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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

Ділянка будівництва торговельно-розважального центру (ТРЦ) розташована в 

Дарницькому районі міста Києва між проспектом Миколи Бажана та озером 

Вирлиця. Запроєктовані роботи з будівництва лінійних інженерних мереж частково 

проводяться на землях водного фонду. 

Територія має складну форму, орієнтовану північною та північно-західною 

межами на проспект Миколи Бажана та дворівневу дорожню розв’язку (перетин 

проспекту Миколи Бажана та вулиці Ревуцького). Таке розташування сприяє 

максимальній оглядовості будівлі торговельно-розважального центру зі сторони 

основної магістралі та легкої доступності об’єкта для відвідувачів.  

Ділянка будівництва вільна від забудови та зелених насаджень. По всій 

території проходять діючі та недіючі інженерні мережі.  

Рельєф місцевості нерівномірний, місцями порушений, має значний ухил з 

півночі на південь та водночас менш виражений ухил з північного сходу на 

південний захід. Перепад відміток по майданчику складає 4,5-5,0 м.  

З північно-східного напрямку ділянка обмежена територією автозаправного 

комплексу, зі східного боку примикає до території спеціальної школи І-ІІ ступенів 

№10. 

Територія прилегла до озера частково заболочена, із заростями комишу та 

наявності неглибоких озер.  

На сьогоднішній день територія являє собою пустир із заростями чагарнику та 

комишу, звалище будівельного сміт тя. Північна та північно-східна частини 

території прилеглі до проспекту Миколи Бажана і розв’язки з ухилом в східному 

напрямку до озера Вирлиця та розташованими на ній пішохідними доріжками 

вздовж проспекту, входами в підземний перехід до станції метро «Вирлиця». 

Провадження планованої діяльності передбачається на земельних ділянках: 

– площею 19,7194 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0034), цільове 

призначення – для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-

розважального та офісно-виставкового комплексу у складі багатофункціональної 

планувальної структури; 

– площею 4,0996 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0069); цільове 

призначення – для благоустрою прилеглої території без права капітального 

будівництва; 

– площею 6,1672 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0036); цільове 

призначення – для благоустрою прилеглої території озера. 

ТРЦ запроєктований в східній частині ділянки будівництва.  

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних 

процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна 

кліматологія», територія провадження планованої діяльності відноситься до 

кліматичного району I. 
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Клімат району – помірно-континентальний з холодною зимою та теплим літом. 

Середня температура січня становить мінус 4,7°С, червня + 19,8°С. Середньорічна 

температура повітря + 8,0°С.   

Середня річна швидкість вітру в місті дорівнює 2,8 м/c. Найбільша швидкість 

вітру припадає на лютий – 3,2 м/с, найменша на серпень – 2,2 м/с.  

Ґрунтові води на період вишукувань (серпень-грудень 2019 р.) залягали на 

глибині 0,0-2,1 м (абс.відм.93,58). З огляду на те, що більша частина території, яка 

досліджувалась, знаходиться в межах низької, підтопленої заплави озера Вирлиця, 

слід очікувати, що в дощову пору року, а особливо після рясних опадів, значна 

частина ділянки може опинитися під водою.  

Ґрунти основи відносяться до ІІІ категорії за складністю геологічних умов, до 

IIІ категорії за сейсмічними властивостями. За ступенем та стадією розвитку 

процесу підтоплення ділянка вишукувань відноситься до підтопленої території. За 

характером умов підтоплення ділянка відноситься до природно і постійно 

підтоплюваних. 

Ситуаційний план розташування місця провадження планованої діяльності 

наведений на рисунку 1; будгенплан – на рисунку 2; схема генерального плану з 

нанесеними джерелами впливу на довкілля – на рисунку 3. 
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Рисунок 1 – Ситуаційний план розташування місця провадження планованої діяльності 
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Рисунок 2 – Будгенплан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Схема генерального плану з нанесеними джерелами впливу на довкілля 
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Продовження рисунку 3 – Схема генерального плану з нанесеними джерелами впливу на довкілля
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1.2 Цілі планованої діяльності 

Провадження планованої діяльності проводиться з метою створення сучасного 

об’єкта для забезпечення належних та комфортних умов життєдіяльності місцевого 

населення. 

Реалізація проєктних рішень спрямована на організацію комфортного міського 

середовища, що об’єднує різноманітні функції, а саме: торгівлю, проведення 

дозвілля населення міста, відпочинок, розваги; створення додаткових робочих 

місць та додаткового надходження коштів в місцевий бюджет від функціонування 

торговельно-розважального центру. 

Підставою для провадження планованої діяльності є містобудівні умови та 

обмеження забудови земельної ділянки, що наведені в додатку А. 

1.3 Опис характеристики діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Внутрішньомайданчикові підготовчі роботи включають в себе:  

– влаштування огородження будівельного майданчика;  

– влаштування тимчасових проїздів та майданчиків;  

– влаштування побутових приміщень та охорони;  

– підключення до тимчасових мереж водо-, електропостачання та влаштування 

тимчасового електроосвітлення із встановленням вузлів обліку;  

– влаштування посту миття коліс;  

– встановлення воріт та улаштування в’їздів;  

– влаштування посту протипожежного захисту;  

– встановлення інформаційного щита із паспортом об’єкта;  

– винесення з-під плями забудови інженерних мереж та відключення 

нефункціонуючих мереж;  

– виконання робіт з інженерної підготовки території;  

– видалення зелених насаджень згідно з актом; 

– проведення натурних випробувань ґрунтів палями.  

В основний період будівництва виконується:  

– будівництво підземної частини будівлі;  

– будівництво надземної частини будівлі;  

– будівництво ТП, котельні, пожежних резервуарів;  

–  прокладання зовнішніх інженерних мереж електропостачання, водопроводу 

та каналізації, телефонної каналізації;  

–  благоустрій та озеленення території.  

Методи виконання будівельних, монтажних та спеціальних будівельних 

робіт  
Земляні роботи  

Виконання земляних робіт повинно здійснюватися відповідно до 

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

улаштування основ і спорудження фундаментів».  
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Порядок і методи виконання земляних робіт встановлюються проєктом 

виконання робіт (ПВР), в якому також вирішуються питання найбільш вигідного 

розподілу земляних мас на будівельному майданчику та доцільної послідовності 

виконання земляних робіт на окремих ділянках.  

Розробка ґрунту поблизу діючих інженерних комунікацій повинна 

виконуватися вручну.  

Влаштування монолітних конструкцій  

Опалубні, арматурні та бетонні роботи повинні виконуватися у відповідності 

до ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»,  

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

улаштування основ і спорудження фундаментів»», ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 

«Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, 

захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд», а також згідно з 

вказівками, що наведені в кресленнях проєктної документації.  

Послідовність, технологія та безпечні методи виконання робіт повинні бути 

відображені в проєкті виконання робіт. 

Укладка бетонної суміші в опалубку повинна виконуватися безперебійно, 

шарами висотою 500 мм з ретельним ущільненням за допомогою поверхневих та 

глибинних електровібраторів типу С-802, С-414, ІВ-67.  

Для забезпечення монолітності, перерви між укладанням суміжних шарів 

бетону не повинні перевищувати 1-1,5 години. Бетонування бетонної плити 

підлоги повинно виконуватися без перерви, захватками.  

Безперервність укладання бетонної суміші забезпечується, якщо наступний 

шар укладають до початку тужавлення цементу попереднього шару.  

Вирівнювання та згладжування бетонної поверхні при влаштуванні бетонної 

підлоги передбачається віброрейкою.  

Розбирати опалубку перекриття дозволяється не раніше ніж бетон набуде 75 % 

проєктної міцності.  

Товарний бетон для монолітних конструкцій передбачається виготовляти на 

спеціалізованих підприємствах та поставляти на будівельний майданчик 

централізовано автотранспортом.  

Влаштування огороджувальних конструкцій та фасадів 

Влаштування огороджувальних конструкцій фасадів та їх оздоблення повинні 

проводитись у відповідності з розробленим ПВР та вимог ДБН В.2.6-162:2010 

«Кам'яні та армокам'яні конструкції». 

Монтаж фасадів із сандвіч-панелей виконується з «ножичних» підйомників та 

за допомогою автомобільних кранів КТА-18 в/п до 18 т та баштових кранів.  

Роботи по влаштуванню обличкування керамічною плиткою та гранітними 

матеріалами 1-го та цокольного поверху виконується з помостів або з риштувань 

згідно з технологією прийнятою в проєкті.  

