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ЕКСПЕРТНИИ 3BIT
щодо розгляду проектноУ документацп 

за проектом "Буд1вництво "шд ключ” шженерно -  транспортних мереж 
сховища для пром1жного збер!гання високоактивних вщходгв (BAB), як1 
повертаються з РФ шсля переробки випрацьованого ядерного палнва 

украУнських АЕС у 30Hi вичуження 1ванк1вського району 
КиУвськоУ область Залпнична кол in"

Клас наслщшв (вщповщальносН) - ССЗ

Замовник буд1вництва - Державне спешал!зоване пщприемство
"Центральне пщприемство з поводження 
радюактивними вщходами"

Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою вщповщальшстю
"Укрбуд Девелопмент"

За результатами розгляду проектно! документацп i зняття зауважень 
встановлено, що зазначена документац1я розроблена вщповщно до вихщних 
даних на проектування з дотриманням вимог до м1цност1, надшност1 та 
довгов!чност1 об’екта бущвництва, його експлуатацшноУ безпеки та шженерного 
забезпечення, саштарного i епщемюлопчного благополучия населения, екологи, 
охорони пращ, пожежноУ та техногенноУ безпеки, ядерноУ та рад1ацшноТ 
безпеки, енергозбереження, кошторисноУ частини проекту буд1вництва i може 
бути затверджена в установленому порядку з такими технжо-економ1чними 
показниками:
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ДОДАТОК  
до експертного звггу № 00-0627-19/ПБ 
щодо розгляду проектноУ документацп

за проектом мБуд1вництво "пщ ключ" шженерно -  транспортних 
мереж сховища для пром1жного збершання високоактивних вщход1в

(ВАВ), як! повертаються з РФ шсля переробки вщпрацьованого 
ядерного палива украУнських АЕС у зон1 вщчуження 

1ванк1вського району КиУвськоУ облает!. Зал1знична кол1я"

Проект "Буд1вництво "пщ ключ" шженерно -  транспортних мереж 
сховища для пром1жного збершання високоактивних вщход1в (ВАВ), яю 
повертаються з РФ шсля переробки вщпрацьованого ядерного палива 
украУнських АЕС у зош вщчуження 1ванювського району КиУвськоУ 
область Зал1знична кол1я" розроблений у 2019 popi товариством з 
обмеженою вщповщальшстю (дал1 -  ТОВ) "Укрбуд Девелопмент" 
(головний шженер проекту -  Крижановський Ю. М., квал1ф1кащйний 
сертиф1кат 1нженера-проектувальника -  сер1я АР № 000086, виданий 
Атестащйною арх1тектурно-буд1вельною ком1С1ею М1нрег1ону Укршни 
23.04.2012 та свщоцтво про пщвищення квал1ф1каш1 вщ 05.10.2017 
№ 00023) на замовлення державного спешал1зованого пщприемства
"Центральне пщприемство з поводження рад1оактивними вщходами" (дал1 - 
ДСП "ЦППРВ") на пщставк

- завдання на проектування, затвердженого замовником - першим 
заступником директора ДСП "ЦППРВ" 17.07.2019;

- техшчних умов (дал1 - ТУ), наданих вщповщними службами.

В адмшктративно-територ1альному вщношенш об’ект проектування 
розташований в 1ванювському район1 Ки*1ВСько1 област1 i знаходиться в зон1 
в1дчуження. Майданчик знаходиться безпосередньо в 10-ти кшометровш зош 
особливоУ рад1ац1йно1 небезпеки, в межах саштарно-захисноТ зони 
ЧорнобильськоТ АЕС.

Майданчик розташований м1ж в1дселеними селами Буряювка, 
Чистогал1вка та Стечанка, межуючи 3i схщного боку з майданчиком сховища 
ЦСВЯП.

У  10-ти кшометровш зош майданчика вщсутш промислов1 об’екти, що 
можуть впливати на безпечну експлуатащю сховища. Зон в1дпочинку та 
орних земель немае.

