 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

2,8Е-06 2,5Е-05 

18 Фасування 

цементу 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17550) 

9,0 0,16 92 228 - - 0,0003 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

2,8Е-06 2,5Е-05 

19 Лінія пакування та 

палетизування 

Машина для паку 

вання та машина 

для палетизування. 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.17624) 

16,0 1,0 76 233 - - 0,01 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

6,9Е-05 0,0010 

20 Установка 

змішування 

Труба 

рукавного 

фільтру 

30,0 0,3х 

0,3 

102 204 - - 0,83 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0083 0,0400 



             Продовження таблиці 1.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

(поз.15511) 

21 Установка 

змішування 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.15521) 

30,0 0,3х 

0,3 

105 204 - - 0,83 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0083 0,0400 

22 Установка 

змішування 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.15511) 

30,0 0,3х 

0,3 

110 209 - - 0,83 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0083 0,0400 

23 Установка 

змішування 

Труба 

рукавного 

фільтру 

(поз.15540) 

30,0 0,3х 

0,3 

102 208 - - 1,39 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0139 0,2000 

24 Установка 

змішування 

(поз.15548) 

Труба 

рукавного 

фільтру 

30,0 0,3х 

0,3 

101 210 - - 1,39 - 24,5 2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

0,0139 0,2000 

25 Виробництво 

гарячої води для 

опалення 

приміщень 

Димова  

труба. Котел  

Vitoplex 200 

SX2 з паль 

ником 

Weishaupt 

WG30N/1-C 

2,0 0,11 79 357 - - - - 100 183 Ртуть та її сполуки - 0,000006 

          301 Оксиди азоту в 

перерахунку на діоксид 

азоту 

0,0172 0,2781 

           337 Оксид вуглецю 0,0279 0,4513 

           410 Метан - 0,006 

           11812 Вуглецю діоксид - 315,1704 

           11815 Азоту оксид (N2O) - 0,0006 

26 Виробництво 

гарячої води для 

опалення 

приміщень 

Димова  

труба. Котел  

Vitoplex 200 

SX2 з паль 

ником 

Weishaupt 

WG30N/1-C 

2,0 0,11 82 360 - - - - 100 183 Ртуть та її сполуки - 0,000006 

          301 Оксиди азоту в пере-

рахунку на діоксид азоту 
0,0172 0,2781 

          337 Оксид вуглецю 0,0279 0,4513 

          410 Метан - 0,006 

          11812 Вуглецю діоксид - 315,1704 

          11815 Азоту оксид (N2O) - 0,0006 

27 Залізничний 

транспорт. 

Локомотивне депо. 

Розмір ділянки 

7×25 м
2
 

Неорганізо- 

ване (лінійне) 

джерело. 

ДВЗ 

тепловозу. 

2,0 - 9 262 264 65 - - 24,5 301 Оксиди азоту в пере -

рахунку на діоксид азоту 

0,2169 1,4250 

          328 Сажа 0,0527 0,3465 

          330 Діоксид сірки 0,0381 0,2500 

          337 Оксид вуглецю 0,4612 3,0300 



             Продовження таблиці 1.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

           2754 Вуглеводні граничні С12-

С19 

0,0725 0,4760 

28 Ділянка для 

відстоювання 

цементовозів 

Неорганізо- 

ване дже-

рело, 

(площинне). 

ДВЗ 

цементово- 

зів. 

2,0 - 16 357 65 20    301 Оксиди азоту в пере-

рахунку на діоксид азоту 

0,0137* 

0,0195 

0,1441* 

0,2047 

          328 Сажа 0,0034 

0,0048 

 

 

0,0351 

0,0498 

          330 Діоксид сірки 0,0024 

0,0034 

0,0253 

0,0359 

          337 Оксид вуглецю 0,0292 

0,0414 

0,3066 

0,4353 

           2754 Вуглеводні граничні С12-

С19 

0,0046 

0,0065 

0,0481 

0,0683 

29 Ремонтна дільниця Неорганізо- 

ване дже-

рело, 

(площинне) 

Зварюваль 

ний пост №1. 

2,0 - 109 182 40 40    123 Залізо та сполуки 0,0067 0,0024 

    143 Марганець та сполуки 0,0006 0,00021 

    228 Хром та його сполуки 

(III) 
5,7Е-04 2,1Е-04 

    301 Оксиди азоту в пере-

рахунку на діоксид азоту 
0,0004 0,0001 

323 Кремнію діоксид 3,3Е-04 0,0001 

 Оксид вуглецю 0,0018 0,0007 

 Фтористий водень 3,1Е-04 0,0001 

 Фториди добре розчинні 0,00128 0,0005 

 Фториди погано розчинні 0,0007 0,0002 

30 Ремонтна дільниця Неорганізо- 

ване дже- 

рело, 

(площинне).  

Зварюваль 

ний пост №2. 

2,0 - 124 193 40 40     Залізо та сполуки 0,0067 0,0024 

           Марганець та сполуки 0,0006 0,00021 

           Хром та його сполуки 

(III) 
5,7Е-04 2,1Е-04 

           Оксиди азоту в пере-

рахунку на діоксид азоту 0,0004 0,0001 

           Кремнію діоксид 3,3Е-04 0,0001 

           337 Оксид вуглецю 0,0018 0,0007 

           342 Фтористий водень 3,1Е-04 0,0001 

           343 Фториди добре розчинні 0,00128 0,0005 

            344 Фториди погано розчинні 0,0007 0,0002 



             Продовження таблиці 1.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

31 Цех фасування 

цементу 

Дефлектори, 

лінія палетів 

упакованого 

цементу. 

10,0 0,20 53 266      2902 Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок  

сліди сліди 

32 Опалення 

приміщень 

Труба. 

Інфрачерво 

ний обігрівач 

Blackheat BH 

40 UT 

4,0 0,01 107 347 - - - - 120 183 Ртуть та її сполуки - 7,1Е-08 

          301 Оксиди азоту в 

перерахунку на діоксид 

азоту 
0,0078 0,0350 

          337 Оксид вуглецю 0,0127 0,0568 

          410 Метан - 0,0007 

          11812 Вуглецю діоксид - 39,6446 

          11815 Азоту оксид (N2O) - 0,00007 

33 Опалення 

приміщень 

Труба. 

Інфрачерво 

ний обігрівач 

Blackheat BH 

40 UT 

4,0 0,01 118 355 - - - - 120 183 Ртуть та її сполуки - 7,1Е-08 

          301 Оксиди азоту в 

перерахунку на діоксид 

азоту 
0,0078 0,0350 

           337 Оксид вуглецю 0,0127 0,0568 

           410 Метан - 0,0007 

           11812 Вуглецю діоксид - 39,6446 

           11815 Азоту оксид (N2O) - 0,00007 

34 Опалення 

приміщень 

Труба. 

Інфрачерво 

ний обігрівач 

Blackheat BH 

40 UT 

4,0 0,01 123 359 - - - - 120 183 Ртуть та її сполуки - 7,1Е-08 

          301 Оксиди азоту в 

перерахунку на діоксид 

азоту 
0,0078 0,0350 

           337 Оксид вуглецю 0,0127 0,0568 

           410 Метан - 0,0007 

           11812 Вуглецю діоксид - 39,6446 

           11815 Азоту оксид (N2O) - 0,00007 

35 Опалення Труба. 4,0 0,01 107 381 - - - - 120 183 Ртуть та її сполуки - 7,1Е-08 



             Продовження таблиці 1.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 приміщень Інфрачерво 

ний обігрівач 

Blackheat BH 

40 UT 

         301 Оксиди азоту в 

перерахунку на діоксид 

азоту 
0,0078 0,0350 

           337 Оксид вуглецю 0,0127 0,0568 

           410 Метан - 0,0007 

           11812 Вуглецю діоксид - 39,6446 

           11815 Азоту оксид (N2O) - 0,00007 

36 Опалення 

приміщень 

Труба. 

Інфрачерво 

ний обігрівач 

Blackheat BH 

40 UT 

4,0 0,01 119 391 - - - - 120 183 Ртуть та її сполуки - 7,1Е-08 

          301 Оксиди азоту в 

перерахунку на діоксид 

азоту 
0,0078 0,0350 

           337 Оксид вуглецю 0,0127 0,0568 

           410 Метан - 0,0007 

           11812 Вуглецю діоксид - 39,6446 

           11815 Азоту оксид (N2O) - 0,00007 

 

     *Примітка. У чисельнику– значення під час неодночасної роботи транспорту; у знаменнику – під час роботи всього транспорту 
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1.5.2.2 Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення 

атмосферного повітря 

 

 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземних шарах атмосфери виконаний за 

програмою ЕОЛ-2000, що рекомендована Міністерством енергетики та захисту довкілля України. 

При проведенні розрахунку були прийняті наступні значення вихідних величин: 

- розмір ділянки  2500 x 2500 м;  

- крок розрахункової сітки 50 м; 

- константу доцільності проведення розрахунку 0,10 (та 0,05); 

- фонові концентрації (Додаток Б); 

Результати розрахунків по програмі “ЕОЛ+” і карти розсіювання при будівництві та 

екплуатації наведені у Додатку В. 

Відповідно до «Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих 

речовин, що містяться в викидах підприємств», п.2 і п.4 відповідно: 

- коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу на розсіювання забруднюючих речовин на 

повітряний басейн – 1;  

- коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери і визначає умови 

горизонтального і вертикального розсіювань забруднюючих речовин в атмосфері – 180. 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі наведене у таблиці 1.25. Розрахунок проводився за формулою: 

 

   М/ГДК > Ф, Ф = 0,01 × Н при Н > 10 м;      (1.17) 

                   Ф = 0,1   при Н < 10 м,  

 

де: М – сумарне значення викиду від усіх джерел викидів, г/с; 

 ГДК – максимальна граничнодопустима концентрація (далі – ГДК), мг/м
3
. 

 

 

Таблиця 1.25 – Доцільність проведення розрахунків розсіювання на ЕОМ в період 

будівництва 

№ 

з/п 
Код Назва забруднюючої речовини ГДК, мг/м

3
 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання 

(так чи ні) М/ГДК 

1.  123 Залізо та сполуки 0,4 ні 

2.  143 Марганець та сполуки 0,01 так 

3.  228 Хром та його сполуки 0,01 ні 

4.  301 Азоту діоксид 0,20 так 

5.  328 Сажа 0,15 так 

6.  330 Ангідрид сірчистий 0,50 так 

7.  337 Оксид вуглецю 5,0 так 

8.  616 Ксилол 0,20 ні 

9.  627 Етилбензол 0,02 ні 

10.  1071 Фенол 0,01 так 

11.  1814 Гексаметиленімин 0,10 ні 

12.  1210 Бутилацетат 0,10 ні 

13.  2750 Сольвент нафта 0,20 ні 

14.  2754 Вуглеводні граничні 1,0 так 

 

Розрахунок розсіювання викидів в атмосферу в період будівництва недоцільно проводити 

для: заліза та його сполук; хрому та його сполук; ксилолу; етилбензолу; гексаметиленімину; 

бутилацетату; сольвент-нафті.  
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Це свідчить, що викид цих речовин не створює зони забруднення – їх вклад є меншим від 

0,10 ГДК (дивись таблицю 1.26).  

 

Таблиця 1.26 – Доцільність проведення розрахунків розсіювання (з урахуванням фонових 

концентрацій) на ЕОМ в  період експлуатації (черга №1,2) 

№ 

з/п 
Код Назва забруднюючої речовини 

ГДК,  

мг/м
3
 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання 

(так чи ні) М/ГДК 

1.  123 Залізо та сполуки 0,4 так 

2.  143 Марганець та сполуки 0,01 так 

3.  228 Хром та його сполуки  0,01 так 

4.  301 Азоту діоксид 0,20 так 

5.  323 Кремнію діоксид 0,02 ні 

6.  328 Сажа 0,15 так 

7.  330 Ангідрид сірчистий 0,50 ні 

8.  337 Оксид вуглецю 5,0 так 

9.  342 Фтористий водень 0,02 ні 

10.  343 Фториди добре розчинні 0,03 так 

11.  344 Фториди погано розчинні 0,20 ні 

12.  2754 Вуглеводні граничні 1,0 так 

13.  2902 Речовини суспендовані 0,5 так 
 

Розрахунок розсіювання викидів в атмосферу в період експлуатації недоцільно проводити 

для: кремнію діоксиду; ангідриду сірчистого; фтористого водню; фторидів погано розчинних. 

Це свідчить, що викид цих речовин не створює зони забруднення – їх вклад є меншим від 

0,10 ГДК.  

 

Результати програмного розрахунку: 

Аналіз результатів програмного розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі показав, що для речовин, викид яких має місце на території провадження 

планованої діяльності Товариства, максимальні приземні концентрації з урахуванням фонового 

забруднення не перевищують ГДК для населених пунктів.  

Величини максимальних приземних концентрацій наводяться в таблиці 1.27. 

 

Таблиця 1.27 – Величини максимальних приземних концентрацій на межі санітарно – 

захисної зони (далі – СЗЗ), з урахуванням фонових  (в період будівництва) 
Код Назва 

 забруднюючої речовини 

ГДК, 

мг/м
3
 

Фонова 

концен- 

трація, долі 

ГДК 

Сумарний 

вклад, долі          

ГДК 

Вклад 

підприєм ства, 

долі ГДК 

Величина  

внеску,  

долі ГДК 

 

Найбіль ший     

вклад       

ник 

143 Марганець та сполуки 
0,01 

0,20 
0,400 0,4060 0,0060 0,0060 1 

301 Азоту діоксид 0,20 0,040 0,9600 0,9200 0,9200 1 

328 Сажа 0,15 0,400 0,6438 0,2438 0,2438 1 

330 Ангідрид сірчистий 0,50 0,040 0,1024 0,0624 0,0624 1 

337 Оксид вуглецю 5,0 0,080 0,1800 0,1000 0,1000 1 

1071 Фенол 0,01 – 0,1510 0,1510 0,1510 1 

2754 Вуглеводні граничні 1,0 0,400 0,4580 0,0580 0,0580 1 

Величини максимальних приземних концентрацій надані лише по тим забруднюючим 

речовинам, доцільність яких визначена. Найбільші концентрації отримані на межі санітарно-

захисної зони по азоту діоксиду, сумарний  вклад – 0,9600 долі ГДК (дивись таблицю 1.28).  
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Таблиця 1.28 – Величини максимальних приземних концентрацій на межі СЗЗ в період 

експлуатації об’єкту (черга №1,2) 
Код Назва 

 забруднюючої 

речовини 

ГДК, 

мг/м
3
 

Фонова 

концен- 

трація, 

долі ГДК 

Клас 

небез 

пеки 

Сумар  

ний 

вклад,              

долі          

ГДК 

Вклад 

підприєм 

ства, долі 

ГДК 

Величина  

внеску,  

долі ГДК 

 

Найбіль 

ший 

вклад 

ник 

123 Залізо та сполуки 0,4 0,04 4 0,1084 0,0684 0,0366 29 

143 Марганець та сполуки 0,01 0,40 2 0,6451 0,2451 0,1311 29 

228 Хром та його сполуки  0,01 0,06 - 0,2929 0,2329 0,1245 30 

301 Азоту діоксид 0,20 0,04 3 0,7982 0,7582 0,7534 27 

328 Сажа 0,15 0,40 3 0,6418 0,2418 0,2410 27 

337 Оксид вуглецю 5,0 0,08 4 0,1443 0,0643 0,0636 27 

343 Фториди добре розчинні 0,03 - 2 0,1743 0,1743 0,0932 29 

2754 Вуглеводні граничні 1,0 0,40 4 0,4499 0,0499 0,0497 27 

2902 Речовини суспендовані 0,5 0,10 3 0,2277 0,1277 0,0453 01 

 

Найбільші концентрації отримані на межі санітарно-захисної зони по азоту діоксиду, вклад 

– сумарний вклад – 0,7982 долі ГДК. 

 

 

1.5.2.3 Екологічний податок  за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

 

 

Орієнтовний екологічний податок за обсяг викидів у атмосферне повітря наведено у 

таблиці 1.29. 

 

Таблиця 1.29 – Орієнтовний екологічний податок за обсяг викидів у атмосферне повітря 
Об'єкт 

навколиш- 

нього 

середовища 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Маса, 

т/рік 

(Мп2) 

Норматив 

плати, грн/т 

(Нб) 

Платежі, 

грн/рік 

П 

Клас 

небезпеки 

1 2 3 4 5 6 

Орієнтовний екологічний податок за обсяг викидів в період будівництва (19,2 місяці) 

Атмосферне 

повітря 

Залізо та сполуки 0,0001х1,6=0,0002 598,4 0,12 3 

Марганець та сполуки 0,00001х1,6=0,00002 19405,92 0,39 2 

Хром та його сполуки 2,0Е-07х1,6=3,2Е-07 65822,27 0,02 
 0,01 

ГДКм.р. 
Азоту діоксид 5,8478х1,6=9,3565 2451,84 22940,64 3 

Сажа 1,4220х1,6=2,2752 92,37 210,16 3 

Ангідрид сірчистий 1,0261х1,6=1,6418 2451,84 4025,43 3 

Оксид вуглецю 12,4340х1,6=19,8944 92,37 1837,65 4 

Ксилол 2,9Е-04х1,6=0,0005 598,4 0,30 3 

Етилбензол 6,2Е-05 х1,6=0,00009 598,4 0,05 3 

 Фенол 2,9Е-04 х1,6=0,0005 11128,67 5,56 2 

 Гексаметиленімин 7,9Е-04 х1,6=0,0013 11128,67 14,47 2 

 Бутилацетат 6,3Е-05 х1,6=0,0001 138,57 0,01 4 

 Сольвент нафта 7,1Е-05 х1,6=0,0001 92,37 0,01 0,2 ГДКмр. 

 Вуглеводні граничні 1,9534 х1,6=3,1254 138,57 433,09 4 
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   Продовження таблиці 1.29 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Всього: 22,6834 - 29467,90 

 

 

Орієнтовний екологічний податок за обсяг викидів при експлуатації об’єкта 

 Атмосферне 

повітря 

Залізо та сполуки 0,0048 138,57 0,67 4 

Марганець та сполуки 0,0004 19405,92 7,76 2 

Хром та його сполуки  0,0004 65822,27 26,33 0,01 ГДКм.р. 

Азоту діоксид 2,3611 2451,84 5789,04 3 

Кремнію діоксид 0,0002 92,37 0,02 0,02 ГДКмр. 

Сажа 0,3816 92,37 35,25 3 

Ангідрид сірчистий 0,2753 2451,84 674,99 3 

 Оксид вуглецю 4,6533 92,37 429,83 4 

 Фтористий водень 0,0002 4016,11 0,80 2 

 Фториди добре розчинні 0,0010 4016,11 4,02 2 

 Фториди погано розчинні 
0,0004 4016,11 1,61 

2 

 Ртуть та її сполуки 3,6Е-07 103931,28 0,04 1 

 Метан 0,0035 92,37 0,32 50 ОБРД 

 Вуглеводні граничні 0,5241 138,57 72,62 4 

 Вуглецю діоксид 198,2230 10,00 1982,23 - 

 Азоту оксид (N2O) 0,00035 2451,84 0,86 - 

 Речовини суспендовані 4,1635 92,37 384,58 3 

 
Всього: 210,5932 

- 9410,96 

 
 

Компенсаційні заходи: у вигляді нарахування плати екологічного податку за викиди у 

атмосферне повітря у розмірі 9410,96 грн. в рік (при отриманні дозволу на викиди), та 29467,90 

грн. разово при проведенні будівельних робіт. 

 

 

1.5.3 Оцінка впливу на водне середовище 
 

 

Під час будівельних робіт 

Кількість людей задіяних на будівництві – 60 осіб. Кількість працівників підібрана з 

урахуванням поетапного будівництва Комплекусу будівель. Тривалість будівництва для усього 

комплексу споруд  становить 19,2 місяців. 

Під час проведення будівельних робіт передбачається забезпечення працюючих питною 

водою та протипожежним водопостачанням за допомогою підвозу побутової і технічної води в 

цистернах. 

Якість питної води повина відповідати вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 Державні санітарні 

норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 

затвердженими наказом МОЗ України №400 від 12.05.2010 р.  