Влаштування огороджувальних конструкцій фасадів з сендвіч-панелей 

виконувати після влаштування опорних конструкцій.  

Виконання внутрішніх оздоблювальних робіт необхідно проводити тільки 

після влаштування покрівлі будівлі над приміщеннями, встановлення дверних і 
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віконних коробок, монтажу електричних розводок, систем внутрішнього 

водопроводу, каналізації, опалення.  

Зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи можуть проводитися при 

температурі повітря не нижче +5ºС, за винятком внутрішніх малярних робіт, 

виконання яких допускається при температурі не нижче +8ºС. 

Електромонтажні і сантехнічні роботи 

Електромонтажні і сантехнічні роботи виконуються у дві стадії:  

– прокладання проводів і кабелів, монтаж трубопроводів, опалювальних 

приладів і коробів вентиляції – до виконання опоряджувальних робіт;  

–  установка сантехнічних приладів і арматури, установка освітлювальної 

арматури, електротехнічних приладів – після опоряджувальних робіт.  

Сантехнічне і технологічне обладнання подається кранами та засобами малої 

механізації. 

Монтаж технологічного обладнання  

Монтаж технологічного обладнання слід вести сполученим методом, у 

відповідності з проєктом виробництва робіт, що розроблено підрядною 

організацією, для чого слід узгодити із Замовником строки поставки найбільш 

габаритного обладнання. 

Для монтажу технологічного обладнання рекомендується використовувати 

підйомно-транспортні засоби, що задіяні на будівельно-монтажних роботах.  

Монтаж та приймання ліфтового обладнання слід виконувати згідно з  

НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» та 

інструкції з монтажу заводу-виготовлювача. 

Прокладання інженерних мереж 

Влаштування інженерних мереж, що проєктуються, передбачається потоковим 

методом з розбиттям на дільниці (захватки). Прокладання кабельних ліній 

електропостачання, телефонізації, влаштування господарсько-побутової 

каналізації, дощової каналізації, водопроводу проводиться у відповідності із 

зведеним планом інженерних мереж. 

Влаштування зовнішніх мереж електропостачання і зв'язку виконуються в 

землі – в траншеях з вертикальними стінками без кріплень при глибині укладання 

до 1,0 м від поверхні землі.  

Перед розкриттям траншей всі підземні комунікації, які потрапляють в зону 

розкопки або знаходяться близько від місця розробки ґрунту, повинні бути 

відкритими (контрольне шурфування). Комунікації розкривати вручну за 

допомогою лопат, без використання ударних інструментів. При розкритті повинен 

бути присутній представник організації, що експлуатує дану підземну 

комунікацію.  

Прокладку мереж передбачено вести відкритим способом в траншеях з 

укосами з розробкою екскаватором ЕО-3322, обладнаним «зворотною лопатою» з 

ковшем ємністю 0,5 м
3
. 

Монтаж трубопроводів, елементів камер і колодязів виконується автокранами 

КС-2571А, КС-3575. 

Зворотна засипка траншей проводиться екскаватором ЕО-3332 з навішеним 

відвалом (з попереднім засипанням трубопроводів вручну). 
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Впорядкування території  

Укладання асфальтобетону виконується в ручну та з застосуванням засобів 

малої механізації. Ущільнення асфальтобетону виконується самохідними катками.  

Мощення фігурними бетонними елементами (ФЕМ) виконується вручну за 

допомогою засобів малої механізації. 

Виконання робіт в зимовий період 

При виконанні земляних робіт в зимовий період необхідно дотримуватися 

наступних методів, що запобігають промерзанню ґрунту: розпушувати ґрунт на 

ділянці призначений для розроблення, захист поверхні ґрунту термоізоляційними 

матеріалами.  

Бетонні роботи при середньодобовій температурі зовнішнього повітря нижче 

5°С і мінімальній добовій температурі нижче 0°С виконують за спеціальними 

правилами, встановленими для робіт у зимових умовах.  

У зимових умовах основна задача не допустити передчасного замерзання 

покладеного бетону. Необхідно, щоб бетон зберігав при укладанні і витримуванні 

позитивну температуру (вище 0°С) доти, доки його міцність не досягне 

визначеного значення, який називається «критичною» міцністю.  

Для конструкцій, що піддаються відразу після витримування поперемінному 

заморожуванню і відтаванню, критична міцність бетону незалежно від його класу 

повинна бути не менш 70 %, а в поперед напружених конструкціях – не менш 80 % 

проєктної міцності.  

Укладання бетонної суміші на відкритому повітрі повинне бути організоване 

так, щоб до кінця укладання суміш мала необхідну температуру (не нижче 2°С, а 

при методі термоса – передбачену розрахунком). В ряді випадків доцільно 

укладати в опалубку бетонну суміш з високою температурою, з відповідно 

узгодженими характеристиками бетонної суміші з заводом-постачальником.  

Бетонну суміш з підвищеною температурою швидко укладають і ретельно 

вкривають для того, щоб подальше її твердіння відбувалося в умовах термоса. 

Перед укладанням суміші опалубку й арматуру очищають від снігу і пилу. Обігрів 

арматури перед самим укладанням бетонної суміші (найкраще гарячим повітрям) 

обов'язково виконувати при морозах нижче -10°С.  

Мулярські роботи дозволяється виконувати методом заморожування, при 

цьому марка розчину повинна бути на один ступінь вище літнього, вказаного в 

проєкті (при температурі зовнішнього повітря нижче -20°С).  

При розмерзанні необхідно застосовувати заходи, що захищають конструкції 

від деформації у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо 

проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів».  

Оздоблювальні роботи повинні проводитися тільки в приміщенні, що 

опалюється у відповідності до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 «Настанова щодо 

проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів 

стін, підлог і покрівель будівель і споруд». 

Відомість потреби в основних будівельних машинах, механізмах та 

обладнанні 

Відомість потреби в основних будівельних машинах, механізмах та 

обладнанні наведена в таблиці 1. 



 

16 

 

Таблиця 1 – Відомість потреби в основних будівельних машинах, механізмах та 

обладнанні 
Найменування Кількість, 

шт. 

Будівельна техніка 

Екскаватор ЕО-3323 «зворотня лопата» з ємністю ковша 0,5-0,8 м
3 
 2 

Екскаватор Daewoo Solar 255 LC-V  2 

Екскаватор гусеничний Daewoo Solar 340 LC-V  2 

Каток ДУ-20А  3 

Вдавлювальна установка ВП-250  2 

Баштові крани типу Comansa 11 LC 160 (або з аналогічними 

характеристиками), Lстр=60,0 м, в/п-8,0 т  
4 

Гусеничний кран РДК-250 Lстр=28,5 м (гусак 10 м)  4 

Автомобільний кран КС 55713, Lстр= 24 м 2 

Автомобільний кран КС-2571А, Lстр= 10,7 м 2 

Автотранспорт 

Самоскидний МАЗ 503Б  8 

Бортовий ЗІЛ-130  4 

Спеціалізований КАМАЗ-5410  4 

Автобетононасос (80м
3
/год)  3 

Компресори 6-8 атм.  4 

Бетононасос Putzmeister 1407 BSA  5 

Інструменти та обладнання: 

Апарати електрозварні СТН-500  8 

Трансформатор понижаючий ІВ-4  8 

Пневмотрамбовки ТР-1, ИЗ-4501  4 

Молоток – перфоратор BhEn 6045 S  4 

Вібратор глибинний ІВ-67  12 

Теж, поверхневий типу С-414, С-802  6 

Електрична ножівка по дереву PFZ 1200 A  2 

Електроперфоратор HR 4000C  8 

Електродриль ударної дії GSB 182RE  8 

Шліфова кутова машина BOSCH  10 

Баддя для подачі бетону  8 

Теодоліт ТЛ - 5  3 

Нівелір ТД-5  5 

Рулетка РК-5  10 

Трансформаторна станція для прогріву бетону (ТМБО-80)  4 

Ножиці для різки арматури (СМЖ-172А)  6 

Розрахунки потреб в адміністративних та санітарно-побутових приміщеннях 

при будівництві наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Розрахунки потреб в адміністративних та санітарно-побутових 

приміщеннях при будівництві 
Назва приміщень  

 

Норм. 

показники 

Розрахунок Корисна 

площа, 

м
2
 

Потреба в 

приміщеннях 

шт., 

Гардеробна-душова  0,7 0,7 х 550 385,0 22 

Сушка  0,2 0,2 х 385 77,0 5 
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Назва приміщень  

 

Норм. 