Проектом передбачено:
-  влаштування: пщТзно!' зал!знично1 колп та службово'! автомоб1льно1 

дороги (вщ примикання до майданчика сховища OCKJI-BAB), промисловоТ 
зал1знично1 станцй' (на майданчику сховища OCKJI-BAB), водов1дв1дних 
споруд, шшохщноУ дор1жки для огляду вагон1в i3 асфальтобетону;

-  облаштування осв1тлення промисловоУ зал1зничноУ станцй’;



перевлаштування службовсн автомобгльноУ дороги НАЕК 
Енергоатом" з буд1вництвом зал1зничних переТзд1в.

1нженерно-геолопчш вишукування, виконаш ТОВ "Укрбуд 
Девелопмент" у 2018 poni.

Категор1я складноеп шженерно -  геолопчних умов -  III. Нормативна 
сейсм1чшсть району -  5 бал1в.

Пщ’Узна зал1знична кол1я
Пщ’Тзна зал1знична кол1я до сховища для пром1жного збершання 

високоактивних вщход1в (OCKJI-BAB) примикае на ПК 39+47 до зал1знично1 
коли (за окремим проектом).

Шд’Тзна зал1знична кол1я вщнесена до V II категорЕ.
За технолопею роботи 3i спецпотягом, перед майданчиком сховища 

ОСКЛ-ВАВ, влаштовуеться обпнна тш я. Для забезпечення безпеки 
експлуатацп сховища ОСКЛ-ВАВ, перед вхщною стршкою № 23, укладаеться 
скидальна стршка № 22.

На майданчику сховища ОСКЛ-ВАВ запроектована промислова 
зал1знична станщя в межах пжеЛв EIK 13+60 -  ПК 17+97,00.

У  плат шд'Тзна зал1знична кол1я запроектована на прямих та кривих 
дшянках з мш1мальним рад1усом 200 метр1в.

У  профип зал1знична кол1я представлена на горизонтальних 
площадках та ухилах залежно вщ топограф1чних умов мюцевостЕ Кер1вний 
ухил по Tpaci 7,4%о. Найменша довжина елемешзв поздовжнього профшю - 
100 метр1в. Сполучення елемештв поздовжнього профшю у вертикальнш 
площин1 виконано вертикальними кривими рад1усом 5000,0 метр1в.

ПщЕ'зна кол1я перед майданчиком сховища ОСКЛ-ВАВ запроектована 
на горизонтальнш площадц1.

Земляне полотно запроектоване сумюне, з урахуванням
розмщення тд'13но1 зал1знично1 колЕ та службовоУ автомобшьно! дороги i 
розраховане пщ навантаження на в1сь чотиривюного вантажного вагона 
294 кН (30 т. с.).

Ееолопчна основа вздовж траси nifl’ i3HOi коли представлена 
шсками мшкими та пилуватими, що служать основою для насишв. При 
спорудженш насишв використовуються мюцев1 грунти та грунта з 
розроблених ви1мок.

Ширину основноУ площадки земляного полотна на прямих дшянках 
коли прийнято 7,2 метра. Верх площадки земляного полотна передбачено i3 
зливною призмою у вигляд1 трапецп.

Крутизну укоЛв насипу прийнято 1:1,75, вшмки -  1:1,5. Коефщ1ент 
ущшьнення грунЛв насипу -  0,95.

Для забезпечення водовщведення поверхневих вод, яю потрапляють до 
земляного полотна, передбачеш кювета, зал1зобетонш труби та водоскидш 
споруди.



Укладання верхньо'У будови пщ’Узно'У колй' та промислово'У станщ'У 
передбачаеться ланками 13 нових рейок типу Р 65 на зал1зобетонних шпалах 
типу Ш1-1 i3 кршленням КБ.

Баластна призма -  i3 щебеню фракцп 25-60 мм на шщанш подушцг 
Епюра шпал в прямих та кривих -  1600 одиниць/км.

Ширина баластно'У призми зверху -  3,45 м. Товщина баластного шару 
пи шпалами 25,0 см. Баластна подушка з шску товщиною 20,0 см. Крутизна 
\ KOciB баластно'У призми -  1:1,5, для шщано'У подушки -  1:2.

Проектом передбачаеться укладання стршочних перевод1в М 1/9 типу 
Р 65 на зал1зобетонних брусах та скидального в1стряка.