Водопостачання на господарсько-побутові потреби визначено відповідно до п. 19 табл. А.2 

Додатка А ДБН В.2.5-64: 2012 «Внутрішній водопровід і каналізація будівель» і становить 

14 л/добу  на 1 людину  в зміну без обліку гарячої води. 

Загальні розрахункові витрати води для санітарно-побутових потреб і кількості побутової 

стічної води наведені в таблиці 1.30. 
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Таблиця 1.30 – Розрахункові витрати води для санітарно-побутових потреб і кількості 

побутової стічної води 
Водоспож

ивачі 

Кількість 

споживачів 

за добу 

Норма 

водоспожив

ання, л/добу 

Термін 

будівницт

ва, міс. 

Водовідведення  

м
3
/добу м

3
/рік м

3
 /період 

будівництва 

Спосіб 

Працівни

ки 

60 14 19,2 0,84 222 355 вивіз рідких побутово-

господарських відходів 

буде здійснюватись на 

очисні споруди 

відповідно до договору 

із спеціалізованою 

організацією 

 

Санітарно-гігієнічне обслуговування будівельників передбачається шляхом встановлення 

поблизу місць проведення основного фронту будівельних робіт  мобільних біотуалетів. 
Фекальні відходи зберігаються в баку мобільної туалетної кабінки (МТК).  

Обслуговування біотуалетів виконується спеціальною організацією, що надає асенізаційні 

послуги, згідно укладених угод. 

Підрядна організація є власником побутових відходів, які утворюються під час будівельно-

монтажних робіт. Згідно ст. 35 ЗУ «Про відходи» підрядна організація повина вивозити побутові 

відходи, здійснювати оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечувати 

роздільне збирання побутових відходів. 

 

Під час експлуатації Комплексу 

Загальна кількість працівників, яка буде працювати на підприємстві складає – 63 особи. 

персонал, що працює позмінно – 52 працівника, 4 зміни, цілодобово, 7 днів на тиждень. Денний 

персонал, адміністрація – 11 працівників, 40-годинний робочий тиждень. 

 

Водопостачання та водовідведення 

В комплексі, що проектується передбачаються такі системи водопостачання та 

водовідведення: господарсько-питне водопостачання; гаряче водопостачання; протипожежне 

водопостачання; господарсько-побутова каналізація; мережа зливової (дощової) каналізації. 

Джерелом водопостачання комплексу є централізована водопровідна мережа м. Вишневе, 

відповідно до технічних умов. Водопостачання питної води буде здійснюватися за рахунок 

привозної бутильованої питної води. 

Відведення господарсько-побутових стоків від комплексу передбачене у діючу 

централізовану мережу господарсько-побутової каналізації м.Вишневе, згідно з технічними 

умовами. Гаряче водопостачання передбачається від котельні та електричних водонагрівачів. 

На пожежогасіння передбачено два пожежних резервуара по 185 м
3
. Зовнішнє 

пожежогасіння –30 л/с (існуюча адміністративна будівля з прибудованим складом); внутрішній 

протипожежний водопровід – 2×5,2 л/с. Запас води в двох пожежних резервуарах – 370 м³. 

Зовнішнє пожежогасіння у майбутньому може бути зменшене до 20 л/с, відповідно до 

технічних рішень на стадії проектування. 

Мережі дощової каналізації проектом передбачається відведення атмосферних вод закритою 

дощовою каналізацією, яку пропонується влаштувати вздовж комплексу до локальних очисних 

споруд. Для очищення поверхневих стоків на території парковки передбачаються локальні очисні 

споруди (сепаратор нафтопродуктів). Сепаратор нафтопродуктів – із орієнтовною продуктивністю 

200 л /с  фірми "Standartpark"(або аналог).  

Після очистки вода скидається в резервуар очищених стоків зливової каналізації V=600.0м3. 

Воду можна використовувати на полив або скидається в мережу зливової каналізації. 

Баланс водоспоживання та водовідведення при експлуатації Комплексу наведено у 

таблиці 1.31. 
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Таблиця 1.31 – Баланс водоспоживання та водовідведення при експлуатації Комплексу 

№ 
з/п 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

сп
о

ж
и

в
ач

ів
 

О
д

. 
в
и

м
ір

 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

п
о

ж
и

в
ач

ів
 н

а 

го
д
и

н
у

 (
зм

ін
у

) 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

п
о

ж
и

в
ач

ів
 н

а 

д
о

б
у
 

Норма  

водоспоживан

ня, л/добу 

Водоспоживання Водовідведення  

З
аг

ал
ьн

а 
(в

 

т.
ч

. 
го

р
я
ч
о

ї)
 

го
р

яч
о
ї 

секундна витрата, 

л/с 

максимальна годинна 

витрата, м3/год 

середня добова 

витрата, м3/год 

максимальна добова 

витрата, м3/год 

річна витрата (365 днів), 

м3/рік 

госп-побутові стоки виробничі стоки дощові стоки  

за
га

л
ьн

а 

х
о

л
о

д
н

а 

го
р

яч
а 

за
га

л
ьн

а 

х
о

л
о

д
н

а 
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р

яч
а 

за
га

л
ьн

а 

х
о

л
о

д
н

а 
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р

яч
а 

за
га

л
ьн

а 

х
о

л
о

д
н

а 

го
р

яч
а 

за
га

л
ьн

а 

х
о

л
о

д
н

а 

го
р

яч
а 

л
/с

 

м
3
/г

о
д
 

м
3
/д

о
б
 

м
3
/р

ік
 

л
/с

 

м
3
/г

о
д
 

м
3
/д

о
б
 

м
3
/р

ік
 

л
/с

 

м
3
/г

о
д
 

м
3
/д

о
б
 

м
3
/р

ік
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Перелік споживачів по майданчику в цілому 

 Господарчо-питні 

потреби 

                                 

1 Адміністративний 
персонал 

1 
працю

ючий 

13 13 15 6 0,37 0,29 0,29 0,54 0,41 0,41 0,20 0,12 0,08 0,35 0,21 0,28 71,18 42,71 28,47 0,37 0,54 0,35 71,18 - - - - - - - - kd=1,77 

2 Виробничий 

персонал 

1 

працю
ючий 

11 22 25 11 0,35 0,27 0,27 0,48 0,36 0,36 0,55 0,31 0,24 0,97 0,55 0,43 200,75 112,42 88,33 0,35 0,48 0,97 200,75 - - - - - - - - kd=1,77 

3 Душові сітки для 

працівників 

душова 

сітка  

5 10 500 270 1,00 0,70 0,70 2,50 1,15 1,35 5,00 2,30 2,70 5,50 2,53 2,97 1825,0 839,50 985,50 1,00 2,50 5,50 1825,00 - - - - - - - - kd=1,1 

Поливання территорії та зелених насаджень, витрати дощових вод 

4 Поливання зелених 

насаждень 

м² 7800 - 3 - - - - - - - - - - 23,40 23,40 - 2808 2808 - - - - - - - - - - - - -  

5 Поливтвердого 

покриття 

м² 6457,5 - 0,5 - - - - - - - - - - 3,23 3,23 - 387,45 387,45 - - - - - - - - - - - - 654 коеф. стоку 

для поливо- 

мийних вод - 
0,5 

6 Дощові води га 7,585 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 987 - 504 20318* *-загальний 

сток за рік 

Потреби у воді на пожежогасіння 

7 Зовнішнє                                  

8 Внутрішнє                                  

Всього: 1,72  1,26  1,26 3,52 1,92 2,12 5,75 2,73 3,02 33,45 29,92 3,68 5292,38 4190,08 1102,30 3,32 3,52 6,82 2096,93 - - - - 987 - 504 20318*  
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В існуючій адміністративно-побутовій будівлі забезпечено основні санітарно-побутові умови для 

працівників. 

 

 

1.5.4 Оцінка забруднення ґрунту  

 

 

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт 

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт передбачається вплив на ґрунти при 

виконанні земляних робіт (наприклад, зняття ґрунтово-рослинного шару). 

Родючий шар ґрунту необхідно зняти при виконанні планувальних робіт. Шар ґрунту (20 см) 

знімається бульдозером, завантажується екскаватором в автосамоскид МАЗ-503Б та вивозиться в 

відвал для наступного його використання на упорядкування території по закінченню будівництва.  

Здійснення операцій зі зняття ґрунтово-рослинного шару повинно здійснюватися за наявності 

документів, якими з огляду на вимоги законодавства України регулюється та регламентується 

провадження планованої діяльності. 

В результаті планованої діяльності, як в межах території об’єкту, так і в межах відведеної 

земельної ділянки, відбувається техногенне порушення геологічного середовища. 

Помірний вплив на геологічне середовище зумовлений невеликою глибиною 

впроваджувальних робіт і відсутністю корисних копалин на території виконання земляних робіт.  

Таким чином, вплив діяльності на геологічне середовище та ґрунти, з урахуванням та на 

підставі виконання вищевизначених вимог та умов, оцінюється як допустимий. 

 

Експлуатація об’єкту 

Експлуатація об’єкту виключає можливість негативного впливу та нанесення збитків 

земельним ресурсам та зеленим насадженням, а також не вплине на стан ґрунтів, та не призведе до 

зміни механічних, водно-фізичних та інших властивостей. Відведення дощових і талих стоків з 

покрівлі будівлі передбачається через запроектовану внутрішню систему водостоків з відведенням в 

міську дощову каналізацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах. 
Передбачається влаштування рослинного шару на зелених зонах шаром 0,15 м  на площі 7630 м

2
. 

Таким чином, вплив на ґрунти може характеризуватися як екологічно допустимий. 

 

 

1.5.5 Оцінка рівнів шумового та вібраційного навантаження 

 

 

Проведення будівельних робіт 

У процесі проведення будівельних робіт типовий будівельний шум створюватиметься рухом 

вантажних автомобілів і обладнання. Джерелами шуму будуть переміщення та робота вантажних 

автомобілів, екскаваторів та іншої техніки. 

Шум, який виникає при роботі будівельних машин, є непостійним. 

Розрахунки для визначення тимчасового впливу шуму при проведенні будівельних робіт 

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

приміщеннях і на територіях».  

Оцінка непостійного шуму проведена по еквівалентному рівню звуку. 

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на 

територіях» нормування рівнів шуму проводяться для денного часу доби, оскільки будівельні роботи 

проводяться з 8.00 до 18.00 год. 

Допустимий  рівні шуму прийнято  відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 табл.1: 

- еквівалентний рівень звуку 55 дБ (денний); 

- максимальний рівень звуку 70 дБ (денний). 

Нормативно-допустимий рівень звукового тиску в робочій зоні –  <80 дБ (ДСН 3.3.6.037-99). 

Рівень звукового тиску від роботи будівельної техніки в розрахунковій точці розраховується 

по формулі (ДСТУ - Б В.1.1-35:2013): 
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LA=LWA -20lgr+10lgФ-10lgΩ-∆LАпов            (1.19) 

 

де:  LA – рівень звуку для джерела з непостійним шумом; 

LWA – рівень звукової потужності джерел з непостійним шумом; 

r – відстань від розрахункової точки до акустичного джерела шуму (м); 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 

розрахункової точки, безрозмірний (1); 

Ω – просторовий (тілесний) кут, в який випромінюється шум даного джерела, рад (4π);  

∆LАпов – затухання звуку в атмосфері, дБ (при розрахунку в робочій зоні – 0, а на межі 

селітебної – 2). 

 

Визначення еквівалентного рівня звуку в розрахунковій точці – на межі найближчої 

житлової забудови (відстань 190 м ) 

Рівень звукової потужності (LWA) джерел з непостійним шумом однакової інтенсивності 

визначається по формулі: 

LWA = Lі + 10lgn,                 (1.20) 

 

де: Lі  – інтенсивність звукової потужності джерела (ДВЗ будівельної техніки); Для спрощення 

визначення рівня звуку від всіх джерел шуму, беремо максимальний рівень звукової 

потужності серед будівельної техніки – бульдозер 73 кВт – 90 дБ. 

n – кількість джерел шуму з однаковим рівнем звукового тиску (14). 

 

LWA = 90 + 10 х lg14 = 90 + 10 х 1,14 =  101,5 

 

Рівень звукового тиску від роботи будівельної техніки в розрахунковій точці розраховується 

по формулі : 

 

LA=LWA -20lgr+10lgФ-10lgΩ-∆LАпов  =  101,5 - 20lg190 +10lg1-10lg(4 х 3,14) - 0 =  

= 101,5 - 20 х 2,28 + 10 х 0 - 10lg12,56 - 0= 101,5 – 45,58 + 0 – 10 х 1,1 – 0 = 44,92 

 

Визначення еквівалентного рівня звуку в розрахунковій точці – на межі найближчої 

житлової забудови (відстань 190 м) наведено в таблиці 1.32. 

 

Таблиця 1.32 – Визначення еквівалентного рівня звуку в розрахунковій точці – на межі 

найближчої житлової забудови (відстань 190 м). 

                                   Будівельна техніка  

Еквівалентний рівень звуку від ДВЗ будівельної техніки (73 

кВт), дБ 

90 

Рівень звукової потужності (LWA) джерел з непостійним   

шумом (ДВЗ будівельної техніки – 14 одночасно  

працюючих) 

101,5 

Еквівалентний рівень звуку (LА)  в дБ в розрахунковій точці   

(на відстані 190 м) від ДВЗ будівельної техніки:  

LAекв=LWA -20lgr+10lgФ-10lgΩ-∆LАпов   (1.21) 44,92 

Допустимі рівні звуку , дБ  <80 

 

Визначення максимального рівня звуку в розрахунковій точці – на межі найближчої 

житлової забудови (відстань 190 м) 

Рівень звукової потужності (LWA) джерел з непостійним шумом однакової інтенсивності 

визначається по формулі: 
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LWA = Lі + 10lgn, 

 

де: Lі  – інтенсивність звукової потужності джерела (ДВЗ будівельної техніки (73 кВт) – 100 дБ); 

n– кількість джерел шуму з однаковим рівнем звукового тиску (14). 

 

LWA = 100 + 10 х lg14 = 100 + 10 х 1,14 = 111,46 

 

Рівень звукового тиску від роботи будівельної техніки в розрахунковій точці 

розраховується по формулі : 

 

LA=LWA -20lgr+10lgФ-10lgΩ-∆LАпов  =  111,46 - 20lg190 +10lg1-10lg(4 х 3,14) - 0 =  

= 111,46 - 20 х 2,0 + 10 х 0 - 10lg12,56 - 0= 111,46 – 45,58 + 0 - 10 х 1,1 – 0 = 54,88 

 

Визначення максимального рівня звуку в розрахунковій точці – на межі найближчої 

житлової забудови (відстань 190 м) наведено в таблиці 1.33. 

 

Таблиця 1.33 – Визначення максимального рівня звуку в розрахунковій точці – на межі 

найближчої житлової забудови (відстань 190 м). 

                                   Будівельна техніка  

Максимальний рівень звуку від ДВЗ  100 

Рівень звукової потужності (LWА) джерел з непостійним  

шумом (ДВЗ будівельної техніки  – 14 одночасно  працюючих) 111,46 

Максимальний  рівень звуку (LАмакс)  в дБ в   

розрахунковій точці (на відстані 190 м) від ДВЗ будівельної 

техніки:  

 

                   LAмакс=LWA -20lgr+10lgФ-10lgΩ-∆LАпов 54,88 

Допустимі рівні звуку , дБ  <80 

 

Розрахований рівень звуку в розрахунковій точці на межі найближчої житлової забудови 

(190 м) від джерела шуму складає 54,88 дБА, що менше допустимого (80 дБ).  

Проведені розрахунки показують, що рівень шуму при одночасно працюючій будівельній 

техніці на межі селітебної зони не перевищує нормативного у період з 8.00 до 18.00  год. 

Додаткових заходів по зниженню рівня звуку не потрібно. 

Таким чином, вплив шуму, який виникає при роботі будівельної техніки, є  допустимим. 

Рівні шуму на робочих місцях водіїв регламентовані заводами-виготовлювачами.. 

Шум непостійний і утворюється під час роботи. 

Уся техніка, яка планується для використання, відповідає сучасним європейським вимогам у 

галузі екології для машин. 

На етапі будівництва спостерігатимуться типові шумові ефекти, яких неможливо уникнути. 

Загалом проведення будівельних робіт не спричинить надмірного чи тривалого шуму.  

Належне планування робочого часу під час проведення будівельних робіт дозволить звести до 

мінімуму вплив шуму поблизу населених пунктів. 

 

При експлуатації планованої діяльності 

При впровадженні планованої діяльності передбачається встановлення вентиляторів, 

елеваторів, компресорів, які будуть основними джерелами шуму. В основному обладнання буде 

розміщено на відкритому майданчику, на спеціальних майданчиках.  

Шумові характеристики технологічного обладнання та механізмів, що будуть задіяні в 

період експлуатації черги №1 та черги №2, наведені в таблиці 1.34. 
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Таблиця 1.34 – При експлуатації планованої діяльності 

№ дже 

рела 

Поз.обл

ад 

нання 

Найменування джерала  

викуду 

Рівень шуму,  

LA екв,  дБА 

Висота 

джерела, м 

1 2 3 4 5 

Черга №1 

Ділянка 70 – Станція розвантаження вагонів та транспортування до силосів 

1 17004 Вентилятор аерації розвантажувальної ями 70 ±0.00 

2 17005 Вентилятор аерації розвантажувальної ями 70 ±0.00 

2 17006 Вентилятор аерації розвантажувальної ями 70 ±0.00 

3 17008 8 пневматичних циліндрів в сборі 70 -1,50 

4 17017 Вентилятор аспіраційного фільтру <85 0,30 

5 17022 Вентилятор аспіраційного фільтру <85 0,30 

6 17022 Елеватор ковшовий <85 18,70 

7 17027 Вентилятор аерожелобу 73 8,80 

7 17028 Вентилятор аерожелобу 73 8,00 

7 17029 Вентилятор аерожелобу 73 6,00 

7 17030 Вентилятор аерожелобу 73 4,00 

8 17032 Вентилятор аспіраційного фільтру <85 9,20 

9 17034 Елеватор ковшовий <85 38,00 

10 17037 Вентилятор аспіраційного фільтру 70 42,00 

11 17042 Вентилятор аерожелобу 73 35,00 

11 17047 Вентилятор аерожелобу 80 35,00 

11 17048 Вентилятор аерожелобу 80 35,00 

11 17051 Вентилятор аерожелобу 73 35,00 

11 17055 Вентилятор аерожелобу 80 35,00 

11 17056 Вентилятор аерожелобу 80 35,00 

 Ділянка 71 – Силоси зберігання та вивантаження     

12 17104 Вентилятор фільтру <85 34,00 

13 17109 Вентилятор фільтру <85 34,00 

14 17114 Вентилятор фільтру <85 34,00 

15 17119 Вентилятор фільтру <85 34,00 

  Ділянка 72 – Транспортування до навантажування насипом 

17 17221 Гвинтовий компресор 76 ±0.00 

18 17223 Елеватор ковшовий <85 32,00 

19 17226 Ветилятор фільтру <85 32,00 

20 17229 Ветилятор фільтру 80 30,00 

20 17234 Ветилятор фільтру 73 30,00 

20 17241 Ветилятор фільтру 72 30,00 

  Ділянка 74 – Навантажуання насипом та вагова 

21 17403 Ветилятор фільтру <85 26,00 

22 17407 Ветилятор фільтру <85 26,00 

23 17411 Ветилятор фільтру <85 26,00 

24 17413 Ветилятор фільтру 70 6,00 
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   Продовження таблиці 1.34 