показники 

Розрахунок Корисна 

площа, 

м
2
 

Потреба в 

приміщеннях 

шт., 

Приміщення для обігріву 

працюючих  
0,1 0,1 х 385 39,0 3 

Прорабська  4,0 4,0 х 72 288,0 16 

Туалет (біотуалет)  0,1 0,1 х 425 42,0 42 

Загальна тривалість будівництва становить 32 місяці. Загальна кількість 

працівників – 650 чол., кількість працюючих в найбільш завантажену зміну –  

425 чол. 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки наведені в 

додатку А. Черговий кадастровий план – в додатку Б. 

Частково виконання підготовчих та будівельних робіт проводиться на землях 

водного фонду та передбачає ряд обмежень відповідно до ст. 89 Водного кодексу 

України, а саме: 

– обладнання будівельно-монтажного майданчика за межами прибережно 

захисних смуг, що виключає можливість попадання стічних вод, палива, мастил 

тощо у водні об’єкти; 

– заправку механізмів проводити на спеціалізованих заправних пунктах; 

– складування будівельних матеріалів виключно на визначених майданчиках з 

дотриманням вимог ПВР та охорони довкілля; 

– накопичення будівельних відходів виключно на визначених майданчиках з 

дотриманням вимог ПВР та охорони довкілля; 

– контейнери для побутових відходів встановлювати на підготовленій ділянці 

з твердим покриттям з наступним вивезенням їх на полігон ТПВ. 

Планована діяльність 

ТРЦ – сучасний торгівельний об’єкт зі стандартними, для об’єкту такого 

рівня, об’ємно-планувальними та архітектурними рішеннями, підходами до 

організації та об’єму надання послуг відвідувачам. 

Конфігурація та протяжність проєктованої споруди, забезпечує можливість 

найбільш раціонально та ефективно розмістити максимальну кількість 

різноманітних магазинів та орендних площ. Об'ємно-просторові рішення 

відповідають функціонально-технологічній та планувальній структурі будівлі. В 

ТРЦ передбачено декілька функціональних зон: торговельна, розважальна, 

видовищна, громадського харчування, спортивна, адміністративна, службово-

побутова. 

Проєктом рекомендується організувати роботу торговельно-розважального 

центру з 10 до 22 години. Режим роботи рекомендується прийняти 360 днів на рік, 

в 1,5 зміни. Кожен орендар буде приймати режим роботи та кількість працюючих 

відповідно до власного графіку. 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності 

Будівництво торговельно-розважального центру передбачається в східній 

стороні ділянки проєктування. За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої 
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підлоги першого поверху ТРЦ, що відповідає абсолютній відмітці 99,60 мБС. 

Будівля торговельно-розважального центру запроєктована в осях 1-23/2 та А-Ж1.  

Будівля розділена на блок-секції антисейсмічними швами (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема секцій ТРЦ 

Секції відрізняються за конструктивними особливостями схеми і поділені на 

чотири групи: група 1 – секції А, Л; група 2 – секції Б, И, К; група 3 – секції В, Е; 

група 4 – секції Г, Д, Ж. 

Конструктивна схема запроєктованого торговельно-розважального центру –

монолітний залізобетонний каркас, інколи з вертикальними діафрагмами у виді 

сходових клітин з палевими фундаментами, з металевими несучими конструкціями 

світлопрозорого покриття атріумів та металевими несучими конструкціями 

покриття над секціями А, В, Е, Л. Під усією будівлею запроєктовано підземний 

паркінг. 

Основні заїзди на територію комплексу запроєктовані з проспекту Миколи 

Бажана. 

Будівля торговельно-розважального центру має 3 головних входи з 

використанням фасадного скління в осях 4/3-6/3/Т/3, 27/1-28/1/Е1, 14/2-15/2/В2 зі 

сторони проспекту Миколи Бажана та 2 входи в осях 26/1-28/1/А/1, 14/2-18/2/Е/2 зі 

сторони озера Вирлиця. Евакуаційні виходи запроєктовані з усіх боків будівлі, в 

основному зі сторони проспекту Миколи Бажана, що забезпечують безперешкодну 

нормативну евакуацію відвідувачів з будівлі. Передбачено входи в будівлю ТРЦ з 

підземного паркінгу за допомогою траволаторів, ескалаторів та ліфтів. 

Всі поверхи, вище першого, мають зв’язки (евакуаційні шляхи та шляхи 

завантаження) з рівнем землі в різних точках, згідно з вимогами будівельних норм 

і правил та завдання на проєктування. Передбачена необхідна кількість пожежних 

ліфтів для всіх пожежних відсіків (блоків). 

Запроєктований об’єкт візуально, в плані та конструктивно поділений на 

декілька різновеликих функціональних зон, одно- та двоповерхових об’ємів: 
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– на відм. -3,900 – зона підземного паркінгу з технічними, технологічними і 

службовими приміщеннями, завантажувальними та трансформаторними 

підстанціями, ескалаторами, траволаторами і ліфтами, підприємствами 

громадського харчування, що виходять на фасад будівлі в рівні зовнішніх терас, з 

технологічними, адміністративними, службовими, побутовими, підсобними 

приміщеннями та завантажувальним блоком, складськими приміщеннями тощо; 

– зони основних вхідних груп – західна, центральні та східна, перекриті 

світлопрозорими конструкціями зенітних ліхтарів; 

– на відм. 0,000 та +7,050 – зони магазинів непродовольчого призначення 

різної місткості і напряму діяльності з громадськими зонами; 

– зона продовольчого супермаркету на відм. 0,000 з торговими, 

технологічними, адміністративними, службовими, побутовими, підсобними 

приміщеннями та завантажувальним блоком в західній частині будівлі; 

– на відм. -3,900, 0,000 та +7,050 – зони різноманітних функціональних 

орендних зон підприємств харчування різної місткості і напряму діяльності;  

– на відм. +7,050 – розважальний центр з різноманітними атракціонами, 

гральними автоматами тощо; 

 – на відм. +7,050 – комплекс кінотеатрів 12 залів загальною місткістю 2219 

посадкових місць. 

В цокольному поверсі (відмітка -3,900), в габаритах будівлі торговельно-

розважального центру розміщується підземний паркінг на 1795 машино-місць. На 

цій же відмітці, окрім підземного паркінгу, розташовуються загальні інженерно-

технічні приміщення ТРЦ: приміщення вузлів керування АСПГ, приміщення 

компакторів та пресувальна, РУ 0,4 кВт, Ру 10 кВт, насосна пожежогасіння, 

приміщення КНС, пожежний пост тощо. 

Підземний паркінг на 1795 машино-місце (у т. ч. для маломобільних груп 

населення (МГН) – 184 машино-місць) – манежного типу. Приміщення призначене 

для тимчасового зберігання легкових автомобілів. В’їзд і виїзд автомашин 

відвідувачів з підземного паркінгу передбачається забезпечити за допомогою 

тринадцяти в’їздів/виїздів (з яких три в’їзди/виїзди двосмугові), в т.ч. за 

допомогою трьох одношляхових рамп. Один двосмуговий в’їзд/виїзд розташовано 

із західної сторони будівлі, три односмугові рампи розташовані зі східного боку 

будівлі. Одна з них з пішохідною доріжкою. Дев’ять в’їздів/виїздів розташовані з 

південної сторони будівлі.  

Розрахунковий клас автомобілів – легкові середнього класу. Паркувальні 

місця (з габаритами наближення і захисними зонами) розташовані таким чином, 

що дозволяє вільно використовувати маневрову площу внутрішнього простору 

підземного паркінгу (площа внутрішніх проїздів).  

Внутрішні проїзди забезпечують нормативні радіуси поворотів для середнього 

класу легкових автомобілів. В’їзд на паркувальні місця виконується заднім ходом. 

Габарити паркувальних місць (в чистоті, виключаючи захисні зони) – 2500 х  

5100 мм.  

Паркувальні місця обладнані колесовідбійниками. Конструкція 

колесовідбійних пристроїв  виключає передавання шуму та вібрації.  
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Висота приміщення (від підлоги до стелі чи комунікацій) – 2470 мм, 

мінімальна висота – 2200 мм. 

Місця для МГН позначаються знаками, прийнятими в міжнародній практиці. 

Ширина зони для паркування автомобіля дорівнює 3,5 метра (5100 х 3500 мм). 

Всього за проєктом першої черги розрахункова кількість паркомісць 

становить 6175, в т.ч. для МГН – 618. 