Пщ'Узна зал1знична кол1я на ПК 1+40,8 пщ кутом 60° та ПК 13+51,3 пщ 
кутом 90° перетинае службову автомобшьну дорогу. В мюцях 
перетину влаштовуються неохороняем1 пере'Узди. Настил переУздв -  
зал1зобетонний.

Службова автомобшьна дорога
Для обслуговування пщ’Узно'У зал1знично'У колй' запроектована службова 

автомоб1льна дорога IV-в категорй'.
Початок службовоУ автомобшьно'У дороги ПК 0+00 примикае до 

юнуючо'У службовоУ автомобшьно'У дороги.
К1нець службовоУ автомобшьно'У дороги ПК 13+70 вщповщае 

зал1зничнш колй'ПК 13+39,47.
Довжина дшянки становить 1,370 км.
М1н1мальний рад1ус кривоУ в план1 становить 50,0 м, що забезпечуе 

безпечний рух транспортних засоб1в з розрахунковою швидюсть руху 
30 км/год.

Поздовжьйй профшь запроектований за параметрами автомоб1льноУ 
дороги для розрахунковоУ швидкост1 30 км/год з урахуванням 
рельефу мюцевост1 та розм1щення земляного полотна проектноУ зал1зничноУ 
коли.

KepiBHi вщм1тки поздовжнього профшю обумовлен1 наступними 
факторами: висотою насипу та глибиною ви'Умки зал1зничноУ колй';
нормативними ухилами в поздовжньому профип; м1н1мальними значениями 
нормативних вертикальних кривих.

Максимальний ухил службовоУ автомоб1льноУ дороги в поздовжньому 
профш становить 14%о.

Ширина про'УзноУ частини службовоУ автомобшьно'У дороги прийнята 
3,50 м. ПроУзна частина передбачена з односхилим поперечним профшем 
похилом 40 %о, ширина обочин прийнята по 0,75 м кожна.

Ширина земляного полотна автомобшьно'У дороги становить 5,0 м.
Закладання укоав земляного полотна прийнято: 1:1,75 -  для насипу; 

1:1,5 -  для ви'Умки.
Ви'Умка глибиною вщ 2,0 до 6,0 м запроектована i3 закюветними 

полицями шириною 1,0 м.



Для забезпечення стшкост! земляного полотна вщ атмосферних опад1в i 
мехашчних пошкоджень в проект! передбачено роботи по укршленню укошв 
земляного полотна та обочин зашвом багатор1чних трав по шару рослинного 
грунту товщиною 0,15 м.

Поздовжнш водовщвщ вщ земляного полотна до понижених 
м1сць рельефу передбачено виконувати за допомогою водовщвщних 
канав укр1плених зас1вом багатор1чних трав по рослинному шару грунту 
товщиною 0,15 м.

Для проведения роб1т по укршленню укошв земляного полотна та 
кювет1в застосовуеться рашше знятий рослинний грунт.

Конструкц1ю дорожнього одягу прийнято i3 щебеню методом заклинки. 
Товщина дорожнього одягу складае 25,0 см.

Вщвщ води з проУзноУ частини виконуеться за допомогою односхилого 
поперечного похилу.

Укршлення обочин виконуеться шляхом nociBy трав по шару 
рослинного Грунту товщиною 0,15 м.

В склад! проекту передбачено улаштування двох примикань: ПК 0+00 
до юнуючоУ службовоУ автомобгльноУ дороги; ПК 13+70 до проектноУ 
патрульноУ автомобшьноУ дороги (за окремим проектом).

Також, проектом передбачено улаштування з’Узду на ПК 1+53,90, що 
з'еднуе проектну службову автомобшьну дорогу i3 службовою 
автомобшьною дорогою у напрямку майданчика ЦСВЯП.

Загальна довжина з’Узду складае 62,0 м.
Рад1ус кривих на примиканш становить 15,0 м.
Конструкщя дорожнього одягу на примиканнях та з’Узд! прийнята по 

типу службовоУ автомобшьноУ дороги.

1нженерне забезпечення
Електротехшчш р1шення. По KaTeropii над1йност1 електропостачання, 

навантаження електроосв1тлення промисловоУ зал!зничноУ станцй' 
вщноситься до III KaTeropii.