1 2 3 4 5 

24 17414 Вентилятор для аерації бункерів 70 6,00 

  Ділянка 75 – Транспортування до цеху фасування цементу 

27 17505 Вентилятор аерожелобу 70 7,00 

28 17512 Вентилятор аерожелобу 70 7,00 

29 17519 Вентилятор аерожелобу 70 7,00 

29 17520 Вентилятор аерожелобу 70 7,00 

30 17524 Вентилятор аерожелобу 72 6,00 

30 17525 Вентилятор аерожелобу 72 6,00 

31 17529 
Вентилятор аерації завантажувального 

патрубку 80 9,00 

32 17533 
Вентилятор аерації завантажувального 

патрубку 80 9,00 

 Ділянка 76 – Лінія пакування та палетизації 

36 17601 Елеватор ковшовий <85 19,25 

37 17604 Вентилятор аерожелобу 70 19,00 

38 17607 Вентилятор для аерації бункерів 70 0,30 

39 17613 Встановник мішків <80 0,00 

40 17625 Вентилятор <85 9,00 

41 17630 Панель BEUMER типу SCSSBBQA 5000 з 

електричною системою управління  
<80 ±0.00 

 Ділянка 36 – Компресорна та система стиснутого повітря 

52 13601 Гвинтовий компресор 76 ±0.00 

53 13603 Гвинтовий компресор 76 0,00 

54 13604 Всмоктуючий вентилятор 55 4,00 

54 13605 Всмоктуючий вентилятор 55 4,00 

54 13606 Всмоктуючий вентилятор 55 4,00 

 Ділянка 82– Кімната контролю та електрики 

56   Щитова низької напруги <20 +0.800 

57   Щитова сердньої напруги <20 +0.800 

58   Операторна <20 +0.800 

59   Трансформаторна  55 +0.200 

Черга №2 

 Ділянка 70 – Станція розвантаження вагонів та транспортування до силосів 

11 17062 Вентилятор аерожелобу 80 35,00 

11 17063 Вентилятор аерожелобу 80 35,00 

 Ділянка 71 – Силоси зберігання та вивантаження 

16 17124 Вентилятор фільтру <85 34,00 

 Ділянка 72 – Транспортування до навантажування насипом 

20 17249 Вентилятор аерожелобу 72 30,00 

20 17253 Вентилятор аерожелобу 72 30,00 

 Ділянка 74 – Навантажуання насипом та вагова 

25 17422 Ветилятор фільтру <85 26,00 

26 17428 Ветилятор фільтру <85 26,00 
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   Продовження таблиці 1.34 

1 2 3 4 5 

 Група 75. Транспортування до цеху фасування цементу 

33 75-FA5 Вентилятор аерожелобу 70 6,00 

34 75-FA6 Вентилятор аерожелобу 70 6,00 

35 75-FN3 Вентилятор аерожелобу 80 9,00 

 Ділянка 55 – Змішування та транспортування до силосів зберігання 

42 15507 Вентилятор аерації <70 13,00 

42 15508 Вентилятор аерації <70 13,00 

43 15510 Вентилятор аерації силосу 70 13,00 

44 15512 Вентилятор <85 13,00 

45 15516 Вентилятор аерації <70 13,00 

46 15520 Вентилятор аерації 70 13,00 

47 15522 Вентилятор <85 13,00 

48 15526 Вентилятор аерації 72 13,00 

49 15529 Вентилятор аерації силосу 70 13,00 

50 15531 Вентилятор <85 4,00 

50 15536 Вентилятор аерації 72 4,00 

50 15539 Вентилятор бункеру розвантаження  70 4,00 

50 15541 Вентилятор <85 4,00 

50 15544 Вентилятор аерації 72 4,00 

51 15546 Елеватор ковшовий <85 30,00 

51 15549 Вентилятор <85 28,00 

 Ділянка 36 – Компресорна та система стиснутого повітря 

55 13607 Гвинтовий компресор 76 0,00 

 

Розрахунок очікуваних рівнів шуму в розрахункових точках на сельбищних територіях від 

стаціонарних джерел проведений відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку 

рівнів шуму в приміщеннях і на територіях». Розрахунок рівнів звукового тиску в розрахункових 

точках на території треба виконувати окремо для кожного джерела шуму. Рівні очікуваного шуму 

в розрахунковій точці при одночасній роботі усіх наявних джерел визначають шляхом 

підсумовування (за енергією) рівнів звукового тиску в октавних смугах частот Li, дБ, визначених 

для окремих джерел. 

Сумарний рівень звукового тиску Lcyм, дБ, в кожній октавній смузі частот від усіх (n) джерел 

шуму слід визначати відповідно до з Додатком А. 

Розрахунок потрібно виконувати з точністю до десятих часток децибела, а остаточний 

результат заокруглювати до цілих значень. Шумовими характеристиками обладнання з постійним 

шумом є рівні звукової потужності (звукового тиску) Lw, дБ, в октавних смугах із 

середньогеометричними частотами від 31,5 Гц до 8000 Гц, коригований рівень звукової 

потужності LWA,дБА, коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму Ф. 

При проведенні акустичного розрахунку шумові характеристики обладнання приймають за 

даними технічної документації заводу-виробника. 

Для оцінки впливу шуму від об’єкту проектування, на найближчій території задано 

контрольні (розрахункові) точки на межі найближчої житлової забудови: розрахункова точка РТ1, 

розташована в  північному напрямку по вул. Промислова, на відстані 190 м; розрахункова точка 

РТ2 у східному напрямку по вул. Ломоносова на відстані – 830 м; розрахункова точка РТ3 у 

південному напрямку по вул. Привокзальна на відстані – 600 м. 
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Якщо розрахункові точки розташовані на відстанях від акустичного центра джерела шуму r, 

більших ніж подвійний максимальний (lмакс) габаритний розмір джерела (r > 2lмакс), то рівні 

звукового тиску L,дБ, в октавних смугах частот в даних розрахункових точках визначають за 

формулою: 

 

L = LW - 20lg r + 10lg Ф – βа r -10lg Ω + ΔLвідб – ΔLекр – βзелl,             (1.22) 

 

де:LW – рівні звукової потужності в октавних смугах;  

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку до 

розрахункової точки в октавних смугах частот, безрозмірний, визначається по 

досвідченим даним. (для джерел шуму з рівномірним випромінюванням слід приймати Ф 

= 1); 

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

βа – величина затухання звуку в атмосфері в октавних смугах частот, приймається 

найменше затухання при температурі повітря 20 °С та відносній вологості повітря 80 %, 

дБ/м; 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум; 

Δ Lвідб – величина підвищення рівня звукового тиску внаслідок відображень звуку від 

великих поверхонь (земля, стіна, кут двох стін), розташованих на відстані від 

розрахункової точки, що не перевищує 0,1r; ΔLАвідб =3n1, де n1 – кількість поверхонь, які 

відбивають звук в напрямку розрахункової точки (n1≤3); поверхонь землі не враховують в 

число n1, якщо відбиття звуку від неї вже враховано величиною просторового кута Ω; 

ΔLекр – величина зниження рівня звукового тиску в октавних смугах частот екраном 

(шумозахисною перепоною, якою є залізобетонна стіна  приміщення 

сумішоприготувальної ділянки), розташованим між джерелом шуму і розрахунковою 

точкою (між джерелами шуму та контрольними точками розташовані промислові об’єкти, 

які можна розглядати як нескінченно довгий екран, що збільшує шлях шуму на величину 

δ), визначається за формулою: 

 

                                                              

 

де βзел – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) смугами зелених 

насаджень, дБА/м; величину зниження рівня звуку βзел щільними смугами зелених 

насаджень приймають при розрахунках 0,08 дБА/м. Зниження рівня смугами зелених 

насаджень шириною більш ніж 100 м приймають постійним – 8 дБА  

l – ширина лісопосадки, м.  

 

Сумарний рівень шуму від однакових джерел визначаємо за формулою: 

 

LΣo = L1 + 10lg х nо                      (1.24) 

 

де LΣo – сумарний рівень шуму від однакових джерел, дБА; 

L1 – рівень шуму від одного джерела, дБА; 

nо – кількість однакових джерел шуму, од. 
 

Черга №1  

LΣ1 = 20+10Lg3= 24,8дБА 

 

LΣ1 = 55+10Lg4= 61,0дБА 

 

LΣ1 = 70+10Lg13= 81,0дБА 

 

LΣ1 = 72+10Lg3= 77,0дБА 
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LΣ1 = 73+10Lg7= 81,5дБА 

 

LΣ1 = 76+10Lg3= 81,0дБА 

 

LΣ1 = 80+10Lg9= 89,5 дБА 

 

LΣ2 = 85+10Lg16= 97,0дБА 

 
 

Сумарний рівень звуку від кількох (n) джерел з постійним шумом та сумарний еквівалентний 

рівень звуку визначаємо за формулою: 

 

LАСум = 10lg х (Σ10
0,1х LАi

)             (1.25) 

 

де LAi – рівень шуму і-го джерела шуму, дБА; 

 

LАсум=10lg х(10
0,1х24,8

+10
0,1х61

+10
0,1х81

+10
0,1х77

+10
0,1х81,5 

+10
0,1х81,0 

+10
0,1х89,5 

+10
0,1х97,0

) = 98 дБА 

 

Розрахунки еквівалентного рівня звукового тиску проводимо в розрахунковій точці РТ1 на 

межі житлової забудови по вул. Промислова на відстані 190 м. 

 

L = 98- 20lg190+10lg(1)- (0,08 х190/1000) -10lg(2х3,14) + 0 - 0 - 0= 98-46,0+0-(0,015) -7,9-0 = 

44 дБА 

 

Розрахунки еквівалентного рівня звукового тиску проводимо в розрахунковій точці РТ2 на 

межі житлової забудови по вул. Ломоносова на відстані 830 м. 

 

L = 98–20lg830+10lg(1)– (0,08х830/1000) –10lg(2х3,14) + 3 - 17 - 8= 33дБА. 

 

Розрахунки еквівалентного рівня звукового тиску проводимо в розрахунковій точці РТ3 на 

межі житлової забудови по вул. Привокзальна на відстані 600 м. 

 

L = 98–20lg600+10lg(1)– (0,08х600/1000) –10lg(2х3,14) + 6 - 15 - 0= 41дБА. 

 

Черга №2  

LΣ1 = 70+10Lg9= 81,0дБА 

 

LΣ1 = 72+10Lg5= 77,0дБА 

 

LΣ1 = 76+10Lg1= 81,0дБА 

 

LΣ1 = 80+10Lg3= 89,5 дБА 

 

LΣ2 = 85+10Lg9= 97,0дБА 

 
 

Сумарний рівень звуку від кількох (n) джерел з постійним шумом та сумарний еквіва-

лентний рівень звуку визначаємо за формулою: 

 

LА СУМ = 10lg х (Σ10
0,1х LАi

), 

 

де LAi - рівень шуму і-го джерела шуму, дБА; 
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LАсум=10lg х(10
0,1х81,0

+10
0,1х77

+10
0,1х81

+10
0,1х89,5

+10
0,1х97,0

) = 7 дБА 

 

Розрахунки еквівалентного рівня звукового тиску проводимо в розрахунковій точці РТ1 на 

межі житлової забудови по вул. Промислова на відстані 190 м. 

Сумарний рівень звукового тиску становить під час роботи черги №2- (98 +7) =105 дБА. 

 

L = 105 -20lg190+10lg(1)- (0,08 х190/1000) -10lg(2х3,14) + 0 - 0 - 0=105-48,0+0-0,015 -8,0-0 =  

49 дБА 

 

Розрахунки еквівалентного рівня звукового тиску проводимо в розрахунковій точці РТ2 на 

межі житлової забудови по вул. Ломоносова на відстані 830 м. 

 

L = 105–20lg830+10lg(1)– (0,08х830/1000) –10lg(2х3,14) + 3 - 17 - 8= 33дБА. 

 

Розрахунки еквівалентного рівня звукового тиску проводимо в розрахунковій точці РТ3 на 

межі житлової забудови по вул. Привокзальна на відстані 600 м. 

 

L = 105–20lg600+10lg(1)– (0,08х600/1000) –10lg(2х3,14) + 6 - 15 - 0= 41дБА. 

 

Розрахункові сумарні еквівалентні рівні звукового тиску в розрахункових точках на межі 

найближчої житлової забудови не перевищує нормативного показника – 55 дБА  (вдень) та 45 дБА 

(вночі).  

Спеціальні заходи по зменшенню негативного впливу не передбачаються. Таким чином, 

шумове навантаження на житлову зону під час експлуатації об’єкту (черги №1 та №2) буде 

прийнятним. 

Характеристика вібраційного впливу 

Відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації» за способом передачі на тіло людини розрізняють загальну та  локальну  

вібрацію. 

За способом передачі на людину вібрація поділяється на: 

- загальну, що передається через опорні поверхні на тіло сидячої або стоячої людини; 

- локальну (місцеву), що передається через руки людини. 

Загальна вібрація за джерелами її виникнення поділяється на такі види: 

- транспортна – вібрація, що передається на операторів (водіїв) та людей, які знаходяться 

в транспортному засобі під час його руху; 

- транспортно-технологічна – вібрація, що передається на операторів рухомих машин, які 

мають обмежений рух і виконують технологічну операцію (екскаватор, колійна 

машина, вантажопідіймальний кран тощо); 

- технологічна – вібрація, що передається на операторів стаціонарних машин або 

передається на робочі місця, які не мають джерела вібрації (стаціонарні 

електричні  установки, насосні агрегати та вентилятори). 

Параметрами, що нормуються під час гігієнічної оцінки вібрацій, являються абсолютні 

середньоквадратичні значення віброшвидкості та їх логарифмічні рівні (рівні вібрації) в октавних 

смугах частот із середньо геометричними значеннями 2, 4, 8, 16, 32, 63 Гц для загальної вібрації 

(залежно від категорії: транспортна, транспортно-технологічна чи технологічна) та 16, 32, 63 125, 

500, 1000 Гц для локальної вібрації. 

Нормовані параметри вібрації залежать також від тривалою вібрації та щогодинних перерв в 

роботі. При цьому, при зменшенні тривалості дії і збільшенні щогодинних перерв в роботі 

допустимі значення вібрації збільшуються на певні рівні відповідно до санітарних норм. 

Для загальної технологічної вібрації допустимі значення залежать від категорії приміщення 

(вібрація у виробничих приміщеннях, у санітарно-побутових і допоміжних приміщеннях або у 

приміщеннях для працівників розумової праці). Більш жорсткі вимоги щодо зменшення 

допустимих рівнів вібрації встановлені для приміщень з працівниками розумової праці. 
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Загальну вібрацію за джерелом виникнення поділяють на категорії 1,2,3. 

Категорія 3 – технологічна вібрація, яка діє на людину, на робочих місцях стаціонарних 

машин чи передається на робочі місця, які не мають джерел вібрації.  

До джерел технологічної вібрації відносяться: елеватори, стаціонарні електричні установки, 

насосні агрегати та вентилятори, компресори. 

Загальну технологічну вібрацію за місцем дії поділяють на такі типи:  

а) на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств; 

б) на робочих місцях складів, їдалень, побутових, чергових та інших виробничих приміщень, 

де немає джерел вібрації;  

в) на робочих місцях заводоуправлінь, конструкторських бюро, лабораторій, учбових 

пунктів, обчислювальних центрів, медпунктів, конторських приміщень, робочих кімнат та інших 

приміщень для працівників розумової праці. 

Параметром, що нормується при інтегральній оцінці по спектру частот є кориговане 

значення віброшвидкості або віброприскорення (U), або їх логарифмічні рівні ( L1),  

Відповідно до паспортних даних  на обладнання, яке планується використовувати, 

кориговане значення віброшвидкості (або віброприскорення) не перевищує  значень гранично-

допустимих рівнів загальної вібрації та становить для категорії 3 (дивись таблицю 1.35). 

 

Таблиця 1.35 – Гранично допустимі рівні загальної вібрації 

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічного типу «а») 

Коректовані 

еквіваленти, 

коректовані 

рівні 

Гранично допустимі рівні по осях Х3, Y3, Z3 

віброприскорення віброшвидкості 

м/с 
2 
 дБ м/с 10

-2
 дБ 

1/1 октава 0,1 50 0,2 92 

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічного типу «б») 

Коректовані 

еквіваленти, 

коректовані 

рівні 

Гранично допустимі рівні по осях Х3, Y3, Z3 

віброприскорення віброшвидкості   

м/с 
2 
 дБ м/с 10

-2
 дБ 

1/1 октава 0,04 42 0,079 84 

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічного типу «в») 

Коректовані 

еквіваленти, 

коректовані 

рівні 

Гранично допустимі рівні по осях Х3, Y3, Z3 

віброприскорення віброшвидкості   

м/с 
2 
 дБ м/с 10

-2
 дБ 

1/1 октава 0,014 33 0,028 75 

  

При підготовчих та будівельних роботах джерелами транспортно-технологічної вібрації є 

машини й механізми, що побудовані на технологіях з ударними та вібраційними навантаженнями 

– знесення дорожнього полотна або кам'яних споруд. 

При експлуатації об’єкту планованої діяльності джерелами технологічної вібрації є 

 компресори, насосні агрегати та вентилятори. 

Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на будівельному майданчику не 

передбачається. 

До роботи повинно допускатись тільки справне устаткування, що відповідає вимогам 

санітарних норм вібрації на робочих місцях. 

Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 

робочих місцях передбачається своєчасне проведення планового і попереджувального ремонту 

обладнання з обов’язковою після ремонтною перевіркою вібраційних характеристик, а також 

контроль вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності 

паспортних або нормативних даних. 

Рівень вібрації відповідає нормам викладеним у ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми 
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виробничої загальної та локальної вібрації» та іншим відповідним нормативним документам. 

Найбільш ефективним методом боротьби з вібрацією являється усунення її в джерелі 

виникнення, тобто розробка машин, механізмів і технологічних процесів, в яких виключаються 

або максимально знижуються динамічні процеси. 

Послаблення вібрації досягається також такими технологічними заходами: 

- зрівноваження і збалансування частин, що обертаються, для забезпечення плавної 

роботи машини; 

- усунення дефектів і розбовтування окремих частин машини; 

- використання динамічних віброгасників, які являють собою механічну коливальну 

систему з резонансною частотою, що збігається з частотою вібрації конструкції. При 

жорсткому закріпленні пружного елементу гасника до вібруючої частини конструкції в 

ньому збуджуються коливання, які знаходяться у протифазі з коливаннями конструкції; 

- зменшення амплітуди коливань вібруючих металевих деталей за допомогою покриття 

їх поверхонь демпфіючими матеріалами з великим внутрішнім тертям або в'язкістю. 

Демпфіючий матеріал (антивібраційна мастика повсть, гума тощо) наклеюють 

декількома шарами на вібруючу поверхню. 

Інший важливий метод боротьби з вібрацією – послаблення коливань на шляху їх 

розповсюдження через опорні зв'язки, будівельні конструкції. 

 При організації робіт будуть прийняті заходи зі зниження вібрації, що впливає на людину на 

робочих місцях та шляхах її поширення: 

- пріоритетне використання машин з найменшою вібрацією; 

- фіксація робочих місць (зон), на яких робітники можуть попадати під вплив вібрації; 

- покращення умов праці (в т. ч. зниження чи виключення дії супутніх негативних 

факторів); 

- контроль вібраційних характеристик машин та вібраційного навантаження на 

оператора, дотримання вимог вібробезпеки та виконання передбачених для умов 

експлуатації заходів, наприклад, влаштування віброізоляції для компресорного 

обладнання; 

- використання обладнання, що вібрує, не за призначенням та в режимах, що 

відрізняються від паспортних, не дозволяється. 

При виконанні вище зазначених заходів негативного впливу виробничої вібрації на довкілля 

не очікується. 

 

При експлуатації  об’єкту 

Джерелами вібрації є технологічне та вентиляційне обладнання. 

Для зниження розповсюдження вібраційного впливу передбачається: 

- зменшення вібрації на шляху розповсюдження засобами віброізоляції та 

вібропоглинання - встановлення обладнання на віброізолюючих основах; 

- своєчасне проведення планового та попереджувального ремонту обладнання з 

обов'язковим післяремонтним контролем вібраційних  характеристик; 

- для зменшення шкідливого впливу вібрації на працюючих застосовуються 

індивідуальні засоби захисту; 

- роботи з обладнанням, що вібрує, слід проводити у зачинених опалюваних 

приміщеннях, при оптимальних параметрах температури, відносної вологості, 

швидкості руху повітря з урахуванням важкості роботи та періоду року.  