Проєктом передбачається 2473 м/м: підземний паркінг на 1795 м/м, у т. ч. для 

МГН 184 м/м; відкриті наземні стоянки на 678 м/м, у т. ч. для МГН 73 м/м і 

електромобілів – 35 м/м. 

Недостатня кількість паркувальних місць для ТРЦ буде компенсована при 

будівництві другої черги. 

В західній частині ділянки згідно ескізного проєкту №14082019-ЕП в якості 

другої черги будівництва розташовано 9-ти поверховий паркінг з підземним 

поверхом на 3709 м/м. 

Супермаркет продовольчих товарів торговельною площею 4850,46 м
2
 

розташований на першому поверсі ТРЦ (відм. 0.000), адміністративно побутові 

приміщення розташовані на рівні мезоніну супермаркету (відм. +4.500). 

В супермаркеті передбачена можливість реалізації широкого асортименту 

продовольчих та супутніх непродовольчих товарів повсякденного попиту (крім 

товарів побутової хімії та лакофарбових). 

Товарозабезпечення супермаркету проводиться через окрему вантажну рампу 

на чотири вантажних місця, розташовану в зоні завантаження. Приймання товарів 

здійснюється операторами приходу (комірниками), після отримання товарів в зоні 

завантаження. 

Проєктом передбачена організація власного виробництва з випуску готової 

продукції (кулінарія, борошняні вироби, хліб та хлібобулочні вироби). 

Виробничі цехи представлені кулінарним цехом та пекарнею (борошняним 

цехом). Приміщення оснащені відповідним технологічним устаткуванням. 

Кулінарний цех призначений для виробництва готових кулінарних виробів, що 

реалізуються у відділі кулінарії. 

Асортимент продукції: 

– страви з риби (смажена, тушкована, відварена, під маринадом, тощо); 

–  страви з м’яса та птиці (відварені, тушковані, смажені, запечені, інші); 

– овочева кулінарія (овочі, окремі або суміші – відварені, тушковані, смажені, 

запечені, припущені); 

– інші кулінарні вироби закусочного асортименту (холодні та салати) із 
достатнім терміном зберігання та реалізації. 

Проєктна продуктивність – до 400 кг/зміну. 

Режим роботи – 12 годин (1,5 зміни). 

Виготовлення кулінарних виробів здійснюється згідно з технічними умовами 

та технологічними інструкціями з додержанням санітарних правил, затверджених в 

установленому порядку. 

Оснащення гарячого відділення: плити 4-х-конфоркові, поверхні для 

смаження, пароконвектомати, фритюрниці, мийні ванни, столи виробничі, інше 
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устаткування. Над тепловим устаткуванням розміщуються місцеві вентиляційні 

відсоси (зонти-витяжки з системою очищення повітря). 

Холодне відділення передбачене для виготовлення салатів та холодних 

закусок з напівфабрикатів. Асортимент продукції визначається Замовником з 

урахуванням терміну реалізації продукції. 

Проєктна продуктивність – до 100 кг/зміну. 

Устаткування холодного відділення: слайсери, столи виробничі, мийки 

виробничі, шафи холодильні, інше устаткування. 

Мийне відділення цехового посуду оснащене 2-х-секційною мийкою для 

габаритного посуду, стелажем для посуду. 

Пекарня передбачена для приготування напівфабрикатів та готових виробів із 

тіста (тісто дріжджове, пісочне, листкове, булочні вироби та інші кондитерські 

вироби без крему).  

Проєктна продуктивність – до 500 кг/зміну. 

Режим роботи – 12 годин (1,5 зміни). 

В пекарні виділяють окремі ділянки виробничого процесу у відповідності до 

технологічної програми: ділянка підготовки та замісу тіста (тістоміс, 

розділювальні столи, тісторозкатувальна машина, тісторозділювач); відділення 

випічки (розстоювальна камера, ротаційна пекарська піч); фасувальне відділення 

(фасувальне та маркувальне устаткування). 

Для миття реманенту та обертової тари передбачене відділення миття 

цехового посуду, оснащене 2-х секційною мийною ванною та стелажами. 

Торговельна зала. Для викладки товарів передбачається повний набір 

торговельно-технологічного устаткування: 

– холодильні (середньотемпературні) прилавки (бонети та прилавки-вітрини); 

– холодильні (середньотемпературні) вітрини (регали, шафи-вітрини); 

– низькотемпературні прилавки (бонети); 

– морозильні ларі (торговельні); 

– торговельні стелажі (гірки); 

– інше торговельне обладнання. 

Продаж товарів здійснюється переважно методом самообслуговування, а 

також через прилавки продавцями-дозувальниками (кулінарні вироби, м‘ясо, риба, 

гастрономія, сири, кондитерські товари) з наступним (кінцевим) розрахунком 

через розрахункові термінали. Робочі місця продавців-дозувальників оснащені 

рукомийниками та необхідним механічним обладнанням. 

Виходячи з площі залу та місцезнаходження підприємства, проєктом 

передбачений єдиний розрахунковий вузол з загальною кількістю касових 

терміналів (повного профілю із транспортером та електронними методами 

контролю за покупками та розрахунків) – до 36 одиниць. 

Проєктом передбачаються відповідні умови для відвідувачів – комірки 

збереження особистих речей в зоні кас та санвузли для відвідувачів, в складі 

приміщень ТРЦ, які мають сполучення з торговельною залою супермаркету (осі 

Д/1-Ж1;3/1-5/1). 
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Заклади ресторанного господарства 

До закусочних в складі ТРЦ входять наступні заклади ресторанного 

господарства:  

– рівень паркінгу (відм.-3.900): закусочна на 150 посадкових місць (осі 22/1-

27/1; А1-В1);  
– перший поверх ТРЦ (відм. + 0.000): закусочна на 30 посадкових місць (осі 

25/1-27/1; В1-Г1), закусочна на 80 посадкових місць (осі 28/1-31/1; Б1-Д1), 

закусочна на 150 посадкових місць (осі 46/1-50/1; Г1-Е1). 
Обслуговування відвідувачів – самообслуговування або обслуговування 

офіціантами. 

Товарозабезпечення підприємств відбувається централізовано від виробників, 

щоденно. Закусочні реалізують, спеціалізовану готову продукцію та приготовлену 

з напівфабрикатів високого ступеня готовності. 

Вся продукція що потрапляє до закусочних не передбачає подальшої 

механічної обробки та знаходиться в порціонованому фасованому вигляді, 

готовому для подальшого відпуску або кінцевої температурної обробки. 

Асортимент страв закусочних: гарячі і холодні закуски; гарячі страви 

нескладного приготування; купівельні кондитерські вироби; гарячі та 

прохолоджувальні напої, пиво. 

В залежності від побажань власника-орендатора визначається спеціалізація 

закусочної (фаст-фуд, суші-бар, млинцева тощо). 

В складі закусочної передбачено наступні приміщення: комора продуктів, 

комора напоїв, приміщення кухні, приміщення персоналу з душовою та санвузлом. 

Для забезпечення санітарних умов роботи персоналу передбачено приміщення 

гардеробу персоналу з душовою та санвузол персоналу. 

В закладі передбачено туалети з умивальниками для відвідувачів. 

До кафе в складі ТРЦ входять наступні заклади ресторанного господарства:  

– рівень паркінгу (відм.-3.900): кафе на 80 посадкових місць (осі 28/1-30/1; А1-

В1), кафе на 100 посадкових місць (осі 30/1-33/1; А1-В1);  

– другий поверх ТРЦ (відм. + 7.050): кафе на 200 посадкових місць (осі 22/1-

27/1; В1-Ж1), кафе на 180 посадкових місць (осі 29/1-33/1; В1-Ж1). 

Тип обслуговування відвідувачів – офіціантами та через барну стійку. 

Кафе реалізують спеціалізовану готову продукцію та приготовлену з 

напівфабрикатів. Товарозабезпечення підприємств, відбувається централізовано 

від виробників, щоденно. 

До складу продукції, що постачається у кафе входять наступні групи товарів: 

готова кулінарна продукція (промислового виробництва); напівфабрикати м'яса та 

птиці високого ступеню готовності (м'ясні, з птиці); овочеві напівфабрикати 

високого ступеню готовності. 

До асортиментного переліку кафе входять наступні страви та вироби: супи 

(прозорі бульйони з концентратів); другі страви з напівфабрикатів; холодні страви 

і закуски з гастрономії та свіжих овочів; гарніри овочеві і круп’яні, із 

консервованих овочів; солодкі страви нескладного приготування; кондитерські 

товари та вироби в індивідуальній упаковці (купівельні); соки натуральні в 



 

23 

 

асортименті; кава, чай; прохолоджувальні напої; алкогольні напої (при наявності 

відповідної ліцензії).  