Проектними р1шеннями передбачаеться:
-  встановлення на територ!У промисловоУ станц!У восьми зал!зобетонних 

опор з влаштуванням на кожнш onopi, на кронштейн!, св!тлод!одного 
св!тильника LED (220 В, 30 Вт). Для шдключення светильника в Tmi опори 
прокладаеться кабель ВВГ перетином 3x1,5 мм ;

-  прокладання кабельних лшш 0,22 кВ для зовшшнього осв^лення 
станцй';

-  в примщенш контрольно -  пропускного пункту (дал1 -  КПП), яке 
проектуеться за шшим проектом, передбачено влаштувати щиток осв1тлення 
(дал1 -  ЩО) для керування освпленням промисловоУ станщ'У за допомогою 
автоматичного вимикача i фотореле;

-  пщключення ЩО до вводно-розподшьчого пристрою КПП.
Розрахунковий облж електроенерпУ зд!йснюеться у вводно-

розподшьчому пристрою КПП.



Запроектоваш кабельш л!ш*1 0,22 кВ марки АВВГ-1 перетином
3x10 мм' прокладаються на глибиш 0,7 м вщ поверхш земль а при перетиш
зал1знично1 коли -  на глибиш 1,0 м вщ пщошви рейок захищаються 
азбоцементною трубою д1аметром 100,0 мм.

Водовщведення. В1дведення дощових та талих вод вщ земляного 
полотна передбачаеться кюветами, яю розташован1 по обидва боки 
вздовж зал1знично! колй' до водоперепускних труб д1аметром 1,0 м на 
ПК 12+75,72 довжиною 24,87 м та ПК 2+50,0 довжиною 15,75 м з
лослщуючим вщведенням до 1снуючих водопропускних споруд майданчика
цсвяп.

Оргашзащя буд1вннцтва
Тривал1сть буд1вництва складае 14,0 мюящв. Проектом визначен1

методи виконання основних роб1т, потреби в буд1вельних машинах i 
механ1змах, матер1альних ресурсах, тимчасових буд1влях i спорудах.

Кошторисна документащя
Заявлена кошторисна варт1сть буд1вництва була визначена в поточних 

шнах станом на 31.03.2019 i вщповщно до зведеного кошторисного 
розрахунку складала 136080,725 тис. грн., у тому числй буд1вельн1 робота -  
97223,929 тис. грн., mini витрати -  38856,796 тис. гривень.

В процеа проведения експертизи проекту "Буд1вництво "пщ ключ" 
1нженерно -  транспортних мереж сховища для пром1жного збер1гання 
високоактивних вщход1в (ВАВ), яю повертаються з РФ теля  переробки 
вщпрацьованого ядерного палива украУнських АЕС у зош вщчуження 
1ванювського району КиУвськоУ область Зал1знична кол1я" фах1вцями 
ДП "Укрдержбудекспертиза" виявлен1 помилки, 1нформац1я щодо яких 
доведена до замовника та проектувальника. До проектноУ документацй 
внесен! необхщш змши i доповнення.

3 урахуванням зауважень експертизи кошторисна документащя 
зазнала змш, в результат! чого загальна кошторисна варт!сть 
буд!вництва визначилась в поточних щнах станом на 23.09.2019 i становить 
127067,303 тис. грн., у тому числй буд1вельш робота -  93017,541 тис. грн., 
imiii витрати -  34049,762 тис. гривень.

У  проект! передбачеш вщповщш ршення по дотриманню 
нормативних вимог щодо санггарного i епщем!олопчного благополучия 
населения, екологп', охорони npani, пожежноУ та техногенно'У безпеки, 
ядерноУ та рад!ацшноУ безпеки, енергозбереження; розроблено розд1л 
ОВНС (оцшка вплив1в на навколишне середовище) вщповщно до якого, 
буд!вництва та експлуатащя об'екта не буде мати негативного впливу на 
навколишне середовище.



При цьому враховано результати державно’! експертизи ядерно'! та 
радашйноТ безпеки:

-  висновок державно’! експертизи ядерно’! та рад1ацшно’! безпеки до 
гггоектч , наданий Державною шспекщею ядерного регущовання УкраУни вщ 
" 3.2019 р. № 24-31/12238-8420.

Головний експерт проекту 
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