- для роботи з обладнанням, що вібрує, на відкритому повітрі у холодний період року у 

помірному кліматі для періодичного зігрівання працюючих, повинні передбачатися 

спеціальні приміщення з опаленням, та оптимальними параметрами температури, 

відносної вологості, швидкості руху повітря.  

Для послаблення передачі коливань по будівельним конструкціям вібруючі агрегати 

встановлюють на самостійні фундаменти, які віброізолшвані від підлоги і інших конструкцій 

будівлі; в конструкціях влаштовують розриви, які заповнюють матеріалом, що різко відрізняється 

за хвильовим опором від ізолюючих. 
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Для зниження рівня вібрації від виробничого обладнання використовують різні види 

віброопір, амортизаторів, фундаментів. 

Амортизацію здійснюють включенням проміжних пристроїв між машиною і основою. 

Амортизують також робочі місця. Амортизатори виконують у виді сталевих пружин, гумових 

прокладок тощо. 

Для віброізоляції комунікацій, що підходять до машини, агрегату, встановлюють 

віброізолюючі вставки – на трубопроводах – гнучкі рукава, шланги і інші, на водопроводах гнучкі 

муфти; на кабелях – гнучкі ділянки. 

Послаблення вібрації ручного інструменту досягається такими заходами: 

- зміною кінематичної системи; зменшенням технологічних допусків; 

- зрівноваженням мас; 

- використанням матеріалів з великим внутрішнім тертям, а також віброізоляцією; 

- використанням демпфіючих затискачів динамічних віброгасників; 

- рукоятки і місця контакту, втулки і муфти для вставного інструменту облицьовують 

вібропоглинальними матеріалами. 

 До засобів індивідуального захисту від вібрації відносяться такі: віброізолюючі рукавиці; 

антивібраційні пояси, прокладки; віброізолююче взуття; віброізолюючі килимки. 

 До медично-профілактичних заходів боротьби з вібрацією відносяться такі: спеціальний 

режим праці і відпочинку; попередні і періодичні медичні огляди; курси профілактичного 

лікування. 

Рівні вібрації встановленого обладнання не повинні перевищувати допустимих нормативних 

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

локальної вібрації». 

Передбачені заходи знижують рівень розповсюдження вібраційного впливу та не 

перевищують допустимі нормативні значення. 

Враховуючи вищевикладене можливо зробити висновок, що на межі найближчої житлової 

забудови рівень вібрації не перевищить гігієнічних нормативів. 

 

 

1.5.6 Оцінка світлового, теплового, радіаційного забруднення, випромінення 

 

 

Запроектований об'єкт не випромінює ультразвукові, електромагнітні або іонізуючі хвилі. За 

даними натурних досліджень експозиційні дози гама випромінювання знаходяться в межах 

нормативних показників.  

Концентрація природних радіонуклідів в будматеріалах, що передбачається 

використовувати, не перевищує 370 Бк·кг
-1

 , що дорівнює середній для земної кори і створює дозу 

опромінювання близько 1,0 мЗв·рік
-1

.  

Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів на навколишнє середовище 

проектом не передбачаються. 

Для освітлення на підприємстві передбачається використання люмінесцентних ламп, для 

освітлення території – світлодіодний ламп, вплив локальний в межах проммайданчика. 

В електричній мережі напругою більше 1000 В утворюються електромагнітні поля частотою 

50 Гц, які чинять теплову та іншу дію. Це виявляється в різного роду порушеннях життєдіяльності 

організму людини. 

Нешкідливі для людини рівні інтенсивності електромагнітних випромінювань встановлені 

«Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних 

випромінювань». 

Згідно з ГОСТ 12.1.002.84 електромагнітні випромінювання можуть шкідливо впливати на 

навколишнє середовище при використанні струму промислової частоти напругою 220 кВ і більше. 

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним захистом від можливого 

впливу електромагнітного випромінювання. 

Оскільки шкідливого впливу на обслуговуючий персонал і навколишнє середовище не буде, 
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додаткових заходів по його запобіганню не передбачається. 

Наявність джерел потенційного світлового, теплового, електромагнітного та радіаційного 

забруднення під час підготовчих та будівельних робіт та експлуатації об’єкта не передбачається. 

Таким чином, шумовий, ультразвуковий, електромагнітній впливи від планованої діяльності з 

урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів та додержанні визначених 

обмежень характеризуються як екологічно допустимі. 

 

 

2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ 

ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ 

ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

 

 

В якості технічної альтернативи під час здійснення оцінки розглядається можливість на 

другому етапі будівництва використання інших компонентів цементу відповідно до вимог з метою 

розширення асортименту продукції. 

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (ДСТУ Б EN 197-1:2015) в цементах можливе використання 

інших компонентів цементу поряд з доменним гранульованим шлаком (пуцоланові матеріали, зола 

виносу, вапняк). Їх використання можливе, якщо компоненти постачаються в меленому вигляді, при 

цьому зміни в технологічному процесі, передбаченому планованою діяльністю незначні та не мають 

додаткового впливу на навколишнє середовище. Використання інших компонентів дозволяє 

урізноманітнити асортимент продукції. Перевага доменному гранульованому шлаку надається, 

оскільки зазвичай даний матеріал має найширше використання в цементній галузі. 

Територіальні альтернативи місця провадження планованої діяльності не розглядаються у 

зв’язку з наявністю оренди існуючої земельної ділянки. 

Обраний  варіант не потребує відведення додаткових земельних ресурсів. Можливий вплив на 

атмосферне повітря, водні об’єкти та утворення відходів очікується в допустимих межах, 

передбачених діючими природоохоронними нормами та дозвільною документацією. 

Обраний варіант технічного та технологічного забезпечення проведення робіт є найбільш 

заощадливим для довкілля та економічно спроможним. Враховуючи вище наведене, в зв’язку з 

можливостю досягнення безпечних впливів планованої діяльності на довкілля та наявністю всіх 

необхідних техніко-економічних факторів для її проведення та виконання, альтернативні варіанти не 

розглядаються. 

 

 

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 

 

 

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення планованої 

діяльності визначалось методом аналізу зміни показників забруднення основних факторів 

навколишнього середовища протягом останніх років. 

У даному розділі розглядається прогнозування зміни поточного стану навколишнього 

середовища Київської області в цілому. 

Ділянка будівництва цементного терміналу розташовується у промзоні за адресою 

вул. Київська, 13, м. Вишневе Києво-Святошинського р-ну, Київської області. Відповідно до 

генерального плану розвитку м. Вишневе ділянка належить до земель для розміщення та експлуатації 

основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та 

іншої промисловості. 

Київщина – одна з провідних областей України. В регіоні зосереджена велика кількість 
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промислових підприємств, об’єктів комунального господарства, магістралі міжнародного та 

загальнодержавного значення.  

Поряд з ділянкою планованої діяльності  (північна межа  ділянки)  проходить  автодорога по  

вул. Київській, з якої влаштовано заїзди на ділянку. 

Ділянка межує на півночі – з вул. Київська; на сході – з територією котельної та охоронною 

зоною ЛЕП (330 кВ); безпосередньо за нею розташована територія Жулянського машинобудівного 

заводу «Візар»; на півдні – пустир з залізничними коліями; на заході – з існуючими промисловими 

підприємствами (зокрема, із фабрикою з обробки скла). 

Відповідно до схеми фізико-географічного районування України територія планованої 

діяльності належить до Зони змішаних лісів Київського Полісся. 

Відповідно до схеми структурно-геоморфологічного районування (Державна геологічна 

карта України м 1: 200000 М-36-XIІІ (Київ)) територія досліджень знаходиться на межі двох 

орографічних областей Поліської низини і Придніпровської височини. Границя між 

орографічними областями виражена не чітко і здебільшого проводиться по літологічним ознакам 

(межі поширення лесів).  

В геоморфологічному відношенні територія належить до морено – зандрової  рівнини 

розчленованої притоками системи ріки Сіверка. 

Рельєф ділянки майже рівний, упорядкований (спланований насипними ґрунтами), 

характеризується коливанням абсолютних відміток в середньому 171,93 – 173,18 м. 

Гідрологічна мережа району досліджень представлена притоками ріки Сіверка, невеликими 

озерами і ставками. 

Відповідно до ДСТУ-Н-Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія», ця територія 

відноситься до кліматичного району І (північно-західного). 

 

Геологічна будова та гідрогеологічні умови 

В геоструктурному відношенні досліджувана територія розташована в межах північно-

західного крила Дніпровсько-Донецької западини. 

Будова верхньої частини земної кори двоповерхова. Нижнім структурним поверхом є  архей-

протерозойський кристалічний фундамент, верхній – мезокайнозойський осадовий чохол, який 

залягає на денудованій поверхні фундаменту, що має загальний пологий нахил у північно-

східному напрямі.  

Тектонічний режим характеризується повільними диференційними вертикальними 

висхідними і низхідними рухами земної кори.  В сучасних умовах це не спричиняє особливих змін 

поверхні. 

Геологічний розріз ділянки на розвідану глибину (30,0 м), представлений верхньо-

середньочетвертиними   делювіальним, флювіогляціальними, мореними, відкладами, що 

залягають на розмитій поверхні товщі відкладів полтавської світи  неогену. З поверхні четвертинні 

відклади перекриті дорожнім покриттям (тротуарна плитка, бетон, асфальт, щебінь) і  насипними 

ґрунтами. 

В розрізі ділянки вишукувань, на розвідану глибину, виділяється чотири стратиграфо-

генетичних комплексів четвертинних і неогенових  порід: 

- сучасні техногенні відклади (tH), представлені шаром насипних супісків і суглинків з 

включеннями будівельного сміття. Відклади майже суцільним чохлом вривають 

територію ділянки.  Потужність шару коливається в межах 0,3–4,4 м.; 

- верхньонеоплейстоценові делювіальні відклади (d PIII), представлені товщею мілких 

пісків з шарами піщанистих супісків та легкими, пилуватими суглинками. Місцями в 

підошві товщі пісків зустрінуті прошарки глин. Відклади складають основну частину 

геологічного розрізу ділянки на розвідану глибину. Потужність товщі коливається в 

межах від 15,0 м. до 23,5 м. ; 

- середньонеоплейстоценові флювіогляціальні і моренні відклади (f; g PII), представлені  

мореними суглинками і мілкими пісками. 

Відклади мають обмежене поширення. Вони зустрінуті тільки в межах північної  частині 



 

 

76 

 

ділянки.  Потужність шару коливається  від декількох метрів до 8,4 м. ; 

– товща відкладів полтавської світи міоцену (N2 pt), представлена пилуватими, каолінистими 

пісками. Товща викрита всіма глибокими свердловинами на різних глибинах 20,1–27,1 м. 

Розвідана потужність відкладів складає  2,9–9,9 м. 

Описана вище геологічна будова свідчить про те, що ділянка розташована в межах давньої 

балки. 

Територія досліджень знаходиться в північно-західній частині Дніпровського артезіанського 

басейну. Вона характеризується глибоким заляганням кристалічних порід докембрію і потужною 

товщею осадових утворень кайнозою та мезозою. До цих відкладів належать такі водоносні 

горизонти та комплекси: 

- водоносний горизонт у сучасних алювіальних відкладах заплав і днищ балок (aH); 

- водоносний горизонт у верерхньо-середньонеоплейстоценових делювіальних, водно-

льодовикових та озерно-льодовикових відкладах (d, f,l PII-III); 

- водоносний горизонт у полтавських відкладах (N1pt); 

- водоносний комплекс в бучацьких відкладах (P2 bc); 

- водоносний комплекс в сеноманських відкладах (K2 s); 

- водоносний горизонт у байоських відкладах (J2 b); 

- водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію (AR). 

В межах розвіданої глибини (30,0 м) гідрогеологічні умови ділянки вишукувань 

характеризуються наявністю єдиного, витриманого горизонту ґрунтових вод.  

Горизонт ґрунтових вод приурочений до четвертинних делювіальних, водно-льодовикових 

відкладів та товщі полтавських пісків міоцену. 

Водоопір на розвідану глибину не викритий.  

Регіональним водоопором являються мергельні глини київської світи палеогену, крівля яких 

знаходиться  на глибині приблизно 54,0–57,0 м. 

Усталений рівень водоносного горизонту в період вишукувань зафіксований на глибинах 

14,90–17,95 м, що відповідає абсолютним відміткам 155,28–157,26 м. 

Живлення горизонту проходить за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Режим 

ґрунтових вод не постійний, залежить від пори року та кількості опадів. Не виключена також 

техногенна складова живлення. 

В періоди весняного сніготанення, рясних злив, або при значних, постійних втратах 

техногенних вод рівень може бути вищим до 0,5–0,9 м від рівня зафіксованого під час 

вишукувань. 

По номенклатурному виду, складу, стану  та фізико-механічним характеристикам на 

території ділянки вишукувань виділено вісім інженерно-геологічних елементів: 

ІГЕ 1,  насипний грунт: супісок перемішаний з суглинками, з включеннями будівельного 

сміття 10–20%; 

ІГЕ 2а, супісок піщанистий, місцями пилуватий, жовто-сірий, жовто-бурий, місцями сірий, з 

тонкими прошарками і лінзами пісків, пластичний, місцями твердий ; 

ІГЕ 2б, пісок мілкий, жовто-сірий, темно-жовтий, середньої щільності та щільний, місцями з 

частими прошарками суглинків і супісків, малого-середнього ступеню водонасичення, нижче ргв. 

- насичений водою; 

ІГЕ 2в, суглинок легкий, пилуватий, жовто-сірий, буровато-брунатний, жовто-бурий, з 

тонкими прошарками пісків і супісків, тугопластичний, місцями м'якопластичний; 

ІГЕ 2г, лина легка, пилувата, жовто-бура, жовто-сіра, напівтверда; 

ІГЕ 3, суглинок важкий, піщанистий, буровато-брунатний, світло-бурий, з рідкими 

включеннями гравію кристалічних порід та стяжінь карбонатів, напівтвердий; 

ІГЕ 4, пісок мілкий, світло-сірий, світло-жовтий, щільний, місцями з частими прошарками 

суглинків і супісків, малого-середнього ступеню водонасичення, нижче ргв. - насичений водою; 

ІГЕ 5, пісок пилуватий, світло-сірий, білий, щільний, каолінистий, насичений водою. 

До негативних особливостей інженерно-геологічних умов ділянки відносяться:  

- існування в південній частині ділянки умов для утворення тимчасових горизонтів 

ґрунтових вод типу «верховодка»; 
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- широке поширення майже по всій території ділянки невитриманого за потужністю і 

літологічним складом шару насипних ґрунтів; 

- місцями насиченість ґрунтів паливно-мастильними матеріалами в верхній частині 

розрізу ;   

- присутність в розрізі  південної частини ділянки глинистих пластичних ґрунтів. 

В цілому ділянка вишукувань знаходиться в стійкому стані.  

Негативних інженерно-геологічних процесів та явищ на території не спостерігається. 

Специфічні біогенні чи просадні ґрунти в сфері взаємодії проектних будівель і споруд з 

геологічним середовищем – відсутні.  

За результатами стандартного хімічного  аналізу, ґрунтові води не агресивні до бетонів 

марки W4, цементно-кладочні розчини і азбоцементні конструкції. До арматури залізобетонних 

конструкцій води не агресивні при постійному зануренні і слабоагресивні при періодичному 

зволоженні. 

Відповідно до ДБН В.1.1-12:2014 по картам загального сейсмічного районування території 

України (далі – ЗСР) 2004-А та ЗСР 2004-В максимальна величина коливання земної поверхні в 

даному районі сягає 5-ти балів, по карті ЗСР 2004-С – 6 балів. Категорія ґрунтів за сейсмічними 

властивостями –ІІ.  

По сукупності факторів вказаних в додатку Ж ДБН А.2.1-1-2008 територія вишукувань 

належить до ІI-ї (середньої) категорії інженерно-геологічних умов. 

На перспективу не очікується особливої зміни сольового складу ґрунтових вод, вони 

залишаться неагресивними до бетонів марки  W-4. 

Сезонні коливання рівня ґрунтових вод прогнозуються в межах абсолютних висотних 

відміток 155,00 –157,80м. 

 

Кліматична характеристика району розміщення об’єкта 

Клімат – помірно континентальний, м’який з достатньою кількістю вологи. Основними 

факторами, що формують клімат цієї, і взагалі будь-якої території, є: атмосферна циркуляція 

повітря, сонячна радіація та характер підстилаючої поверхні. 

Характеристика кліматичних умов району складена на основі спостережень на 

гідрометеорологічній станції Київ (ОГМС Київ) Київської області.(Додаток Г) 

 

Температура зовнішнього повітря 

Температура зовнішнього повітря наведена у таблицях 3.1 – 3.3. 

Таблиця 3.1 – Середня місячна і річна температура повітря, С 

Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік 

Середня -5,6 -4,2 0,7 8,7 15,2 18,2 19,3 18,6 13,9 8,1 2,1 -2,3 7,7 

 

Таблиця 3.2 – Максимум температури повітря, С 

Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік 

Середній -2,6 -1,1 4,3 13,6 20,5 23,5 24,5 24,0 19,1 12,3 4,8 0,1 11,9 

Абсолютний 11,1 17,3 22,4 29,8 33,1 36,2 39,4 39,3 33,6 28,0 23,2 13,4 39,4 

 

Таблиця 3.3 – Мінімум температури повітря, С 

Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік 

Середній -8,2 -6,8 -2,1 4,8 10,7 13,8 15,1 14,4 10,0 4,8 0,0 -4,6 4,3 

Абсолютний -32,9 -32,2 -27,0 -10,4 -2,4 2,4 5,8 2,9 -2,5 -17,8 -21,9 -30,0 -32,9 

 

Опади 

Кліматична характеристика атмосферних опадів наведена в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 – Середня місячна і річна кількість опадів, мм 
 

Середня місячна і річна кількість опадів (мм) 

Рік 

 

Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Середня 48 46 39 49 53 73 88 69 47 35 51 52 650 

 

Вологість повітря 

Вологість повітря представлена в звіті таблицею відносної вологості у процентах за місяцями 

та за рік (дивись таблицю 3.5). 

 

Таблиця 3.5 – Середня місячна і річна відносна вологість повітря, % 

Середня місячна і річна відносна вологість повітря (%) 

Характери

стика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Рік 

Середня 83 81 77 67 64 68 70 71 74 78 85 86 75 

 

Вітер 

Повторюваність напрямків вітру річна (таблиця 3.6).  

 

Таблиця 3.6 – Повторюваність напрямку вітру 

Станція  

Повторюваність швидкості вітру по напрямках та повторюваність                  

штилів в % 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх Штиль 

Річна 

Київ 13,6 9,1 8,8 12,8 13,0 11,5 17,7 13,5 13,0 
 

Середня швидкість вітру приведена в таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Середня швидкість вітру, м/с 

Характери

стика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Рік 

Середня 

швидкість 
2,8 2,8 2,6 2,6 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1 2,3 2,6 2,7 2,4 

 

Короткий кліматичний огляд окремих метеорологічних показників клімату  та  

коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері наведені в 

таблиці 3.8.  

 

Таблиця 3.8 – Коротка кліматична характеристика  району 

Характеристика Значення 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери А = 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1,0 

Середньорічна температура повітря, Т °С 8,0 °С 

Середня максимальна температура 

зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т 

°С 

24,5 °С (липень) 

Середня мінімальна температура зовнішнього повітря 

найбільш холодного місяця / для котелен, які 

працюють за опалювальним графіком/, Т °С 

-8,2 °С (січень) 
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Атмосферне повітря 

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря на 

території Київської області у 2018 році від стаціонарних джерел у порівнянні з попереднім роком 

збільшилися і склали 81 257,5 тонн.  

Основний внесок у забруднення атмосферного повітря вносять підприємства постачання 

електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря, викиди яких у 2018 році становили 68,5 % 

від загального валового обсягу викиду забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Друге 

місце за викидами займає сільське, лісове та рибне господарство – 15,8 % та третє переробна 

промисловість – 6,5 %, інші галузі економіки – 9,2%.  

Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин, що характеризують стан 

атмосферного повітря, та які в подальшому використовуються при виконанні розрахунків 

розсіювання забруднюючих речовин і оцінці впливу планованої діяльності на атмосферне повітря 

взято відповідно до довідки наданої Департаментом екології та природних ресурсів Київської 

обласної Державної адміністрації № 06.1-13-02.2-10/6149/3711 від 29.10.2019р. та наведені в 

таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9 – Значення фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі 

№ з/п Найменування речовини Фонова 

концентрація, мг/м
3
 

1 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,016 

2 Марганець та його сполуки 

(у перерахунку на діоксид марганець) 

0,004 

3 Хром та його сполуки  

(у перерахунку на триоксид хрому) 

0,0006 

4 Сажа 0,06 

5 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 

0,008 

6 Діоксид сірки 0,02 

7 Сірководень 0,0032 

8 Оксид  вуглецю 0,4 

9 Метан 20,0 

10 Бенз(а)пірен 0,04 мкг на 100 м
3
 

11 Бензин  (нафтовий, малосірчистий, 

в перерахунку на вуглець) 

2,0 

12 Вуглеводні  насичені С12-С19 (розчинник РПК-265ІІ та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний вуглець 

0,4 

13 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-

ційованих за складом 

0,05 

 

Під час експлуатації об’єкту в атмосферне повітря буде надходити 210,5932 т/рік 

забруднюючих речовин. 

Аналіз результатів програмного розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі показав, що для речовин, викид яких має місце на території Комплексу 

Товариства, максимальні приземні концентрації з урахуванням фонового забруднення не 

перевищують ГДК для населених пунктів.  

 

Поводження з відходами 

Однією з найбільш гострих проблем в області є зменшення утворення та обмеження 

негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище. З кожним роком кількість 

відходів збільшується, виникають несанкціоновані звалища, не вирішується проблема поводження 

з небезпечними відходами, утилізація та знешкодження не придатних до використання хімічних 
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засобів захисту рослин. Так, у 2018 році за статистичними даними в Київській області обсяг 

утворених відходів І-ІV класу склав 1148,5 тис. тонн. 

Відповідно до проведених розрахунків під час експлуатації буде утворюватись 16 т/рік 

відходів І-V класу небезпеки. 

Для збору твердих побутових та будівельних відходів передбачатимуться спеціально 

облаштовані майданчики. Вивезення контейнерів здійснюватиметься спеціальним 

автотранспортом. Вивезення та передачу відходів та санітарну обробку контейнерів проводить 

спеціалізоване підприємство, яке буде обране на конкурсній основі відповідно до Закону України 

"Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 

"Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів". 

Небезпечні відходи, по мірі накопичення, передаватимуться на підставі укладених договорів 

спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами 

відповідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

Подальше поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

відходи». Відходи будуть обліковуватися, та передаватися на утилізацію по мірі їх утворення. 

 

Водні ресурси 

Територія Київської області розташована у межах двох гідрогеологічних басейнів південно-

західного крила Дніпровського артезіанського  басейну і Українського басейну тріщинуватих вод. 

Річкова мережа області переважно належить до басейну Дніпра і тільки незначна частина річок на 

півдні області до басейну Південного Бугу. 

Основними джерелами забруднення природних вод є промислові стічні води, комунальні 

стічні води, сільськогосподарські стоки, нафта і нафтопродукти, поверхневі стоки та атмосферні 

опади. 

Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що незважаючи на значний 

спад промислового виробництва за останні роки та зменшення, у зв’язку з цим скиду у водойми 

стічних вод, в середньому по країні відмічається тенденція до погіршення екологічного стану 

водойм І та ІІ класу як за санітарно-хімічними так і за санітарно-бактеріологічними показниками. 

Фактичний скид стічних вод в поверхневі водні об’єкти склав 473,0 млн.м
3
, що на 

188,3 млн.м
3
 більше, ніж у 2017 році, з них 2,317 млн.м

3
 забруднених, 428,5 млн.м

3
 нормативно 

чистих без очистки, нормативно очищених 38,7 млн.м
3
. 

Госппобутові стоки щодо планованої діяльності відповідають санітарним нормам і не 

потрапляють у відкриті водойми, а відводяться в міську мережу господарсько-побутової 

каналізації. Дощові води від проїздів та стоянок автотранспорту відводяться на очисні споруди з 

метою очищення цих стоків перед скиданням їх у міську каналізаційну мережу.  

 

Флора і фауна 

Наразі рослинність Київської області сильно трансформована багатоттисячолітньою 

діяльністю людини. Зважаючи на це домінуючим рослинним комплексом на Київщині наразі є 

агророслинність. Флора Київської області характеризується відсутністю ендемічних чи вузько 

ареальних видів, натомість наявний цілий ряд видів, характерних для більш ранніх геологічних 

епох – реліктів. Це зокрема водяний горіх плаваючий, сальвінія, вовчі ягоди борові, багаторядник 

Брауна та загострений тощо.  

Список хребетних тварин Київської області включає 432 вида. Перелік міног і променеперих 

риб області складається з близько 60 видів. Загальна кількість видів тварин на території  Київської 

області, що занесені до Червоної книги України налічує 170 одиниць. З них безхребетних тварин – 

89 видів, хребетних – 81 види. Після спорудження каскаду водосховищ у фауні області з’явився 

ряд інтродукованих видів (білий амур, чебачок амурський, строкатий і білий товстолобики, 

сонячний окунь звичайний, ротань-головешка), окремі з яких розповсюджені дуже локально 

(чорний амур, гупі). Зміна біотопів через гідробудівництво, розорювання та забудову берегів, 

забруднення побутовими, сільськогосподарськими і промисловими стоками призводить до 

поступових трансформацій рибного населення річок Київської області. В основному – це 

відбувається в напрямку збільшення кількості видів невеликих розмірів, що не мають промислової 
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цінності. На території Київської області зустрічається 281 видів птахів, з них 161 на гніздуванні, 

інші  тільки під час міграцій, або зимівлі. До Червоної книги занесено – 28 видів птахів, які також 

охороняються Бернською Конвенцією. 

Види флори і фауни на території місця провадження планованої діяльності занесені до 

Червоної книги не помічені.  

Експлуатація об'єктів Комплексу не викличе негативного впливу на флору та фауну.  

 

Радіація 

Наразі на території Київщини, за винятком території зони відчуження і зони безумовного 

(обов’язкового) відселення, гамма-фон на поверхні ґрунту складає у середньому 10 – 24 

мкР/годину. 

Радіаційного забруднення під час провадження планованої діяльності, а також при підготовчих 

та будівельних роботах не передбачається. 

Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у цементі відповідатиме 

вимогам ДБН В.2.4-2.04-97. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будівництва. 

 

Природо-заповідний фонд 

Об’єктів природно-заповідного фонду усіх категорій поблизу ділянки розташування об’єкту  

не виявлено. 

 

Загальний стан навколишнього середовища потрібно вважати задовільним. Зміна 

поточного стану довкілля без провадження планованої діяльності обумовлюється глобальними 

кліматичними змінами. Враховуючи результати проведених розрахунків, при проведенні 

планованої діяльності суттєвого забруднення компонентів довкілля не передбачається. 

Планована діяльність провадитиметься відповідно до природоохоронного законодавства 

України. 

 

 

4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ,  ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ  З БОКУ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТА 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’ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ ФАКТОРАМИ 

 

 

У розділі розглядається вплив експлуатації Комплексу по відвантаженню цементу  на 

навколишнє природне середовище з виділенням наступних компонентів впливу: здоров’я 

населення;  рослинний та тваринний світ; клімат і мікроклімат; ґрунти; земля; геологічне 

середовище, водне, повітряне середовище; об'єкти архітектурної, археологічної та культурної 

спадщини; природо-заповідний фонд; відходи виробництва; соціально-економічні умови. 

 

Вплив на здоров’я населення 

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов 

життєдіяльності місцевого населення не передбачається. Відповідно до проведених розрахунків 

максимальні розрахункові значення забруднюючих речовин з урахуванням фонових концентрацій 

на межі найближчої житлової забудови не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи – 

відповідно не призводять до утворення незворотних негативних наслідків. Рівні шуму, вібрації, 

іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати  норми допустимого впливу. 

Найближча житлова забудова від об’єкту розташована в північному напрямку по 

вул. Промислова, на відстані 190 м. 
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Вплив на рослинний та тваринний світ 

Експлуатація об'єктів Комплексу не викличе негативного впливу на флору та фауну. 

Існуюча земельна ділянка розташована у промислової зоні м. Вишневе. Ця територія вже 

знаходиться під антропогенним впливом. Для зменшення негативного впливу на рослинний 

покрив необхідно використовувати існуючі дороги і проїзди для пересування будівельної техніки 

і автотранспорту. Проектом передбачається озеленення території підприємства і території 

санітарно-захисної зони. Вплив від проектованої діяльності на рослинний та тваринний світ є 

опосередкованим і оцінюється як прийнятний. 

 

Вплив на клімат і мікроклімат 

Негативний вплив відсутній. Змін мікроклімату в результаті провадження планованої 

діяльності не очікується. Викиди парникових газів від спецтехіки у звичайних концентраціях, 

високотемпературні джерела викидів відсутні. 

 

Вплив на ґрунти 

Під час провадження планованої діяльності негативний вплив на грунти допустимий. 

Існуючі умови та передбачені заходи дозволять уникнути негативного впливу на ґрунти. 

Компоненти ландшафту даної території знаходяться під антропогенним впливом і не 

зазнають додаткового впливу під час експлуатації. 

 

Вплив на землю (у тому числі вилучення земельних ділянок) 

Провадження планованої діяльності Товариства планується здійснювати на земельній 

ділянці 7,585 га (кадастровий номер 3222410600:01:012:5011). 

 

Вплив на геологічне середовище 

В процесі провадження планованої діяльності вплив на геологічне середовище відсутній. 

При дотриманні правил експлуатації, при виконанні всіх заходів по запобіганню 

забруднення, негативних впливів на геологічне середовище не очікується. 

 

Вплив на водне середовище 

Негативний вплив відсутній. Вода при експлуатації використовується для потреб 

господарсько-питних, виробничих і пожежегасіння. Госппобутові стоки відповідатимуть 

санітарним нормам і не потраплятимуть у відкриті водойми, а відводитимуться в міську мережу 

господарсько-побутової каналізації. Дощові води від проїздів та стоянок автотранспорту 

відводитимуться на очисні споруди з метою очищення цих стоків перед скиданням їх у міську 

каналізаційну мережу.  

 

Вплив на повітряне середовище 

При провадженні планованої діяльності будуть наявні організовані та неорганізовані 

джерела викидів забруднюючих речовин. Неканцерогенний ризик для здоров'я населення в 

атмосферному повітрі можна вважати допустимим, існування виникнення ризику шкідливих 

ефектів вкрай малий. Соціальний ризик оцінюється як умовно прийнятний. Викиди 

забруднюючих речовин, що можуть утворюватись під час провадження планованої діяльності, не 

будуть перевищувати величини ГДК, тому вплив на атмосферне повітря прийнятний. 

 

Об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини 

Негативний вплив відсутній. Об’єкти архітектурної, археологічної, культурної спадщини на 

прилеглій території відсутні. 

 

Природно – заповідний фонд 

Об’єктів природно-заповідного фонду усіх категорій поблизу ділянки розташування об’єкту  

не виявлено. Найближчий об’єкт – ландшафтний заказник місцевого значення «Озерне» (Рисунок 

4.1), розташований на відстані 2,6 км, тому вплив відсутній. 



 

 

83 

 

 
Рис. 4.1 – Схема розташування об’єктів природно – заповідного фонду 
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Відходи виробництва 

В процесі провадження планованої діяльності будуть утворюватися відходи, які 

збиратимуться в місцях тимчасового зберігання виробничих відходів та на площадках 

тимчасового зберігання відходів з твердим покриттям, що виключає потрапляння небезпечних 

складових відходів у ґрунт. По мірі накопичення відбуватиметься вивезення відходів згідно з 

договорами із спеціалізованими організаціями. Вплив на довкілля від утворення відходів при 

виконанні існуючих норм і правил поводження з промисловими відходами не приведе до 

додаткових негативних екологічних наслідків. 

 

Вплив на соціально-економічні умови 

З боку соціально-економічних умов провадження діяльності буде мати позитивний 

характер, так як дасть можливість поповнювати державний бюджет і місцевий бюджет регіону, 

на території якого розташований об'єкт. 

Провадження планованої діяльності приведе до створення нових робочих місць на період 

експлуатації. 

 

 

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 

 

 

5.1 Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого виконанням підготовчих і 

будівельних робіт та провадженням планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з 

демонтажу після завершення такої діяльності 

 

 

Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту робіт і складаються з робіт з 

підготовки земельної ділянки, вишукувальних робіт, робіт із спорудження тимчасових споруд та 

улаштування під’їзних шляхів. 

Роботи підготовчого періоду та періоду будівництва: 

- демонтаж існуючих споруд; 

- звільнення будівельного майданчика для подальшого проведення робіт; 

- створення опорної геодезичної сітки. Встановлення висотних реперів, розбивка 

основних осей, винесення червоних ліній; 

- зняття родючого шару ґрунту, складування його в спеціально відведених місцях для 

подальшого використання для рекультивації земель при благоустрої та озелененні 

території; 

- водовідведення в необхідних випадках (штучне водовідведення) рівня ґрунтових вод; 

- місця підключення тимчасових інженерних мереж до існуючих мереж із зазначенням 

джерел забезпечення будівельного майданчика електроенергією, водою, освітленням, 

протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та зв’язку від 

інженерних мереж необхідних на період будівництва; 

- влаштування постійних та тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, під’їздів. 

конструкція доріг, що використовуватимуться як тимчасові, повинна забезпечувати рух 

будівельної техніки і перевезення максимальних за масою і габаритами будівельних 

вантажів; 

- тимчасове огородження будмайданчика з організацією, в необхідних випадках 

контрольно-пропускного пункту; 
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- комплекс робіт по розміщенню та влаштуванню тимчасових будівель і споруд 

виробничого, допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення; 

- влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій і 

устаткування; 

- майданчики укрупнювального складання конструкцій; 

- влаштування котлованів; 

- монтаж монолітних паль; 

- монтаж фундаментів; 

- монтаж сталевих несучих конструкцій; 

- монтаж сталевих огороджуючих конструкцій; 

- покрівельні роботи; 

- вертикальне планування прилеглої території; 

- та інші роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального 

ремонту будівель і споруд, вказаних в розділі 1.3. 

Вплив на атмосферне повітря при будівництві запроектованого об'єкту буде здійснюватись 

за рахунок проведення земляних, зварювальних, фарбувальних робіт. В процесі реалізації 

проектних рішень в атмосферне повітря в основному надходитимуть забруднюючі речовини: 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, залізо та його сполуки, марганець та його 

сполуки, оксиди азоту, оксид вуглецю та ін. За рахунок роботи двигунів автотранспортних засобів, 

задіяних на постачанні і монтажі устаткування, проведенні підготовчих та будівельних робіт в 

атмосферне повітря надходитимуть забруднюючі речовини: оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид 

сірки, сажа, вуглеводні насичені. 

За період будівництва в атмосферне повітря будуть утворені забруднюючі речовини 

розрахунковою кількістю 22,6834 т/рік (і з урахуванням парникових газів – 198,2269 т/рік), при 

експлуатації 210,5932 т/рік. 

Максимальна концентрація азоту діоксиду при одночасній роботі спецтехніки (0,7982 ГДК), 

що не перевищує гранично допустимої концентрації – 1,0 ГДК. На межі найближчої житлової 

забудови (190 м) концентрація азоту діоксиду – 0,2500 ГДК – не перевищує нормативну. Вплив 

тимчасовий, прийнятний. 

В процесі будівництва за рахунок реалізації проектних рішень утворюватимуться відходи 

орієнтовно в кількості 23199,2815 т, а в процесі експлуатації – 16 т/рік. Перелік відходів і 

поводження з ними показані в таблиці 1.5.1. та 1.5.2. 

З метою запобігання негативного впливу на земельні ресурси проектом передбачається 

оснащення робочих місць і будівельних майданчиків контейнерами для побутових та 

будівельних відходів з подальшим вивезенням в місця утилізації. Миття машин і механізмів 

проводиться в спеціально відведених і обладнаних місцях. Обов'язковим є дотримання меж 

території, відведеної для будівництва. 

Після закінчення будівельних робіт передбачається проведення робіт по відновленню та 

облаштуванню території. Вплив на земельні ресурси при виконанні будівельних робіт має 

короткочасний характер. 

Розрахований рівень звуку в розрахунковій точці на відстані 100 м від джерела шуму 

складає 60,46 дБА, що менше допустимого, тому шкідливого впливу шуму на межі СЗЗ (100 м) не 

буде. 

Проведені розрахунки показують, що рівень шуму при одночасно працюючій будівельній 

техніці на межі селітебної зони не перевищує нормативного у період з  8.00 до 18.00 год. 

Додаткових заходів по зниженню рівня звуку не потрібно. 

Рівень вібрації відповідає нормам викладеним у ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми 

виробничої загальної та локальної вібрації».  

Вплив на на довкілля зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт має 

тимчасовий характер і оцінюється як помірний. Організаційні, технічні заходи пом’якшують 

спричиняємий вплив. Період будівництва складає 19,2 місяців. 
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5.2 Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого використанням у процесі 

провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та 

біорізноманіття 

 

 

Земель 

Ділянка будівництва цементного терміналу розташовується у промзоні на орендованій землі. 

Площа ділянки складає – 7,585 га. Додатокового відводу земель не потрібно. 

Під час будівництва Комплексу, відведення земель у тимчасове користування не 

передбачається. 

Грунтів 

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт передбачається вплив  на ґрунти при 

виконанні земляних робіт. 

Характер нашарування фільтраційно неоднорідних ґрунтів, в південній частині ділянки, 

вказує на можливість формування тут локальних горизонтів типу «верховодка», в періоди 

інтенсивного сніготанення чи при постійних втратах техногенних вод з водонесучих комунікацій. 

Для запобігання проявів ерозійних процесів, обвалів, опливання при земляних роботах 

проектом слід передбачити тимчасове кріплення стін проектних будівельних виробок. 

Для забезпечення нормальної експлуатації проектних будівель і споруд, необхідно 

передбачити заходи (горизонтальне планування, передбудівельну інженерну підготовку ділянки, 

витрамбовка, застосування надійних конструкційних рішень) по недопущенню впливу 

нерівномірної деформативності ґрунтової основи на несучі конструкції. 

Вплив на на довкілля зумовлений використанням у процесі провадження планованої 

діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води оцінюється як помірний. 

Експлуатація об’єкту виключає  можливість негативного впливу та нанесення збитків 

земельним ресурсам та зеленим насадженням, а також не вплине на стан ґрунтів, та не призведе до 

зміни механічних, водно-фізичних та інших властивостей. Відведення дощових і талих стоків з 

покрівлі будівлі та майданчику передбачається через запроектовану внутрішню систему водостоків з 

відведенням в міську дощову каналізацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах. 
Передбачається влаштування рослинного шару на зелених зонах шаром 0,15 м  на площі 7630 м

2
. 

Таким чином, вплив на ґрунти  може  характеризуватися як екологічно допустимий. 

 

Води 

Під час проведення будівельних робіт передбачається забезпечення працюючих питною 

водою та протипожежним водопостачанням за допомогою підвозу побутової і технічної води в 

цистернах. 

Обсяг води на госппобутові потреби в процесі будівництва складає: 0,84 м
3
/добу; 222 м

3
/рік. 

Обсяг води в процесі експлуатації складає: а) водоспоживання – господарчо-питні потреби 

(адміністративний та виробничий персонал, душові сітки для працівників) 5,75 м
3
/добу та 

2096,93 м
3
/рік; поливання территорії та зелених насаджень, витрати дощових вод 3195,45 м

3
/рік; 

зовнішнє пожежогасіння – 30 л/с (існуюча адміністративна будівля з прибудованим складом); 

внутрішній протипожежний водопровід 2×5,2 л/с. Запас води в двох пожежних резервуарах – 370 

м³. Примітка: зовнішнє пожежогасіння у майбутньому може бути зменшене до 20 л/с, відповідно 

до технічних рішень на стадії проектування; б) водовідведення – господарчо-питні потреби 

(адміністративний та виробничий персонал, душові сітки для працівників) 2096,93 м
3
/рік. 