Для обслуговування відвідувачів використовується посуд, який миється у 

мийній столового посуду. 

Підприємства мають виробничі приміщення для приготування продукції, 

оснащені необхідним холодильним, механічним чи тепловим устаткуванням (із 

витяжкою-зонтом, рукомийниками та мийкою у відповідності до виробничої 

програми. Відпуск страв офіціантам буде поводитися через роздаткову та зону 

обслуговування бару, що відокремлює виробничі приміщення від торгового залу. 

До складу кожного кафе входять наступні приміщення: завантажувальна; 

мийна оборотної тари; комора продуктів; комора напоїв; доготівельне приміщення; 

приміщення кухні (гаряче та холодне відділення); мийна кухонного та столового 

посуду; приміщення персоналу з душовою та санвузлом. 

Проєктом передбачається організація відповідних санітарно-побутових умов 

роботи персоналу, у т.ч. побутове приміщення персоналу (гардеробна, вбиральня, 

душова). 

В закладах передбачено туалети з умивальниками для відвідувачів.  

До кафетеріїв в складі ТРЦ входять наступні заклади ресторанного 

господарства:  

– рівень паркінгу (відм.-3.900): кафетерій на 30 посадкових місць (осі 11/2-

12/2; А2-В2);  

– перший поверх ТРЦ (відм. + 0.000): кафетерій на 15 посадкових місць (осі 

15/2-17/2; Б2-В2); кафетерій на 50 посадкових місць (осі 25/1-27/1; А1-В1);  

– другий поверх ТРЦ (відм. + 7.050): кафетерій на 25 посадкових місць (осі  

28/ 1-30/1; В1-Г1). 

Тип обслуговування відвідувачів – через барну стійку. 

Кафетерії реалізують спеціалізовану готову продукцію та гарячі напої 

власного приготування. Товарозабезпечення підприємств відбувається 

централізовано від виробників, щоденно. 

В складі кафетеріїв передбачено приміщення для підготовки товарів, 

оснащене мийною ванною та столами для розпаковки та підготовки купівельних 

товарів до продажу. 

До асортиментного переліку кафетерія входять наступні страви та вироби: 

кондитерські товари та вироби в індивідуальній упаковці (купівельні); соки в 

асортименті; гарячі напої (кава, чай); прохолоджувальні напої. 

В складі кожного кафетерія проєктом передбачається окрема гардеробна 

персоналу. Організація інших санітарно-побутових умов роботи персоналу 

(побутових приміщень персоналу, вбиралень, душових) передбачено в складі 

побутових приміщень інших закладів ресторанного господарства. 
Фудкорт розташований на другому поверсі ТРЦ (відм. +7.050) в осях 23/1-

40/1; Ж1-Ю1. 

Тип обслуговування відвідувачів – самообслуговування та через барну стійку. 

Фудкорт складається з 8 закусочних і 8 точок з продажу кави. 

Заклади об'єднуються в єдиний торговельний простір так званий «фудкор» з 

загальним обсягом – 650 місць. 
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Для обслуговування відвідувачів в закладах, використовується виключно 

посуд разового використання, який утилізується централізовано працівниками ТРЦ 

в приміщенні обслуговування фудкорту (за допомогою утилізатора відходів), що 

розташоване біля торговельного залу фудкорта. 

Кожна закусочна в своєму складі має наступні приміщення: комору продуктів 

та напоїв; приміщення кухні; зону обслуговування (роздаткову). 

Заклади працюють на напівфабрикатах, у т.ч. високого ступеня готовності, 

готовій кулінарній продукції та інших продовольчих товарах. 

Асортимент продукції: другі страви із напівфабрикатів високого ступеня 

готовності; закуски із гастрономії; кондитерські товари та вироби в індивідуальній 

упаковці (купівельні); соки натуральні в асортименті (розливні); гарячі напої (кава, 

чай); прохолоджувальні напої та пиво. 

Підприємства мають виробничі приміщення для приготування продукції, 

оснащені необхідним холодильним, механічним чи тепловим устаткуванням (із 

витяжкою-зонтом, рукомийниками та мийкою, у відповідності до виробничої 

програми підприємства). 

Точки з продажу кави розташовуються в посадковій зоні фудкорту за 

острівним принципом і призначаються для реалізації відвідувачам фудкорту 

гарячих напоїв та купівельних кондитерських виробів в упаковці. Точки з продажу 

кави оснащені відповідним барним устаткуванням для приготування гарячих 

напоїв. 

В складі фудкорту передбачені спільні приміщення персоналу з душовою та 

санвузлом, а також приміщення миття тари, оснащене мийними ваннами та 

стелажами. 

Фудхол розташований на другому поверсі ТРЦ (відм. +7.050) в осях 11/1-22/1; 

Б1-К1. 

Тип обслуговування відвідувачів – самообслуговування та через барну стійку. 

Фудхол складається з 8 закусочних, які об'єднуються в єдиний торговельний 

простір так званий «фудхол» з загальним обсягом – 800 місць. 

Специфіка роботи закусочних в складі фудхолу передбачає реалізацію страв з 

готової продукції та напівфабрикатів високого ступеня готовності, які 

доставляються з інших закладів ресторанного господарства. Враховуючи цю 

специфіку, заклади фудхолу не мають відокремлених від зони реалізації продукції 

виробничих приміщень, розігрів та доготовка страв відбувається безпосередньо в 

присутності відвідувачів з послідуючою видачою готових страв через барну стійку. 

Асортимент продукції закусочних в складі фудхолу: другі страви із 

напівфабрикатів високого ступеня готовності; закуски із гастрономії; кондитерські 

товари та вироби в індивідуальній упаковці (купівельні); соки натуральні в 

асортименті (розливні); гарячі напої (кава, чай); прохолоджувальні напої та пиво. 

Підприємства фудхолу мають спільне приміщення (комору) тимчасового 

зберігання продукції, оснащене холодильними та морозильними шафами великого 

об’єму, для зберігання продукції що потрапляє до закладів фудхолу з інших 

закладів. 

Зони доготовки та дооформлення страв в складі закусочних фудхолу оснащені 

необхідним холодильним, механічним та тепловим устаткуванням (із витяжкою-
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зонтом, рукомийниками та мийкою, у відповідності до виробничої програми 

підприємства). 

Для обслуговування відвідувачів в закладах фудхолу, використовується 

виключно посуд разового використання, який утилізується централізовано 

працівниками ТРЦ в приміщенні утилізації відходів (за допомогою утилізатора 

відходів), який розташований біля торговельного залу фудхолу. Відходи упаковки 

та харчові відходи, що не підлягають утилізації, тимчасово накопичуються в 

камері харчових відходів, звідки вивозяться щоденно після закінчення роботи 

фудхолу. 

В складі фудхолу передбачені спільні приміщення персоналу з душовою та 

санвузлом, а також приміщення миття тари, оснащене мийними ваннами та 

стелажами. 

На другому поверсі ТРЦ, в осях 13/3-26/3 і И/1-Д/1 (блок 18), запроєктовано 

розважальний центр корисною площею 10210,03 м
2
, що складається з кількох 

функціональних зон, об’єднаних в єдиному об’ємі з висотою до низу конструкцій 

14,0 м. 

Згідно з вимогами ДБН В.2.2-16-2019, на відм. +7,050 розташовані дві групи 

санвузлів (з розрахунковою кількістю санприладів), а також універсальні кабіни 

для відвідувачів МГН в осях 18/3-19/3 і С/3-У/3. 

На відм. +7,050 розташовані атракціони. Загальна місткість атракціонів 

(кількість осіб) складає 1069 осіб. Фінальний підбір атракціонів визначається 

орендарем. Атракціони розраховані на відвідини різних вікових категорій 

(включаючи дорослих). Надання платних послуг здійснюється за допомогою 

системи попередньої оплати в автоматах-касах самообслуговування. 

Гардероби відвідувачів розташовуються біля входу в зону розваг і 

обладнуються за допомогою мобільних металічних стійок-вішаків та розбірного 

ґратчастого огородження, які в залежності від сезону монтуються (чи 

демонтуються). 

Всі атракціони (імпортного промислового виробництва), мають відповідну 

сертифікаційну та дозвільну документацію для їх експлуатації в Україні.  

Атракціони мають виключно електричне живлення. Кожен атракціон має 

захисну зону, огорожу безпеки та контролюються обслуговуючим персоналом (у 

тому числі за допомогою відеонагляду). 

Для обслуговуючого персоналу, який чергує в залі запроєктовані службові 

санвузли, що розташовані на відм. +12,000 в блоці з гардеробними. Гардеробна 

персоналу, кабінет чергового адміністратора та кімната інженерного персоналу, 

приміщення адміністрації розміщуються на відм. +12,000. 

В окремо розташованому блоці в осях 35/1-44/1 і Н/1-Е/1 запроєктований 

комплекс кінотеатрів на 12 залів загальною місткістю 2219 посадкових місць. 

Всі приміщення кінотеатрів поділяють на такі комплекси і групи: приміщення 

комплексу для глядачів; приміщення демонстраційного комплексу – зал для 

глядачів, приміщення технологічного забезпечення кінопоказу; адміністративно-

господарські і виробничі приміщення; технічні приміщення. Взаємне 

розташування груп створює простий і зручний графік руху глядачів, оптимальні 

умови технологічного процесу демонстрації фільмів та пожежну безпеку. 
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У комплексі кінотеатрів передбачені: касова зона, що розташована на 

головному вході, дитяча ігрова зона, магазин сувенірів.  

В окремому фойє розташовані 4 VIP-зали на 63 глядача кожен. 

Для відвідувачів передбачені зручні гардеробні і комплекс санвузлів, що 

враховує розрахункову кількість глядачів. Комплекс кінотеатрів має нормовану 

кількість евакуаційних виходів. 

Проєктом передбачено адміністративний і технічний персонал, служба 

охорони і контролю, інженерно-технічний відділ, що забезпечує функціонування 

кінотеатрів. 

Гардеробні та санвузли для персоналу передбачені в структурі комплексу. 

Окремим блоком в будівлі ТРЦ розміщений скеледром в осях 11/2-12/2 і  

А/2-Ж/2 на рівні паркінгу. Він має окремий вхід зі стороні озера Вирлиця. 

Розважальні скеледроми розташовуються в місцях масового відвідування 

людей, в тому числі з дітьми: в торгових центрах (ТРЦ), розважальних комплексах 

і центрах. Він несе розважальну і тренувальну функцію, і цікавий як для новачків 

скелелазіння, так і досвідчених користувачів. 

Типовий розважальний скеледром – це висока стінка, основна частина якої 

вертикальна або близька до цього, обладнана під верхню страховку. 

На території ТРЦ встановлюються урни для сміття, лави для відпочинку. 

Проєктом передбачається влаштування твердого покриття проїздів, 

автомобільних стоянок, тротуарів, майданчиків і пішохідних доріжок, а також 

посилене покриття в зоні, де можливе перебування багатотонного вантажного 

транспорту. 

Освітлення території комплексу передбачається за допомогою світильників на 

стовпах та настінними світильниками. 

Для озеленення території передбачене влаштування газонів, клумб, квітників 

на вільних від забудови місцях. 

Проєктними рішеннями передбачені елементи та пристрої, що враховують 

потреби інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами  

ДБН В.2.2-40:2018, ДБН В.2.2-9:2018, ДБН В.2.2-25:2009 і передбачені умови для 

безперешкодного пересування, в тому числі і в середині будівлі ТРЦ. 

Інженерне забезпечення об’єкта 

Водопостачання та каналізація (внутрішньомайданчикова) 

На території торговельно-розважального центру передбачається: 

– внутрішньомайданчикова мережа господарсько-питного, протипожежного, 

виробничого водопроводу; 

– внутрішньомайданчикова мережа господарсько-побутової каналізації;  

– внутрішньомайданчикова мережа виробничої каналізації; 

– мережа дощової каналізації з локальними очисними спорудами; 

– мережа дощової каналізації після очисних споруд і покрівлі комплексу. 

У будівлі торговельно-розважального центру запроєктовані наступні системи: 

– водопровід холодної води господарсько-питний, виробничий; 

– каналізація господарсько-побутова; 

– каналізація виробнича від об’єктів громадського харчування; 
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– дренажні системи з паркінгу; з приміщень вузлів керування АПГ; з 

приміщень водопровідної насосної станції;  

– каналізація умовно чистих вод з приміщень венткамер, холодильного 

центру. 

Водопостачання об’єкта проєктування здійснюється відповідно до технічних 

умов №1825 від 25.05.2020, виданих ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» 

(додаток В).  

Водовідведення об’єкта проєктування здійснюється відповідно до технічних 

умов №1224 від 25.05.2020, виданих ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» 

(додаток Г). 

Водопровід 

Відповідно до технічних умов на водопостачання підключення об’єкта 

передбачено з водопровідної мережі діам. 400 мм по проспекту Бажана при умові її 

прокладання вздовж об’єкта від мережі діам. 500 мм по вул. Ревуцького до мережі 

діам. 300 мм в районі вул. Кам’янська. 

На потреби внутрішнього пожежогасіння вода від вводів на майданчик, по 

двом окремим трубопроводам подається у насосну станцію пожежогасіння, 

розташовану в будівлі, в окремому приміщенні.  

Запроєктована кільцева мережа господарсько-питного, протипожежного, 

виробничого водопроводу. 

Від кільцевої мережі в будівлю, в приміщення водопровідної насосної станції, 

запроєктовано 2 вводи водопроводу діам. 280 мм. Кожен ввід розрахований на 

пропуск 100 % максимальної секундної витрати на госп-питні-виробничі потреби.  

Вводи обладнані загальним, для всієї будівлі, приладом обліку витрати води.   

Приготування гарячої води для потреб ТРЦ здійснюється місцево, з 

встановленням електричних бойлерів в місцях водозабору. 

На мережі колодязі з пожежними гідрантами розташовані згідно з діючими 

нормами. 

Зовнішнє пожежогасіння здійснюється пожежною машиною від гідрантів. 

Мережа господарсько-побутової каналізації  

У зв’язку з відсутністю можливості самопливного підключення до існуючої 

міської мережі господарсько-побутової каналізації, запроєктовані 2 заглиблені 

каналізаційні насосні станції. Господарсько-побутові стоки від ТРЦ по 

самопливній мережі каналізації надходять до приймального резервуару кожної 

насосної станції і далі зануреними насосами по напірному трубопроводу 

відводяться в камеру гасіння напору і далі, згідно технічних умов, скидаються в 

існуючу камеру на міській мережі господарсько-побутової каналізації. 

Автоматична насосна станція №1 та №2 – підземного типу, складається з 

приймального резервуару, зі збірних залізобетонних кілець діаметром 2,0 м. 

Кожен приймальний резервуар перекритий плитою, в якій є люки для підйому 

і опускання контейнера і устаткування, а так само для спуску персоналу.  

Резервуар обладнаний припливною і витяжною вентиляцією. На витяжній 

трубі встановлюється осьовий вентилятор для забезпечення  повітрообміну. 

Робота насосної станції передбачається без постійного обслуговуючого 

персоналу. Територія насосної станції огороджується.  
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Мережа виробничої каналізації 

Мережа виробничої каналізації від закладів громадського харчування 

запроєктована окремими самопливними випусками, з улаштуванням 

жировловлювачів, розташованих на випусках за межами будівлі і приєднанням до 

зовнішньої мережі господарсько-побутової каналізації, що проєктується. 

Проєктом передбачено сепаратор жиру GreaseLineE (GLE) Rainpark. 

Сепаратори заводського виготовлення, комплектні, повністю готові до 

підключення. Всього передбачається 8 сепараторів, з них: 4 сепаратори 

продуктивністю 5 л/с, 4 – 2-3 л/с. Процес сепарації проходить під час проходження 

стоків через сепаратор завдяки різниці густин жиру та води.  

Система дренажної каналізації 

Для видалення дренажних та аварійних вод з приміщень водопровідної 

насосної станції та вузлів керування АПГ запроєктовано дренажні приямки із 

зануреними насосами з напірними мережами з стальних водогазопровідних труб. 

Скид передбачається в зовнішню мережу дощової каналізації, що проєктується. 

Для видалення води після пожежі з паркінгу в підлозі запроєктовані 

водовідвідні лотки. Стоки з лотків відводяться частково самопливно, частково 

напірними мережами. Для напірного відведення влаштовуються дренажні приямки 

із зануреними насосами. Скид передбачається у внутрішню майданчикову мережу 

дощової каналізації, що проєктується. 