 

Різноманіття 

Біоресурси в процесі роботи підприємства не використовуються. 
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5.3 Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого викидами та скидами забруднюючих 

речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, 

випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері 

поводження з відходами 

 

 

Джерелами забруднення атмосфери є організовані і неорганізовані джерела викидів, що 

проектуються. Забруднюючими речовинами, що викидаються від  підприємства є  продукти 

згорання природного газу, викиди від ДВЗ автоспецтехніки.  

При експлуатації об’єкту в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини 

розрахунковою кількістю (без урахування парникових газів) – 12,3663 т/рік (1,5539 г/с), в тому 

числі: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на 

манган), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть),оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту,  сажа, оксид вуглецю, діоксид сірки, фториди добре розчинні, 

фториди погано розчинні, фтористий водень, кремнію діоксид, хром та його сполуки (III), 

вуглеводні граничні С12-С19 , речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом. 

Викиди парникових газів (вуглецю діоксид, метан,  азоту оксид (N2O)) складають  – 198,2269 

т/рік. 

Аналіз машинного розрахунку  показав, що максимальні розрахункові концентрації 

забруднюючих речовин на межі СЗЗ (100 м) в період експлуатації складають, з урахуванням 

фонових концентрацій, долі ГДК:  по вуглецю оксиду – 0,1443; по азоту діоксиду – 0,7982; по сажі 

– 0,6418; по вуглеводням насиченим С12-С19 – 0,4499; по залізу  та його сполукам – 0,1084; по 

марганцю та його сполукам – 0,6451; по хрому та його сполукам – 0 ,2929; по фторидам добре 

розчинним – 0,1743. 

Власний внесок підприємства: по вуглецю оксиду – 0,0643; по азоту діоксиду – 0,7582; по 

сажі – 0,2418; по вуглеводням насиченим С12-С19 – 0,0499; по залізу  та його сполукам – 0,0684; по 

марганцю та його сполукам – 0,2451; по хрому та його сполукам – 0,2329; по фторидам добре 

розчинним – 0,1743, тобто не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи. 

Госппобутові стоки в кількості до 2096,93 м
3
/рік передбачається скидати до міської мережі 

господарсько-побутової каналізації. Для стоків, які будуть містити частки цементного пилу (після 

миття доріг, дощові стоки тощо) в кількості 20318,0 м
3
/рік, передбачається влаштування очисних 

споруд з метою очищення цих стоків перед скиданням їх у міську каналізаційну мережу.  

Підключення до міських мереж господарсько-побутової та зливової (дощової) каналізації 

буде після отримання відповідних технічних умов (далі – ТУ) від місцевих комунальних служб. 

Розрахований рівень звуку в розрахунковій точці на межі найближчої житлової забудови 

(190 м) від джерела шуму складає 54,88 дБА, що менше допустимого (80 дБ). 

Рівень вібрації відповідає нормам викладеним у ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми 

виробничої загальної та локальної вібрації».  

При організації робіт передбачається  контроль вібраційних характеристик машин та 

вібраційного навантаження на оператора, дотримання вимог вібробезпеки та виконання 

передбачених для умов експлуатації заходів. 

Під час провадження планованої діяльності світлове, теплове та радіаційне забруднення 

здійснюватись не буде.  

В процесі провадження планованої діяльності утворюватимуться відходи, перелік і 

поводження з відходами наведені у таблиці.1.5.2 цього Звіту та їх загальний щорічний обсяг 

утворення становить 16 т. Утворені відходи будуть вивозитися згідно з договорами із 

спеціалізованими підприємствами. 
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5.4 Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого ризиками для здоров’я людей, 

об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій 

 

 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров΄я людини 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення проводиться на підставі 

методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря», Наказ Міністерства охорони здоров’я України №184 від 13.04.2007р. 

Оцінка ризику на здоров‘я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за 

розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів проводилась  в період 

експлуатації об’єкту. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків коефіцієнта 

небезпеки для кожної забруднюючої речовини, що міститься у викидах: 

 

HQi = Cі/ RfCi                (5.1) 

 

де Cі – рівень впливу i-ої забруднюючої речовини (концентрація), мг/м
3
;  

RfCi – референтна концентрація i-ої речовини (безпечний рівень впливу), мг/м
3
. 

Величину референтної концентрації приймають відповідно до табличних даних методики. За 

відсутності значень референтних концентрацій можна використовувати величину ГДКн.п.. 

Характеристику розвитку неканцерогенних ефектів від комбінованого впливу хімічних 

речовин проводять на основі розрахунку індексу небезпеки (дивись таблицю 5.1):  

 

HI = ∑HQi,              (5.2) 

 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші хімічних речовин. 
 

Таблиця 5.1 – Критерії оцінки неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт 

небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як зневажливо малий < 1 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів, однак не може 

розглядатися як досить прийнятна 
1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ > 1 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким властива 

канцерогенна дія, розраховується відповідно до формули (дивись таблицю 5.2): 

 

                                                             ICRi= Cі × URi                                                    (5.3) 

 

де URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м
3
/мг. 

 

Таблиця 5.2 – Класифікація рівнів канцерогенного ризику 

Рівень ризику 
Ризик протягом 

життя 

Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне 

здійснення заходів з усунення або зниження ризику 
>10

-3
 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все населення необхідний 

динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих 

впливів для вирішення питання про заходи з управління ризиком 

10
-3

 – 10
-4

 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються гігієнічні 

нормативи для населення) 
10

-4
 – 10

-6
 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику при проведенні 

оздоровчих  і природоохоронних заходів 
<10

-6
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На основі отриманих значень ризиків планованої діяльності для здоров’я людини 

приймається рішення про прийнятність такої діяльності. 

Вихідні дані 

Розрахунок проводиться тільки щодо оцінки виникнення неканцерогенних ризиків. 

Розрахунок неканцерогенних ризиків проводиться тільки для тих речовин, доцільність розрахунку 

яких була підтверджена (відповідно до рекомендацій ОНД-86). Референтна безпечна концентрація 

визначена не для всіх забруднюючих речовин, а саме для: (марганцю та його сполук; азоту 

діоксиду; суспендованих твердих частинок недеференційованих за складом; сірки діоксиду; 

вуглецю оксиду). Але по сірці діоксиду –доцільність розрахунку не підтверджена, тому оцінка 

ризиків не проводиться по цій речовині).  

За величину фактичної концентрації забруднюючої речовини приймається максимальна 

приземна концентрація на межі СЗЗ (вклад об’єкту, без урахування фонових концентрацій) (дивись  

таблицю 5.3). 
 

Таблиця 5.3 – Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів (в період експлуатації 

об’єкту ) 

Назва речовини 

Сереньо 

річна 

концент 

рація, 

мг/м
3 

 

Фонові 

коцентра

ції, 

(мг/м
3
) 

Референтна 

(безпечна 

концент- 

рація),  

мг/м
3 

Коефіцієнт 

небезпеч- 

ності 

(індекс  

небезпеч 

ності) 

Критичні 

органи 
системи, 

на які здійс-

нюється 

вплив 

Характеристика 

ризику 

Марганець та 

сполуки  

(7439-96-5) 

0,0025 0,004 0,00005 50,00 
Органи 

дихання 

Вірогідність 

розвитку 

шкідливих 

ефектів зростає 

пропорційно 

збільшенню HQ 

Азоту діоксид 

(10102-44-0) 
0,0428 0,008 0,04 1,0711 

Органи 

дихання 

Вуглецю оксид  

(630-08-0) 
0,4817 0,400 3,00 0,1606 

ЦНС, 

серцево- 

судинна 

Ризик 

виникнення 

шкідливих 

ефектів 

розглядають як 

зневажливо 

малий 

Завислі 

речовини 

( TSP) 

0,0558 0,05 0,10 0,5582 
Органи 

дихання 

Висновок 

Вклад по вуглецю оксид, завислим речовинам  оцінюється як зневажливо малий. Тому 

можливість виникнення ризику їх дії на здоров'я населення – відсутня. 

Стосовно марганцю та його сполук; азоту діоксин – існує вірогідність розвитку шкідливих 

ефектів, яка зростає пропорційно збільшенню HQ.  

 

Оцінка соціального ризику планованої діяльності 

Соціальний ризик продовження планованої діяльності визначається, як ризик групи людей, 

на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, та особливостей природно-

техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику визначається як: 

 

)1( puUS N
T

N
VCRR 

        
 (5.4)  

 

де Rs – соціальний ризик, чол/рік; 
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CRU – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу, який визначається за додатком Ж, або приймається CRU = 

1×10
-6

  (безрозмірний); 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається 

відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площин об’єкта із 

санітарно-захисною зоною, частки одиниці;  

N – чисельність населення для розрахунку визначається: а) за даними мікрорайону 

розташування об’єкта, якщо є такі у населеному пункті; б) за даними усього населеного 

пункту, якщо не має мікрорайонів або об’єкт має місто утворююче значення; в) за даними 

населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу об’єкта проектованої діяльності, якщо 

він розташований за їх межами, чол.; 

Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років), 

чол/рік; 

Nр – коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових робочих місць до 

чисельності населення для розрахунку (N) для нового будівництва об’єкта;  

при реконструкції із збільшенням кількості робочих місць визначається відношенням 

кількості додаткових робочих місць до попередньої кількості; при зменшенні – 

відношенням абсолютного значення зменшення кількості робочих місць до попередньої 

кількості. 
 

Класифікація рівнів соціального ризику планованої діяльності наведена у таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 –  Класифікація рівнів соціального ризику планованої діяльності 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення Більший за 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і не прийнятний для 

населення  
10

-3
–10

-4
 

Умовно прийнятний  10
-4

–10
-6

 

Прийнятний Менший за 10
-6

 
 

Висновок:  

Соціальний ризик відсутній, оскільки відсутні забруднюючі речовини, які мають канцерогенні 

властивості.  Планована діяльність є прийнятна. 

 

Можливість виникнення аварійних ситуацій 

Експлуатація проектуємого комплексу для відвантаження цементу характеризується 

наявністю таких небезпечних факторів як: 

– наявність механізмів з обертовими частинами; 

– рух автотранспорту територією комплексу; 

– наявність підйомних механізмів 

– рух внутрішньоцехового транспорту – електронавантажувачі; 

– використання природного газу; 

– можливість ураження електричним струмом; 

– виділення пилу при прийманні і відвантаженні цементу; 

– наявність посудин під тиском (ресивери повітря). 

До робіт на території комплексу допускаються особи, визнані придатними медичною 

комісією до роботи з обладнанням, знають призначення, конструкцію і правила експлуатації 

основного обладнання, пройшли спеціальне навчання роботі з обладнанням, а також пройшли 

навчання з техніки безпеки при проведенні робот. 

На підприємстві проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці всіх 

працюючих відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05. 

На всі робочі місця розробляються інструкції з охорони праці відповідно до НПАОП 0.0-

4.15-98. 
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Вимоги безпеки під час пуску, зупинки і експлуатації обладнання докладно описані в 

інструкціях з охорони праці та пожежної безпеки, що діють на підприємстві і в паспортах на 

відповідне обладнання. Відповідні інструкції та паспорти повинні бути вивішені на відповідних 

робочих місцях. 

Проектом передбачаються такі заходи по забезпеченню безпеки експлуатації комплексу для 

відвантаження цементу: 

- застосування сучасного обладнання від провідних виробників з високим рівнем 

автоматизації; 

- оснащення обладнання всіма необхідними елементами захисту від травмування з 

блокуванням; 

- рух всього транспорту і персоналу здійснюється виключно визначеними і позначеними 

проїздами і маршрутами; 

- освітленість робочих місць та інших приміщень не нижча за нормативні вимоги; 

- параметри мікроклімату виробничих і офісних приміщень відповідають нормативним 

вимогам; 

- виробнича вентиляція забезпечує вимоги до повітря робочої зони; 

- двигуни та інші установки, до яких подається електричне живлення, надійно заземлені; 

- передбачається блискавкозахист споруд і обладнання. 

 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти  культурної спадщини 

Важливих культурних споруд у безпосередній близькості від запланованої ділянки 

об’єкту будівництва не виявлено. Об’єкт існуючий і вже знаходиться  під дією техногенного 

навантаження, тому впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини не 

відбувається. 

Відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у випадку 

виявлення в процесі проведення земляних робіт об'єктів археологічного або історичного 

характеру, роботи необхідно припинити до здійснення заходів, що забезпечать збереження 

пам'яток. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», органи 

охорони культурної спадщини погоджують на стадії проектування відведення земельних 

ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного 

дослідження. Згідно зі статтею 12 вищезгаданого закону, наукова археологічна експертиза 

земельних ділянок проводиться Інститутом археології Національної  академії наук України. 

Згідно зі статтею 37 вищезгаданого закону, вся археологічна діяльність проводиться за 

рахунок замовника. 

Якщо під час робіт із улаштування фундаментів виявляються археологічні знахідки, 

процес будівництва призупиняється, і керівництво повинне звернутися до представників 

компетентного органу та проінформувати їх згідно з чинним законодавством. Згаданий орган 

визначає обсяг заходів із охорони пам'яток. 

 

 

5.5 Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого 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 кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від провадження планованої 

діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної 

діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє 

середовище або соціально-економічні умови. Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за 
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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.  

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті 

експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти та інертних газів. Особливості кліматичних 

умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє 

середовище, відсутні. Обрана технологія по відвантаженню цементу Комплексом є більш 

екологічно безпечна.  

На прилеглій території на сході – ділянка об’єкту межує з територією котельної та 

охоронною зоною ЛЕП (330 кВ); безпосередньо за нею розташована територія Жулянського 

машинобудівного заводу «Візар»; на заході межує з існуючими промисловими підприємствами 

(зокрема, із фабрикою з обробки скла). 

Розрахунки розсіювання, які виконані із урахуванням фонового забруднення, атмосферного 

повітря, із урахуванням вкладу інших забруднювачів повітря, показали відсутність перевищень 

над нормативними гранично допустимими концентраціями.  

Розрахунок кумулятивного впливу в період експлуатації об’єкту. 

 
Таблиця 5.5 – Кількісні показники оцінки забруднення атмосферного повітря 

Рівень забруднення Ступінь небезпечності 
Кратність перевищення 

ГДЗ 

Допустимий Безпечний <1 

Недопустимий Слабо небезпечний >1÷2 

Недопустимий Помірно небезпечний >2÷4,4 

Недопустимий Небезпечний >4,4÷8 

Недопустимий Дуже небезпечний >8 

Показник прогнозованого забруднення атмосферного повітря (ПЗ) для однієї забруднюючої 

речовини (домішки) розраховується за формулою: 

 

                       ПЗ = 
ГДК

С
 × 100%          (5.5) 

 

Показник прогнозованого забруднення атмосферного повітря (ПЗ) сумішшю забруднюючих 

речовин розраховуються за формулою: 

 

        ПЗ = 
11

1

КГДК

С


 +…+ 

jj

j

КГДК

С


 × 100%     (5.6) 

 

де: С1 ÷ Сj – значення фактичної або прогнозованої концентрації (мг/м
3
) забруднюючої 

речовини (в нашому випадку максимальні сумарні концентрації по кожній речовині 

визначені програмним розрахунком розсіювання); 

ГДК1 ÷ ГДКj – значення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (мг/м
3
); 

К1 ÷ Кj – значення коефіцієнтів, які враховують клас небезпечності відповідних речовин: 

1-го класу – 0,8; 3-го класу – 1,0; 

2-го класу –  0,9; 4-го класу – 1,1. 

 

Величина показника прогнозованого забруднення атмосферного повітря (ПЗ) в районі 

розташування проектованого об’єкту була розраховані тільки по тим забруднюючим речовинам, 

доцільність розрахунку яких була підтверджена (залізо та його сполуки; марганець та його 

сполуки; хром та його сполуки; азоту діоксид; сажа; оксид вуглецю; фториди добре розчинні; 
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вуглеводні насичені; тверді речовини суспендовані), так як вклад від інших забруднюючих 

речовин у фонове забруднення атмосфери відсутній: 
 

ПЗ= [0,027/(0,4х1,0) + 0,0025/(0,01х0,9) + 0,0023/(0,01х0,8) +0,1516 /(0,2х1,0) + 0,036/(0,15х1,0) + 

+ 0,3215/(5,0х1,1)+ 0,005/(0,03х0,9) +0,050/(1,0х 1,1) +0,064 /(0,5 х1,0)] × 100% = 

= (0,068+0,278+0,288+0,758+ 0,240+0,058+ 0,185+0,045+0,128) × 100% = 205 % 

 

Показник гранично-допустимого забруднення атмосферного повітря (ГДЗ) – розраховується 

за формулою:  

     ГДЗ = Кк.д.×100%             (5.7) 

                                                ГДЗ= 2,24 х100 = 224%   

де к.к.д. – коефіцієнт комбінованої дії. 

 

Якщо значення к.к.д. відсутні, їх визначають за формулою: 

Кк.д.=  

 

Кк.д.= 2,24 

 

де n – кількість речовин присутніх у повітряному середовищі, для яких немає встановленої 

групи комбінованої дії. 

Оцінка сумарного показника забруднення атмосферного повітря визначається як відношення 

ПЗ до ГДЗ. 

В нашому випадку: 224/224 =1  

Висновок: ступінь небезпечності оцінюється як – «слабо небезпечна» . 

 

 

5.6 Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого впливом планованої діяльності на 

клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю 

діяльності до зміни клімату 

 

 

Значне виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін. при експлуатації об’єкту планованої 

діяльності не відбуватиметься, тому змін мікроклімату не передбачається. Значного 

систематичного впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих 

речовин в  атмосферному повітрі в даному регіоні не зафіксовано. Виникнення мікрокліматичних 

умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори, в районі розміщення 

підприємства не передбачається. Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню 

інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище. Необхідність 

передбачення заходів з запобігання негативним впливам планованої діяльності на клімат і 

мікроклімат відсутня. 

Відповідно до Кіотського протоколу (міжнародна угода про обмеження викидів в 

атмосферу парникових газів), метою якого є стабілізування рівня концентрації парникових газів в 

атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну 

систему планети, визначено шість основних парникових газів, які дають внесок до парникового 

ефекту. Відповідно до розрахунків приведеними в Звіті з оцінки впливу на довкілля при 

експлуатації об'єкту планованої діяльності будуть виділятися парникові гази, а саме: вуглецю 

діоксид, метан у загальній кількості 198,2265 т/рік. 
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5.7 Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого технологією і речовинами, що 

використовуються 

 

 

Планована діяльність передбачає будівництво комплексу по відвантаженню цементу в дві 

черги.  

Перша черга будівництва Комплексу передбачає реконструкцію існуючої колійної мережі 

для отримання готового цементу, із застосуванням нових споруд та обладнання для зберігання 

цементу, лінії пакування цементу та відвантаження насипом та в тарі на автомобільний транспорт. 

Загальна потужність Комплексу по відвантаженню цементу становитиме 450 тис. тонн на рік. 

Друга черга будівництва Комплексу передбачитиме будівництво споруд та обладнання для 

отримання та зберігання сухого меленого гранульованого доменного шлаку з подальшим його 

дозуванням до цементу, який не містить інших компонентів та вироблений на основному 

виробничому майданчику Товариства. У результаті даної діяльності будуть отримуватися 

цементи, які містять гранульований доменний шлак у якості основного компоненту. Загальна 

потужність по відвантаженому цементу буде становити 660 тис. тонн на рік. 

Після втілення технічних рішень другої черги будівництва  Комплекс зможє приймати та 

відвантажувати як цементи загально будівельного призначення відповідно до вимог ДСТУ Б 

В.2.7-46-2010, звичайні цементи відповідно до вимог ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT) 

так і приймати  цементи, які не містять компонентів та складників передбачені ДСТУ Б В.2.7-46-

2010 та ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT) та сухий мелений гранульований доменний 

шлак. Сьогодні вимоги до доменного гранульованого шлаку повинні відповідати ДСТУ Б. В.2.7-

302:2014 «Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів (EN 15167-

1:2006, NEQ)». Волога сухого меленого гранульованого доменного шлаку становитиме менше 1%, 

вимоги до тонини помелу будуть встановлюватися в залежності від необхідності.  

Кінцевий продукт буде відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-46-2010 та ДСТУ Б EN 197-

1:2015 (EN 197-1:2011, IDT), а саме: ефективна сумарна питома активність природних 

радіонуклідів у цементі повинна відповідати вимогам ДБН В.2.4-2.04-97. Радiацiйний контроль 

будiвельних матерiалiв та об'єктiв будівництва,  а саме: 

- цемент і сировинні компоненти, що застосовують для його виробництва, відповідають 

IV класу небезпечності і відносяться до речовин малонебезпечних. Цементний пил 

виявляє фіброгенну і шкіро подразну дію. 

- Цемент як без добавок, так і з мінеральними добавками, є пожежовибухобезпечною 

речовиною, не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах у 

присутності інших речовин. У стічних водах дає слаболужну реакцію. 

Технологія передбачена для використання при впровадженні даної планованої діяльності, 

має аналоги в Україні, їх безпечність перевірена часом. 

Прийняте технологічне обладнання та сировина сертифіковане в Україні і відповідає 

вимогам ДСТУ та відповідних регламентів.  

Цементи загальнобудівельного призначення, звичайні цементи і які не містять компонентів 

та складників та сухий мелений гранульований доменний шлак, що будуть задіянні в Комплексі 

для відвантаження, має відповідні сертифікати, щодо безпечності використання. 

З метою запобігання забруднення ґрунту всі матеріали передбачається зберігати на 

спеціально улаштованому майданчику з покриттям з залізобетонних плит та на складах. 

Сировинні матеріали складовані на складі, герметично запаковані в спеціальну тару, не є 

горючими і вибухонебезпечними та не завдають негативного впливу на навколишнє природне 

середовище. 

Матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля прийняті технологічні рішення та заходи, які 

забезпечуватимуть виконання вимог норм і правил, обмежуватимуть негативний вплив об’єктів 

планованої діяльності на екологічне середовище зумовлений технологією і речовинами.  

Під час експлуатації об’єкту, наслідки діяльності якого можуть шкідливо вплинути на 

безпеку населення та довкілля, здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання 
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виникненню надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. Заходи інженерного 

захисту населення і території повинні передбачати:  

- спорудження інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями 

безпеки та надійності;  

- реалізацію заходів санітарної охорони території, які передбачені даним звітом.  

Прийнятий комплекс технічних рішень з початком проектованої діяльності забезпечує 

виконання вимог екологічного та санітарного законодавства, а також забезпечує експлуатаційну 

надійність об’єктів стосовно навколишнього техногенного середовища.  

Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних ситуацій, 

та забезпечити запобіганню негативного впливу на довкілля чи його пом’якшення до незначного 

та допустимого рівня. 

 

 

5.8 Транскордонний вплив 

 

 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

 

 

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 

 

 

Звіт виконано відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 

травня 2017 року № 2059-VIII та Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ з використанням даних про сучасний стан 

навколишнього середовища в районі розміщення об’єкта планованої діяльності (метеорологічні 

характеристики, фонові концентрації, стан ділянки та інше), результатів інженерно-технічних і 

інших вишукувань, картографічних матеріалів, тощо. 

За результатами багаторічного відомчого моніторингу встановлено, що більшість із 

можливих ризиків, що можуть виникнути в процесі планованої діяльності підприємства, створють 

допустиме антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, здоров’я людини. 

При оцінці впливу на природне середовище джерел потенційного забруднення  

запроектованого об'єкта, основними методами прогнозування стану навколишнього середовища в 

районі його розміщення використано: 

- метод системного підходу (екологічне та техніко-економічне обґрунтування 

запланованої діяльності); 

- розрахунково-аналітичний метод (оцінка впливу запланованої діяльності на 

навколишнє середовище); 

Оцінка позитивних і негативних впливів об’єкту будівництва на навколишнє середовище за 

застосованими методами проводилася на підставі і з урахуванням: 

- техніко-економічних даних запланованої діяльності, за умови її здійснення в 

нормальному режимі; 

- фізико-географічної і кліматичної характеристик району, в якому знаходиться об'єкт 

запланованої діяльності; 

- прийнятих рішень щодо будівництва; 

- рішень, висновків і довідок державних служб та організацій; 

- технічних умов на планування об'єкта; 

- викопіювання з плану розміщення об'єкта запланованої діяльності; 

- умов інженерної підготовки території, на якій розміщується об'єкт. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за 
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методиками, допущеними до використання в Україні, а саме: 

- «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами», том 1, 2, 3 ( УкрНЦТЕ, Донецьк-2004); 

- «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», 

УкрНТЕК, Донецьк, 1999р.; 

- «Сборник методик по расчетам выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

различными производствами. УДК 504.064.38».  

Для розрахунку розсіювання забруднюючих речовини в атмосферному повітрі, які 

викидаються стаціонарними джерелами викидів використана уніфікована програма 

автоматизованого розрахунку забруднення атмосферного повітря “ЕОЛ +” (версія 5.30), 

розроблена КБСП «Топаз». Для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на забруднення 

приземного шару атмосфери використовувалась РД 52.04.212-86 (ОНД-86) «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 

Розрахунок утворення ТПВ виконаний відповідно до «Концепції впровадження сучасної 

системи поводження з побутовими відходами у Київській області 2017-2022 рр.», затвердженої 

Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (далі – 

ОДА). 

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище 

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

приміщеннях i на територіях»). 

В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної характеристики 

району розташування об’єкту планованої діяльності, наданих  

При прогнозуванні оцінки впливу на довкілля використовувалися логічний та статистичний 

методи на основі розгляду матеріалів, а саме: 

- Містобудівний розрахунок, том 1, Київ, 2019; 

- Технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування, Київ, 2018; 

- Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування, Київ, 2018; 

- Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій Український 

гідрометеорологічній центр (далі – УкрГМЦ) № 01-16/1038 від 13.08.2019р. щодо 

кліматичних характеристик; 

- Лист Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА № 06.1-13-02.2-

10/6149/3711 від 29.10.2019р. про видачу величин фонових концентрацій.  

 

 

7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, 

ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ У ТОМУ ЧИСЛІ КОМПЕНСАЦІЙНИХ 

ЗАХОДІВ 
 

 

Надійність роботи об’єкта формується комплексом заходів на рівні прийняття проектних 

рішень, здійснення будівельних робіт та рівні експлуатації. 

З метою охорони навколишнього природного середовища при проведенні 

будівельномонтажних робіт та під час експлуатації об’єкта планованої діяльності передбачається 

обов'язкове виконання заходів по збереженню довкілля. Ці заходи несуть комплексний характер та 

включають в себе ресурсозберігаючі, компенсаційні, захисні та охоронні заходи. 

Також передбачаються спеціальні заходи, спрямовані на запобігання та зменшення 

негативного впливу на повітряне середовище та запобігання впливу на довкілля від утворення 

відходів. На інші компоненти навколишнього середовища спеціальні заходи не передбачаються в 

зв’язку з відсутністю впливу на них. 
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7.1 Заходи щодо запобігання та зменшення впливу на повітряне середовище 
 

 

З метою захисту атмосферного повітря від забруднення і зменшення можливого впливу на 

стан повітряного середовища під час проведення будівельно-монтажних робіт передбачаються 

наступні заходи: 

- проведення запланованих робіт тільки в межах відведеного для цього майданчика;  

- використання під час робіт мінімально необхідної кількості техніки та механізмів;  

- профілактика, ремонт і заправка використовуваної техніки і механізмів тільки на 

території спеціалізованих підприємств;  

- розроблення і дотримання графіка роботи техніки і робочого обладнання в режимах з 

найменшою кількістю викидів забруднюючих речовин;  

- виключення роботи машин і механізмів на форсованих режимах; 

- розподіл у часі зайнятості одиниць техніки, яка не задіяна в єдиному технологічному 

процесі, таким чином, щоб виключався ефект підсилення і сумарної дії забруднюючих 

речовин;  

- регулювання двигунів внутрішнього згоряння автотехніки;  

- виконання транспортно-перевізних операцій із максимальною ефективністю і за умови 

повного завантаження техніки та використання якісного палива. 

 З метою захисту атмосферного повітря від забруднення і зменшення можливого впливу на 

стан повітряного середовища під час експлуатації об’єкта планованої діяльності, передбачаються 

наступні заходи спрямовані на усунення пилоутворення і боротьбу з пиловиділенням:  

- своєчасний огляд технічного стану технологічного і протипилевого обладнання та 

проведення його технічного обслуговування;  

- забезпечення доступу до оглядових люків і можливість взяття проб з точок 

технологічного контролю;  

- періодичне здійснення лабораторних досліджень проб атмосферного повітря в 

контрольних точках на межі встановленої санітарно-захисної зони за всіма 

забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферне повітря від організованих 

джерел викидів підприємства;  

- контроль за роботою автоматики, що забезпечує вибір оптимального режиму роботи 

устаткування і запобігає аварійну ситуацію; 

- контроль роботи технологічного обладнання за заданим графіком.  

При виконанні інструкції з техніки безпеки та виконанні необхідних заходів, концентрації 

шкідливих речовин, що викидаються з джерел викиду підприємства, будуть зменшені і практично 

ніякого негативного впливу на біоту (сукупність видів рослин, тварин і мікроорганізмів, 

об'єднаних загальною областю поширення) не чинитимуть. 

 

 

7.2 Заходи щодо запобігання та зменшення обсягів утворення відходів 

 

 

З метою мінімізації впливу на навколишнє середовище від утворення відходів під час 

проведення будівельно-монтажних робіт та експлуатації передбачаються наступні заходи у сфері 

поводження з відходами:  

- забезпечення контейнерами та герметичними ємкостями для роздільного та безпечного 

зберігання відходів, з встановленням їх на майданчику з твердим покриттям, що 

виключає можливість забруднення ґрунту; 

- заборона скидання у водне середовище усіх видів утворених відходів; 

- заборона зливання паливно-мастильних матеріалів не в спеціально пристосованих 

місцях; 

- прибирання робочої зони від утвореного сміття та утримання території в належному 
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санітарному стані;  

- забезпечення своєчасного вивезення відходів спеціалізованими підприємствами у 

встановлені місця їх утилізації, знешкодження або повторне використання;  

- недопущення займання та заборона спалювання відходів на території проведення робіт. 

 

 

7.3 Ресурсозберігаючі заходи 

 

 

До ресурсозберігаючих заходів, що носять комплексний характер, під час проведення робіт 

та провадження планованої діяльності, відносяться наступні заходи:  

- здійснення діяльності в межах існуючого проммайданчика, без додаткового вилучення 

земель; 

- застосування сучасних машин та механізмів та виключення їх роботи на холостому 

ходу;  

- оснащення виробництва пилозатримуючим укриттям, що призведе до економії 

сировинних матеріалів, зменшення викидів пилу в атмосферне повітря та утворенню 

відходів;  

- регулювання режиму роботи технологічного обладнання за заданим графіком, що 

значно заощаджує витрати енергоресурсів;. 

- застосування економічного нового обладнання по відвантаженню цементу; 

- розподілу електроосвітлення по зонах з можливістю їх часткового відключення; 

- встановлення світильників з енергозберігаючими лампами. Величина освітлення – 

відповідно до вимог. Погрупове вмикання світильників; 

- організація виробництва по сучасній технологічній схемі на сучасному обладнанні 

дозволяє зменшити технологічні втрати сировини та ресурсів; 

- передбачені лічильники води, газу, електроенергії для контролю витрат сировини та 

ресурсів. 

 

 

7.4 Захисні та охоронні заходи 

 

 

Передбачено наступні захисні та охоронні заходи, які мають комплексний характер та 

запобігають впливу на довкілля та здоров'я людей: 

- контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- дотримання розміру санітарно-захисної зони для об’єкту, що встановлена на рівні 

100 м; 

- усі транспортні галереї матеріалів, силоси та бункери є герметичними. Всі елеватори 

мають надбудови із стіновими огороджувальними конструкціями та конструкцією 

покриття. Передбачається встановлення сучасних рукавних фільтрів у технологічних 

процесах. Очищення повітря, яке витісняється при заповненні бункерних ваг, 

здійснюється системою аспірації або автономними фільтрами. У випадку 

несприятливих результатів контролю готової продукції є можливість направити 

матеріал на корегування, що робить виробництво технологічно безвідходним. 

Застосування в повному обсязі засобів механізації при перевезенні продукції значно 

покращує екологічний стан на будівельному майданчику; 

- для відбору проб для аналізів стічних вод передбачається контрольний колодязь; 

- передбачені окреми закриті системи дощових та господарсько-побутових стоків з 

подальшим підключенням до міських мереж; 

- для очищення поверхневих стоків на території парковки передбачаються локальні 

очисні споруди (сепаратор нафтопродуктів). Сепаратор нафтопродуктів – із 
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орієнтовною продуктивністю 200 л /с  фірми "Standartpark"(або аналог). 

 Після очистки вода скидається в резервуар очищених стоків зливової каналізації V=600.0м3. 

Воду можна використовувати на полив або скидається в мережу зливової каналізації. 
- тверді відходи зберігаються та передаються на утилізацію з додержанням екологічних 

та санітарних норм; 

- ділянки складування та тимчасового зберігання відходів мають тверді покриття, які 

унеможливлюють проникнення в ґрунт шкідливих речовин; 

- передбачено сучасні заходи протипожежної небезпеки (мережа протипожежного 

водопроводу, пожежогасіння, система сповіщення, ручні заходи пожежогасіння та ін.); 

- проведення запланованих будівельних робіт тільки в межах спеціально відведених для 

цього ділянок;  

- обмеження переміщень спецавтотранспорту за встановленими маршрутами в межах 

існуючих автодоріг і ефективна організація безпека його руху;  

- використання при виконанні робіт мінімально необхідної кількості автотехніки та 

механізмів. 

 

 

7.5 Компенсаційні заходи 

 

 

Відповідно до Податкового кодексу (стаття 243 розділу VIII "Екологічний податок") 

передбачено компенсаційне відшкодування за викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря під час будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.  

Згідно зі ст. 241 Податкового кодексу України, екологічний податок, що справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі 

використання ними палива, утримується і сплачується реалізатором цього палива. Тому суб’єктом 

господарювання екоподаток за викиди від автотранспорту не сплачується.  

Сума плати за викиди у атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (ПАС) визначається за формулою: ПАС = ∑[(Нбі × Млі)], грн/рік Нбі – базовий 

норматив плати за викиди у атмосферу 1 тони і-тої забруднюючої речовини, грн./т, 2019 р.  

Розрахунок оплати екоподатку за викиди під час експлуатації технологічного обладнання 

наведено відповідно в розділі 1.5.2.3. 

 

 

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 

 

 

Ймовірність аварійної ситуації на даному об’єкті вкрай малий, але можлива при порушенні 

герметичності технологічних споруд, (силоси, система транспорту продукта), обладнання. 

Розгерметизація може привести до забруднення атмосферного повітря, грунтів, водного 

середовища, але завдяки передбаченим заходам по забезпеченню надійної експлуатації, наявності 

АСУ ТП (автоматизована система управління технологічним процесом),  аварійних ситуацій 

можна уникнути. 

Серед компонентів довкілля у аварійній ситуації найбільше забруднення може відбуватися 

на атмосферне повітря викидами пилу цементу (речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом). 

Для пом’якшення негативного впливу на довкілля планованою діяльністю передбачені 

наступні заходи: 
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1. Розвантаження вагонів та транспортування до силосів: 

- сталеві приймальні бункери будуть встановлені нижче рівня землі під залізничною 

колією. З метою контролю викидів пилу прийомні бункери мають закриту конструкцію 

та мають розсувні жолоби; 

- щоб уникнути виділення пилу в процесі вивантаження комплектом поставки 

передбачено встановлення сучасних рукавних фільтрів відповідної продуктивності; 

- елеватор біля станції розвантаження розміщений у етажерці, має стінові 

огороджувальні конструкції та конструкцію покриття; 

- лінія транспортування від елеватора приймальних бункерів до елеватора силосів 

розташована у закритій галереї; 

- система розподілу цементу на силосах розміщена в закритих галереях; 

- головний привід елеватора захищений від атмосферних впливів. Приймальні бункери 

забезпечені двома рукавними фільтрами. 

2. Силоси зберігання: 

- сталеві силоси будуть поставлені готовими у відповідній комплектації, конструктивно 

елементи силосів будуть з’єднуватися між собою зварними швами із повним 

проварюванням, щоб забезпечити структурну цілісність і герметичність, а також для 

унеможливлення будь-яких потенційних викидів пилу в навколишнє середовище; 

- кожен силос обладнаний рукавним фільтром; 

3. Транспортування матеріалів до відвантаження насипом: 

- кожний з трьох бункерів-дозаторів обладнаний рукавним фільтром; 

4. Відвантаження насипом та вагові: 

- завантаження автоцементовозів є повністю автоматизованим та активується водіями 

автоцементовозів. До складу цієї системи входять два пристрої для завантаження 

автоцементовозів насипом, кожен з яких має свою власнувагову для калібрування та 

контролю; 

- кожний пристрій завантаження обладнаний рукавним фільтром; 

5. Транспортування до цеху фасування цементу: 

- транспортування цементу від бункерів-дозаторів до цеху фасування здійснюється за 

допомогою системи аерожолобів та ковшового елеватора. Вся система транспортування 

(аерожолоби та ковшовий елеватор) є герметичною; 

6. Цех фасування цементу: 

- лінія пакування обладнана рукавним фільтром; 

7. Установка змішування: 

- витратні бункери забезпечені рукавними фільтрами. 

Усі транспортні галереї матеріалів, силоси та бункери у межах вищезгаданих груп є 

герметичними. Всі елеватори мають надбудовиіз стіновими огороджувальними конструкціями та 

конструкцією покриття; у надбудовах влаштовані кран-балки та електричні талі для ремонту та 

обслуговування обладнання. 

Джерелами утворення забруднюючих речовин на об’єкті під час експлуатації являються 

також котлоагрегати Vitoplex 200 SX2 з пальником Weishaupt WG30N/1-C вбудованої котельні в 

існуючій 2-поверховій офісній будівлі (в північно-східній частині ділянки).  

Заходи по забезпеченню безпеки 

Експлуатація Комплексу для відвантаження цементу характеризується наявністю таких 

небезпечних факторів як: 

- наявність механізмів з обертовими частинами; 

- рух автотранспорту територією комплексу; 

- наявність підйомних механізмів 

- рух внутрішньоцехового транспорту –електронавантажувачі; 

- використання природного газу; 

- можливість ураження електричним струмом; 

- виділення пилу при прийманні і відвантаженні цементу; 
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- наявність посудин під тиском (ресивери повітря). 

До робіт на території Комплексу допускаються особи, визнані придатними медичною 

комісією до роботи з обладнанням, знають призначення, конструкцію і правила експлуатації 

основного обладнання, пройшли спеціальне навчання роботі з обладнанням, а також пройшли 

навчання з техніки безпеки при проведенні робот. 

На підприємстві проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці всіх 

працюючих відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05. 

На всі робочі місця розробляються інструкції з охорони праці відповідно до НПАОП 0.0-

4.15-98. 

Вимоги безпеки під час пуску, зупинки і експлуатації обладнання докладно описані в 

інструкціях з охорони праці та пожежної безпеки, що діють на підприємстві і в паспортах на 

відповідне обладнання. Відповідні інструкції та паспорти повинні бути вивішені на відповідних 

робочих місцях. 

Передбачаються такі заходи по забезпеченню безпеки експлуатації комплексу для 

відвантаження цементу: 

- застосування сучасного обладнання від провідних виробників з високим рівнем 

автоматизації; 

- оснащення обладнання всіма необхідними елементами захисту від травмування з 

блокуванням; 

- рух всього транспорту і персоналу здійснюється виключно визначеними і позначеними 

проїздами і маршрутами; 

- освітленість робочих місць та інших приміщень не нижча за нормативні вимоги; 

- параметри мікроклімату виробничих і офісних приміщень відповідають нормативним 

вимогам; 

- виробнича вентиляція забезпечує вимоги до повітря робочої зони; 

- двигуни та інші установки, до яких подається електричне живлення, надійно заземлені; 

- передбачається блискавкозахист споруд і обладнання. 