Система умовно чистої каналізації 

Система запроєктована для видалення випадкових та аварійних вод з 

приміщень венткамер та холодильних центрів. В підлозі цих приміщень 

запроєктовані трапи з сухим сифоном фірми «НL». Відведення стоків передбачене 

окремими випусками до внутрішньомайданчикової мережі дощової каналізації. 

Дощова каналізація  

Для прийому дощового стоку з майданчику об’єкта проєктування передбачена 

мережа дощової каналізації. Проєктом передбачені очисні споруди ПБМО-1300 

(ОLS1300) фірми «Standartpark» з обвідною трубою фірми «Standartpark». 

Відвід стоків передбачено здійснювати в озеро Вирлиця відповідно до  

ТУ «Київавтодор» №04-02-20/ТУ від 26.02.2020 (додаток Д), після отримання 

дозволу на спецводокористування в установленому порядку. 

 Для відведення дощових вод з покрівлі будівлі запроєктована вакуумна 

система внутрішніх водостоків «Geberit» з відведенням стоків в зовнішню мережу 

дощової каналізації, що проєктується. 

Опалення та вентиляція 

Приготування гарячої води передбачається місцеве, в електричних бойлерах, 

що встановлюються безпосередньо у споживачів. 

Система опалення торговельних приміщень та загальних зон запроєктована 

повітряною, суміщеною із припливною вентиляцією за допомогою припливно-

витяжного обладнання.  

Опалення сходових клітин, технічних та технологічних приміщень 

передбачається водяне за допомогою радіаторів.  

В якості приладів опалення передбачаються сталеві панельні радіатори з 

нижнім або боковим підключенням з вбудованими термостатичними клапанами.  
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Виведення повітря із систем опалення та теплопостачання калориферів 

здійснюється вентилями і кранами Маєвського та автоматичними 

повітровідводчиками, які встановлюються в вищих точках систем. Спуск води із 

систем здійснюється вентилями і трійниками з пробками, які встановлюються в 

найнижчих точках систем.  

Вентиляція торговельно-розважального центру запроєктована з механічним 

спонуканням та включає в себе наступні заходи:  

– системи вентиляції, суміщені з повітряним опаленням та центральним 

кондиціонуванням для торгових приміщень, дитячого розважального центру, 

кінотеатрів, атріуму та фудкортів;  

– окремі вентиляційні системи для технічних та допоміжних приміщень, 

гарячих цехів та технологічних приміщень ресторанів та кафе;  

– витяжні системи із приміщень санвузлів.  

У підземному паркінгу передбачені системи імпульсного димовидалення. 

Газопостачання 

Джерелом газопостачання об’єкта є існуючі мережі газопроводів середнього 

тиску – розподільний газопровід середнього тиску Ду 500 мм по вул. Кам’янській 

(вул. Дніпродзержинська) відповідно до технічних умов АТ «Київгаз» від 

15.05.2020 р. (додаток Е). 

В якості палива приймається природний газ з теплотою згорання  

8100 ккал/нм³ і густиною 0,73 кг/см², який відповідає вимогам ГОСТ 5542-87. 

Проєктом передбачено котельня потужністю 12,85 МВт.  

В котельні передбачена установка трьох водогрійних котлів серії  

«Unimat UT-L 24 3050» потужністю 3050 кВт кожен і одного водогрійного котла 

серії «Unimat UT-L 28 3700» фірми «Bosch» потужністю 3700 кВт. 

Котельня в якості теплоносія в систему теплопостачання видає воду з 

параметрами Тп = 80 °С, То = 60 °С. Система теплопостачання закрита, двотрубна. 

Схема регулювання роботи котлів – каскадна, за допомогою комунікаційного 

регулятора і автоматики керуючого котла. Регулювання відпуску тепла котельні – 

якісне, по температурі зовнішнього повітря. 

Вода для підживлення подається з міської мережі холодного водопостачання. 

Тиск водопровідної води на вході в котельню –  40 м.в.ст. Статичний напір в 

системі теплопостачання забезпечується напором підживлювальної води і 

розширювальними баками закритого типу. Підживлення системи здійснюється 

насосною установкою для підживлення води з баку запасу води ємністю 3000 

літрів.  

Котли працюють під наддувом. Для відводу димових газів від котлів 

запроєктовані індивідуальні димові труби з нержавіючої сталі з теплоізоляцією та 

оцинкованим шаром. Димові гази від котлів виводяться в атмосферу через 

індивідуальні металеві газоходи на відмітку +18,980 діаметром діам. 650 мм для 

котла «Unimat UT-L 24 3050» та діаметром діам. 700 мм для котла  

«Unimat UT-L 28 3700». 

Автоматика котлів дозволяє надійно і безпечно працювати котлам в 

автоматичному режимі. 
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Облік відпуску тепла здійснюється теплолічильниками. Котельня забезпечена 

мережею водопостачання та водовідведення, опаленням та вентиляцією, 

електроенергією, має робоче освітлення, телефонізована і радіофікована. 

Тривалість опалювального періоду – 176 днів. 

Електротехнічні рішення 

Для забезпечення електроенергією споживачів торговельно-розважального 

комплексу запроєктовано сім трансформаторних підстанцій ТП1-ТП7 на напругу 

10/0,4кВ. Живлення запроєктованих трансформаторних підстанцій передбачається 

від комірок секцій РП-10 кВ, що в свою чергу живиться від ПС «Харківська» 

110/10кВ, згідно з технічними умовами № ЦНП4-0556-20 від 02.03.2020, виданих 

ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (додаток Ж). 

Холодопостачання  

Проєктом передбачається організація двох холодильних центрів, кожний 

потужністю по 6 МВт.  

Насосна холодопостачання № 1 розташована на покрівлі торгово-

розважального центру в осях 12/2-36. Насосна холодопостачання № 2 

розміщується на покрівлі торгово-розважального центру в осях 48-60.  

До складу насосної холодопостачання № 1 входять холодильні машини ХМ1- 

ХМ3. Холодильна машина ХМ1 передбачена для роботи в зимовий період з сухим 

охолоджувачем (драйкулером) у режимі фрікулінг. Охолодження конденсатора 

холодильних машин ХМ2 та ХМ3 відбувається за допомогою чотирьох відкритих 

градирень.  

До складу насосної холодопостачання № 2 входять холодильні машини ХМ4- 

ХМ6. Холодильна машина ХМ4 передбачена для роботи в зимовий період з сухим 

охолоджувачем (драйкулером) у режимі фрікулінг. Охолодження конденсатора 

холодильних машин ХМ5 та ХМ6 відбувається за допомогою чотирьох відкритих 

градирень.  

Система холодопостачання складається з п’яти контурів:  

– перший контур: випарник холодильної машини - розподільчі гребінки, 

заповнюється водою з параметрами 10-15°С;  

– другий контур: конденсатори холодильних машин ХМ2, ХМ3, ХМ5 та ХМ6 

відкриті градирні, заповнюються водою;  

– третій контур: конденсатор холодильних машин ХМ1 та ХМ4 – сухий 

охолоджувач (драйкулер), заповнюється 40% розчином етиленгліколю з 

параметрами 40-45°С;  

– четвертий контур: сухі охолоджувачі (драйкулери) – теплообінник, 

заповнюється 40% розчином етиленгліколю. Розрахункові параметри 9-14°С;  

– п’ятий контур: теплообмінник – розподільчі гребінки, заповнюється водою. 

Розрахункові параметри 12-17°С.  

Тип холодоагенту – озонобезпечний фреон R134-а.  

Злив та заповнення контурів 3 та 4, здійснюється 40% розчином 

етиленгліколю, виконуєтья від привозних цестерн, за допомогою переносного 

насоса.  

Злив води контурів 1, 2 та 5, відбувається в трап насосних холодопостачання.  
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Заповнення та підживлення водою контурів 1, 2 та 5, системи 

холодопостачання, відбувається автоматично, від водопроводу В1.  

Техніко економічні показники проєкту наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3  – Техніко-економічні показники проєкту 
Показники Од. 

виміру 

Кількість 

ТРЦ Інж.  

блок 

Котельня Підпірні стінки. 