 

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ 

ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

 

Труднощів виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності АТ «Подільський цемент» по будівництву комплексу по відвантаженню цементу за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13, не 

виявлено. 

 

 

10. ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 

ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

підготовлене відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

офіційно опубліковане в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 20 червня 2019 р. 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20196193905).   

Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в газеті «Новий день» № 10 

(9384) від 15 червня 2019 року на сторінці 6 (рис.10.1–10.2), «Наше місто Вишневе» № 13 від 

14 червня 2019 року на сторінці 7 (рис.10.3–10.4). 
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Рисунок 10.1 – Публікація Повідомлення про плановану діяльність у друкованому засобі 

масової інформації газеті «Новий день» (№ 10 (9384) від 15 червня 2019 року на сторінці 6) 
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Рисунок 10.2 –  Публікація Повідомлення про плановану діяльність у друкованому засобі 

масової інформації газеті «Новий день» 
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Рисунок 10.3 –  Публікація Повідомлення про плановану діяльність у друкованому засобі 

масової інформації газеті «Наше місто Вишневе» (№ 13 від 14 червня 2019 року на сторінці 7) 
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Рисунок 10.4 – Публікація Повідомлення про плановану діяльність у друкованому засобі 

масової інформації  газеті «Наше місто Вишневе»  
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Також Повідомлення про плановану діяльність було розміщено на дошці оголошень 

Вишневої міської ради, що підтверджується листом від 26.06.2019 р. №3/02-1899 та матеріалами 

фотофіксації (рис. 10.5–10.8): 
 

 
Рисунок 10.5 – Лист Вишневої міської ради Київської області щодо підтвердження 

розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці оголошень 
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Рисунок 10.6 – Підтвердження розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці 

оголошень (матеріали фотофіксації – м. Вишневе, вул. Святошинська, 29) 

 
Рисунок 10.7 – Підтвердження розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці 

оголошень (матеріали фотофіксації – м. Вишневе, вул. Святошинська, 29) 
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Рисунок 10.8 – Підтвердження розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці 

оголошень (матеріали фотофіксації – м. Вишневе, вул. Святошинська, 29) 

 

Згідно з інформацією Департаменту екологіії та природних ресурсів Київської обласної 

державної адміністрації (лист №05.1-02.2-09/4197/1303 від 22.07.2019) станом на 22.07.2019 р. 

зауваження та пропозиції до планованої діяльності від громадськості не надходили. Всі матеріали 

щодо оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність наведені у додатку Д.  

 

 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА 

ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

 

 

З метою одержання фактичних даних впливу проектованого об'єкта на навколишнє 

середовище передбачається ведення екологічного моніторингу (спостережень), відповідно до 

Постанови КМУ від 30.03.1998 р. № 391 "Про твердження Положення про державну систему 

моніторингу довкілля". 

Екологічний моніторинг містить у собі моніторинг атмосферного повітря, земель, водних 

об'єктів, об'єктів тваринного й рослинного світу. 

Спостереження, оцінка і прогнозування стану навколишнього природного середовища при 

здійсненні планованої діяльності проводиться відповідними службами або спеціалізованими 

організаціями. 

Враховуючи вищезазначені результати оцінки впливів планованої діяльності, основними 

напрямками моніторингу є: 
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Моніторинг атмосферного повітря 

Проведення контролю за викидами від устаткування здійснюється відповідно до дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Завданням контролю якості викидів в атмосферу є: 

- контроль вмісту забруднюючих речовин у викидах у атмосферне повітря; 

- контроль рівня забруднення атмосфери на території підприємства й на межі санітарно-

захисної зони. 

Виробничий контроль за дотриманням установлених нормативів викидів підрозділяється на 

два види: 

- контроль безпосередньо на стаціонарних джерелах; 

- контроль за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (на межі СЗЗ і в 

житловій забудові). 

Перший вид контролю є основним для всіх джерел з організованими й неорганізованими 

викидами, другий – доповнює перший вид контролю й застосовується для підприємств, на яких 

неорганізований разовий викид переважає в сумарному разовому викиді (г/с) підприємства. 

Організація виробничого контролю за викидами забруднюючих речовин на підприємстві 

передбачає: 

- визначення номенклатури й кількості забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферу, за допомогою розрахункових методів; 

- щорічна звітність про впливи на атмосферне повітря за формою 2 ТП (повітря). 

Заходи щодо моніторингу атмосферного повітря повністю містять у собі заходи щодо 

контролю якості дотримання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. 

Комплексний аналіз результатів, отриманих при здійсненні постійного виробничого 

контролю й даних контролю за якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони, 

дозволить забезпечити контроль виникнення негативних тенденцій у його стані, і завчасно 

прийняти необхідні рішення для усунення причин, що викликали даний процес. 

Контроль за викидами від джерел планованої діяльності здійснюється відповідно до діючого 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Графік та періодичність 

проведення контролю установлений цим дозволом і проводиться один раз на рік. 

 

Моніторинг шумового забруднення 

Моніторинг шумового забруднення від устаткування об’єкту планованої діяльності включає 

проведення натурних вимірів акустичного впливу на межі СЗЗ. Виміри проводяться один раз на 

рік. 

Виміри акустичного впливу здійснюються з залученням спеціалізованих організацій, які 

мають відповідні чинні свідоцтва про акредитацію. 

 

Моніторинг ґрунту  

Проведення моніторингу викликане необхідністю своєчасного виявлення несприятливих 

властивостей ґрунтів при різних видах їхнього використання й розвитку природних 

грунтоутворюючих процесів. 

Організація виробничого контролю за нормативним станом ґрунту на об’єкті передбачає: 

– регулярний інструментально-лабораторний контроль стану ґрунту в районі розміщення. 

Заходи щодо моніторингу ґрунту містять у собі заходи щодо контролю якості дотримання 

нормативів гранично припустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті. 

Відбір проб та дослідження рівня забруднення ґрунтів проводяться один раз на рік. 

 

Моніторингові спостереження за станом поверхневих вод 

Контроль забруднення водного середовища включає в себе: 

– відбір проб води на вміст забруднюючих речовин, які контролюються; 

– лабораторні дослідження; 

– оцінка результатів лабораторних досліджень. 
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Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин які контролюються, 

здійснюються з залученням лабораторій, які мають відповідні чинні свідоцтва про акредитацію. 

Результати спостережень підтверджуються результатами проведення лабораторних 

досліджень. 

Облік використання води (за показниками засобів вимірювальної техніки) ведеться 

підприємством з метою систематизації даних про забір та використання води. 

Контроль забруднення водного середовища від планованої діяльності здійснюється 

відповідно до діючого договору на водопостачання та водовідведення. 

 

Моніторинг у сфері поводження з відходами 

Контроль місць утворення, тимчасового зберігання і видалення відходів під час провадження 

планованої діяльності здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про відходи», з 

метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє природне середовище, 

своєчасного виявлення можливих негативних наслідків, та їх відвернення і подолання. 

Проведення контролю організації місць тимчасового зберігання та роздільного збору 

відходів, є необхідною основою виконання екологічних, санітарних та інших вимог у сфері 

поводження з відходами. 

Підприємство під час провадження планованої діяльності буде здійснювати первинний облік 

відходів. Первинний облік відходів буде вестися відповідно до типових форм первинної облікової 

документації (анкети за формою 1-ВТ) з використанням технологічної, нормативно-технічної, 

планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. 

 

 

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗРАХОВАНЕ НА 

ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 

 
 

Планована діяльність передбачає будівництво комплексу по відвантаженню цементу в дві 

черги. 

 Перша черга будівництва Комплексу передбачає реконструкцію існуючої колійної мережі 

для отримання готового цементу, із застосуванням нових споруд та обладнання для зберігання 

цементу, лінії пакування цементу та відвантаження насипом та в тарі на автомобільний транспорт. 

Загальна потужність Комплексу по відвантаженню цементу становитиме 450 тис. тонн на рік. 

Основним продуктом першої черги будівництва, що розвантажується, зберігається, фасується та 

відвантажується замовником є цементи загально будівельного призначення відповідно до вимог 

ДСТУ Б В.2.7-46-2010 «Цементи загально будівельного призначення. Технічні умови», звичайні 

цементи відповідно до вимог ДСТУ Б EN 197-1:2015 «Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та 

критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)». 

Друга черга будівництва Комплексу передбачатиме будівництво споруд та обладнання для 

отримання та зберігання сухого меленого гранульованого доменного шлаку з подальшим його 

дозуванням до цементу, який не містить інших компонентів та вироблений на основному 

виробничому майданчику Після втілення технічних рішень другої черги будівництва Комплекс 

зможе приймати та відвантажувати як цементи загально будівельного призначення відповідно до 

вимог ДСТУ Б В.2.7-46-2010, звичайні цементи згідно з вимогами ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-

1:2011, IDT) так і приймати  цементи, які не містять компонентів та складників передбачені ДСТУ 

Б В.2.7-46-2010 та ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT) та сухий мелений гранульований 

доменний шлак.  

Технологічний процес нового цементного терміналу складається з наступних груп: 

1. Прийомка-розвантаження цементів з залізничних вагонів та їх транспортування до силосів 

зберігання.  

2. Силоси для зберігання 

3. Транспортування матеріалів до відвантаження насипом 
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4. Відвантаження насипом та вагові  

5. Транспортування до цеху фасування цементу за допомогою системи аерожолобів та 

ковшового елеватора.  

6. Цех фасування цементу, що включає в себе лінію пакування та палетизування. 

7. Установка змішування. 

Комплекс буде розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський  р-н, м. 

Вишневе, вул. Київська, 13. Цемент, вироблений на основному виробничому майданчику 

Товариства, буде транспортуватися залізничним транспортом до Комплексу. Площа ділянки 

складає – 7,585 га. 

Ділянка межує: 

- на півночі – з вул. Київська; 

- на сході – з територією котельної та охоронною зоною лінії електропередач (далі – ЛЕП) 

(330 кВ); безпосередньо за нею розташована територія Жулянського машинобудівного заводу 

«Візар»; 

- на півдні – пустир з залізничними коліями; 

- на заході – з існуючими промисловими підприємствами (зокрема, із фабрикою з обробки 

скла). 

Поряд з ділянкою планованої діяльності (північна межа ділянки) проходить автодорога по 

вул. Київській, з якої влаштовано заїзди на ділянку. Найближча житлова забудова від об’єкту 

розташована в північному напрямку по вул. Промислова, на відстані 190 м. 

Рельєф ділянки майже рівний, упорядкований (спланований насипними ґрунтами), 

характеризується коливанням абсолютних відміток в середньому 171,93 – 173,18 м. Згідно діючим 

законодавством санітарно-захисна зона складає 100 м. 

До початку проведення будівельних робіт передбачені підготовчі роботи, які виконуються 

для розгортання фронту робіт і складаються з підготовки земельної ділянки, вишукувальних робіт, 

робіт із спорудження тимчасових споруд та улаштування під’їзних шляхів. Генеральним планом 

передбачено розміщення на ділянці планованої діяльності, згідно з всіма нормативними 

відстанями, нових будівель та споруд для забезпечення функціонування об’єкту. 

На територію майданчика з боку вул. Київська передбачається 2 в’їзди/виїзди для 

автотранспорту з мінімальною шириною воріт 4,5 м. Для сполучення в’їздів/виїздів та 

вищевказаних споруд на ділянці проектування передбачається мережа проїздів та тротуарів. 

Також для транспортування цементу на майданчик проектуються додаткові колії для залізничного 

транспорту. Крім того проектними рішеннями передбачається огорожа по периметру ділянки та 

освітлення. 

Кількість людей на будівництві складає – 60 осіб. Кількість працівників підібрана з 

урахуванням поетапного будівництва комплекусу будівель. Тривалість будівництва для усього 

комплексу споруд становить 19,2 місяця.  

Загальна кількість працівників, яка буде працювати на підприємстві в процесі експлуатації 

складає – 63 особи. персонал, що працює позмінно – 52 працівника, 4 зміни, цілодобово, 7 днів на 

тиждень. Денний персонал, адміністрація – 11 працівників, 40-годинний робочий тиждень. 

В комплексі, що проектується передбачаються такі системи водопостачання та 

водовідведення: господарсько-питне водопостачання; гаряче водопостачання; протипожежне 

водопостачання; господарсько-побутові стоки (каналізація); мережа зливової (дощової) 

каналізації. 

Під час проведення будівельних робіт передбачається забезпечення працюючих питною 

водою та протипожежним водопостачанням за допомогою підвозу побутової і технічної води в 

цистернах. Водопостачання на господарсько-побутові потреби становить 14 л/добу на 1 людину  в 

зміну без обліку гарячої води. 

Під час проведення будівельних робіт санітарно-гігієнічне обслуговування будівельників 

передбачається шляхом встановлення поблизу місць проведення основного фронту будівельних 

робіт мобільних біотуалетів.  
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Джерелом водопостачання комплексу є централізована водопровідна мережа м. Вишневе, 

відповідно до технічних умов. Водопостачання питної води буде здійснюватися за рахунок 

привозної бутильованої питної води. 

Відведення господарсько-побутових стоків від комплексу передбачене у діючу 

централізовану мережу господарсько-побутової каналізації м. Вишневе, згідно з технічними 

умовами. Гаряче водопостачання передбачається від котельні та електричних водонагрівачів. 

Обсяг води на госппобутові потреби в процесі будівництва складає: 0,84 м
3
/добу; 222 м

3
/рік.  

Обсяг води в процесі експлуатації складає:  

а) водоспоживання – господарчо-питні потреби (адміністративний та виробничий персонал, 

душові сітки для працівників) 5,75 м
3
/добу та 2096,93 м

3
/рік; поливання территорії та зелених 

насаджень, витрати дощових вод 3195,45 м
3
/рік; Запас води в двох пожежних резервуарах – 370 м³.  

б) водовідведення – господарчо-питні потреби (адміністративний та виробничий персонал, 

душові сітки для працівників) 2096,93 м
3
/рік. 

Для очищення поверхневих стоків на території парковки передбачаються локальні очисні 

споруди (сепаратор нафтопродуктів). Після очистки вода скидається в резервуар очищених стоків 

зливової каналізації V=600,0м
3
. Воду можна використовувати на полив або скидається в мережу 

зливової каналізації. При цьому негативний вплив на водне середовище відсутній.  
Для будівництва і експлуатації комплексу в м. Вишневе залучаються земельні ресурси – 

7,585 га.  

Проектом передбачається обладнання будівель системами опалення, вентиляції та 

кондиціювання. Передбачається використання природного газу для спалювання в існуючих двох 

котлах Vitoplex 200 SX2 . Витрата природного газу при максимальному тепловому навантаженні 

одного котла становить 38 нм
3
/год.  Витрата палива двох котлів становитиме 76 нм

3
/год. За 

опалювальний період витрата природного газу складатиме 341088 нм
3
 природного газу. 

Розрахункова споживана потужність всього комплексу складає 234 кВА з урахуванням 

додаткового коефіцієнту запасу 1.15. Річні витрати електрики складатимуть 9300 МВт·рік з 

урахуванням додаткового коефіцієнту запасу 1.15. 

Для електропостачання планується підвести нову лінію до існуючої мережі 10 кВ, 

трансформатор 10/0,4 кВ для споживачів технологічного обладнання, а також трансформатор 

400/220 В для побутових споживачів. Для освітлення території передбачені прожекторні щогли. 

За період будівництва в атмосферне повітря будуть утворені забруднюючі речовини 

розрахунковою кількістю 22,6834 т/рік (і з урахуванням парникових газів – 198,2269 т/рік), при 

експлуатації 210,5932 т/рік.  

Відповідно до проведених розрахунків максимальні розрахункові значення забруднюючих 

речовин з урахуванням фонових концентрацій на межі найближчої житлової забудови не 

перевищують санітарно-гігієнічні нормативи – відповідно не призводять до утворення 

незворотних негативних наслідків. 

В процесі будівництва за рахунок реалізації проектних рішень утворюватимуться відходи 

орієнтовно в кількості 23199,2815 т, а в процесі експлуатації – 16 т/рік. 

З метою запобігання негативного впливу на земельні ресурси проектом передбачається 

оснащення робочих місць і будівельних майданчиків контейнерами для побутових та будівельних 

відходів з подальшим вивезенням в місця утилізації. Миття машин і механізмів проводиться в 

спеціально відведених і обладнаних місцях. Обов'язковим є дотримання меж території, відведеної 

для будівництва. 

Після закінчення будівельних робіт передбачається проведення робіт по відновленню та 

облаштуванню території. Вплив на земельні ресурси при виконанні будівельних робіт має 

короткочасний характер. 

Розрахований рівень звуку в розрахунковій точці на відстані 100 м від джерела шуму складає 

60,46 дБА, що менше допустимого, тому шкідливого впливу шуму на межі СЗЗ (100 м) не буде. 

Проведені розрахунки показують, що рівень шуму при одночасно працюючій будівельній 

техніці на межі селітебної зони не перевищує нормативного у період з 8.00 до 18.00  год. 

Додаткових заходів по зниженню рівня звуку не потрібно. Рівень вібрації відповідає 
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встановленим нормам.  

Вплив на на довкілля зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт має 

тимчасовий характер і оцінюється як помірний.  

Крім того, негативний вплив на клімат і мікроклімат відсутній. В процесі провадження 

планованої діяльності вплив на геологічне середовище відсутній. 

За результатами розрахунку кумулятивного впливу ступінь небезпечності оцінюється як – 

«слабо небезпечна» . 

Відповідно до результатів оцінки ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення 

вклад по вуглецю оксид, завислим речовинам  оцінюється як зневажливо малий. Тому можливість 

виникнення ризику їх дії на здоров'я населення – відсутня. Стосовно марганцю та його сполук; 

азоту діоксин – існує вірогідність розвитку шкідливих ефектів, яка зростає пропорційно 

збільшенню HQ. Соціальний ризик відсутній, оскільки відсутні забруднюючі речовини, які мають 

канцерогенні властивості.  Планована діяльність є прийнятна. 

Експлуатація об'єктів Комплексу не викличе негативного впливу на флору та фауну. Існуюча 

земельна ділянка розташована у промислової зоні м. Вишневе. Вплив від проектованої діяльності 

на рослинний та тваринний світ є опосередкованим і оцінюється як прийнятний. 

Важливих культурних споруд у безпосередній близькості від запланованої ділянки об’єкту 

будівництва не виявлено. Об’єкт існуючий і вже знаходиться  під дією техногенного 

навантаження, тому впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини не 

відбувається. Об’єктів природно-заповідного фонду усіх категорій поблизу ділянки розташування 

об’єкту  не виявлено. 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

Виконання технічних рішень, згідно розробленого проекту, виключає можливість 

виникнення аварійних ситуацій з негативними екологічними наслідками. 

З боку соціально-економічних умов провадження діяльності буде мати позитивний 

характер, так як дасть можливість поповнювати державний бюджет і місцевий бюджет регіону, 

на території якого розташований об'єкт. Провадження планованої діяльності приведе до 

створення нових робочих місць на період експлуатації. 

Враховуючи вищенаведене негативного впливу на стан навколишнього середовища 

планована діяльність не спричинить. 
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Результати розрахунків по програмі “ЕОЛ+” і карти розсіювання при будівництві та 

експлуатації 
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Додаток Г  
Довідка Державної служби України з надзвичайних ситуацій Український гідрометеорологічній 

центр (УкрГМЦ) № 01-16/1038 від 13.08.2019 р. 
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Додаток Д  
Відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, 

розміщення або оприлюднення в інший спосіб повідомлення про плановану 

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
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Підтвердження розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці оголошень 

(матеріали фотофіксації – м. Вишневе, вул. Святошинська, 29) 

 
Підтвердження розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці оголошень 

(матеріали фотофіксації – м. Вишневе, вул. Святошинська, 29) 
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Підтвердження розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці оголошень 

(матеріали фотофіксації – м. Вишневе, вул. Святошинська, 29) 
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Додаток Е  
Підтвердження внесення плати за проведення громадських слухань 

 
 

 
 