КНС 

Всього 

Площа ділянки га 27,8284 

Площа забудови м
2 

90704,47 248,45 466,95 176,92 91596,79 

Поверховість поверх 2 2 1 - - 

Ступінь 

вогнестійкості 
ступінь I I II - - 

Загальна площа м
2
 226688,86 258,18 537,74 - 227484,78 

Корисна площа, 

у т.ч.: 
м

2
 220469,2 251,33 454,26 - 221174,79 

інженерний 

блок 

котельня 

м
2
 - 251,33 454,26 - 705,59 

непродовольчі 

магазини 
м

2
 63126,05  - - - 63126,05  

продовольчі 

магазини 
м

2
 4850,46 - - - 4850,46 

культурно-

видовищні та 

розважальні 

заклади 

м
2
 15065,38 - - - 15065,38 

спортивні та 

фізкультурно-

оздоровчі 

заклади 

м
2
 257,43 - - - 257,43 

приміщення 

громадського 

харчування 

м
2
 8900,46 - - - 8900,46 

адміністративні 

приміщення 
м

2
 945,3 - - - 945,3 

паркінг (у тому 

числі 

приміщення 

паркінгу, 

проїзди та інше)  

м
2
 72262,36 - - - 72262,36 

інші 

приміщення 
м

2
 55061,76 - - - 55061,76 

Будівельний 

об’єм 
м

3
 1667034,7 847,45 3178,51 - 1671060,66 

Місткість 

паркінгу 
м/м 1795 - - - 1795 

Кількість 

машино-місць 

для відвідувачів 

на відкритих 

стоянках, у т.ч.: 

 

 

м/м 

 

 

 

 

678 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

678 

кількість м/м 

для 

електромобілів  

 

м/м 

 

35 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

35 
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Показники Од. 

виміру 

Кількість 

ТРЦ Інж.  

блок 

Котельня Підпірні стінки. 

КНС 

Всього 

кількість м/м 

для МГН  
м/м 73 - - - 73 

Кількість 

створених 

робочих місць 

місць 2158 - - - 2158 

Відвідувачі люд. 27606 - - - 27606 

Відповідно до проєкту показники енергоефективності становлять: 

– водовідведення – 259,9 тис. м
3
/рік; 

– водоспоживання – 317,1 тис. м
3
/рік; 

– електрична енергія – 79,8 млн. кВт*г/рік; 

– теплова енергія – 8744,25 Гкалл/рік;  

– газ – 1662,2 тис. нм
3
/рік. 

 

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 

Утворення відходів  

Основними відходами на період будівництва запроєктованого об’єкта будуть: 

– відпрацьовані електроди;  

– тара з-під лакофарбових матеріалів; 

– тверді побутові відходи (ТПВ) від робітників;  

– відходи матеріалів обтиральних (дрантя); 

– залишки будівельних матеріалів. 

Кількість утворення відходів матеріалів обтиральних (дрантя) взято з 

відомості обсягів будівельних і монтажних робіт проєкту організації будівництва; 

розрахунок орієнтовної кількості решти основних відходів наведений в додатку И. 
Характеристика відходів, які утворюватимуться на період будівництва 

запроєктованого об’єкта наведена в таблиці 4. 

Таблиця 4 – Характеристика відходів, які утворюватимуться на період будівництва 

запроєктованого об’єкта 

Найменування відходів,  

код згідно з ДК 005-96 

Клас 

небезпеки 

Кількість, 

т/м
3
/л 

Місце 

тимчасового 

зберігання 

Спосіб утилізації 

Брухт чорних металів 

дрібний інший 

(відпрацьовані електроди), 

7710.3.1.08 

3 1,43 т 

 

контейнер 
здача на 

приймальні пункти 

«Вторчормету» 
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Найменування відходів,  

код згідно з ДК 005-96 

Клас 

небезпеки 

Кількість, 

т/м
3
/л 

Місце 

тимчасового 

зберігання 

Спосіб утилізації 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені (дрантя) 

7730.3.1.06 

3 2,0476  

 

контейнер 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно з 

укладеними 

договорами 

Вироби прокатні із сталі 

зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, які не 

можуть бути використані за 

призначенням (тара з під 

ЛФМ) 

2811.1.3.01 

3 0,218  

 

 

контейнер 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно з 

укладеними 

договорами 

Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн 

(тверді побутові відходи), 

7720.3.1.01 

4 397,16 

 

контейнер 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно з 

укладеними 

договорами 

Відходи змішані 

будівництва (цемент 

зіпсований) 

4510.2.9.09 

 

 

4 17,951 

 

контейнер/ 

відкрита 

площадка 

 

передача 

спеціалізованому 

підприємству 

згідно з 

укладеними 

договорами 

Бій цегли, матеріалів 

стінових кам'яних (бій 

цегли) 

4510.1.3.02 

 

 

4 1,05 

 

контейнер/ 

відкрита 

площадка 

передача 

спеціалізованому 

підприємству 

згідно з 

укладеними 

договорами 

Залишки асфальту та 

суміші асфальтобетонної 

4510.2.9.01 

 

 

 

4 25,958 

 

контейнер 

 

передача 

спеціалізованому 

підприємству 

згідно з 

укладеними 

договорами 

Залишки сумішей 

бетонних  

2666.2.9.04  

 
 

4 28,295 

контейнер/ 

відкрита 

площадка 

передача 

спеціалізованому 

підприємству 

згідно з 

укладеними 

договорами 

Для миття коліс автотранспорту на виїзді встановлюється циркуляційна мийка 

високого тиску типу «Karcher». Очищення стічних вод виконується за допомогою 

влаштування системи колодязів-відстійників; утилізація відходів – згідно з 

укладеними договорами.  
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Збір побутових (фекальних) стічних вод при будівництві передбачається в 

санітарно-побутові установки контейнерного типу – біотуалети. В подальшому 

знешкодження стічних вод буде виконуватись на очисних спорудах у відповідності 

з укладеними договорами, що виключить забруднення водного середовища 

неочищеними або недостатньо очищеними стічними водами. 

Місця і способи тимчасового зберігання відходів повинні гарантувати 

наступне: 

– відсутність або мінімізацію впливу розміщення відходу на навколишнє 

природне середовище; 

– запобігання втрати відходом властивостей вторинної сировини при 

неправильному зборі і зберіганні;  

– зведення до мінімуму ризику займання відходів; 

– недопущення засмічення території;  

– зручність вивозу відходів. 

Умови зберігання відходів визначаються класом їх небезпеки, а саме: відходи 

3 класу небезпеки повинні зберігатися та розміщуватися у металевих герметичних 

ємностях з кришкою, у виробничих приміщеннях з вентиляцією, на бетонному 

покритті; тверді відходи 4 класу небезпеки можуть зберігатися на відкритій 

площадці, в металевих контейнерах з кришкою, а також у приміщенні в дерев’яних 

або металевих ящиках. 

Всі відходи будуть сортуватись та вивозитись відповідно до подальшого 

призначення – переробки, утилізації, знешкодження тощо.  

Відходи, що можуть використовуватись в якості вторинної сировини, будуть 

відправлятись на спеціалізовані підприємства для вторинної переробки. 

Основними відходами на період експлуатації запроєктованого об’єкта 

будуть: 

– тверді побутові відходи (ТПВ) від працівників ТРЦ;  

– органічні відходи; 

– пластикові відходи; 

– макулатура; 

– тара скляна; 

– тара жерстяна; 

– одяг зношений; 

– відпрацьовані світлодіодні лампи; 

– сміття з території торговельно-розважального центру;  

– відходи від технологічних процесів очищення поверхневого стоку на 

локальних очисних спорудах;  

– відходи від технологічних процесів очищення виробничих стоків за 

допомогою жировловлювачів.   

Розрахунок утворення вищеперелічених відходів наведений в додатку К.  

Характеристика відходів, які утворюватимуться на період експлуатації 

запроєктованого об’єкта наведена в таблиці 5. 
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Таблиця 5 – Характеристика відходів, які утворюватимуться на період експлуатації 

запроєктованого об’єкта 

Найменування відходів, код 

згідно з ДК 005-96 

Клас 

небезпеки 

К-сть, 

т/рік, 

шт./рік 

Місце 

тимчасового 

зберігання 

Спосіб утилізації 

Шлам масловловлювачів 

(завислі речовини),  

6000.2.8.20 

 

 

2 

 

 

31,42 т камера 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Шлам масловловлювачів 

(нафтопродукти),  

6000.2.8.20  

 

 

2 

 

 

1,83 т камера 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Фракція білково-жирова вод 

стічних,  

1511.2.6.03 

 

 

3 

 

 

13,63 т камера 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01 

4 

 

 

1942,933 т контейнер 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Відходи кухонні органічні, 

придатні для компостування, 

7710.3.1.11 

4 

 

 

626,815 т 

камера 

харчових 

відходів  

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені, 

7730.3.1.02 

4 

 

 

1276,545 т 

камера 

побутових 

відходів 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені, 

7730.3.1.01 

4 

 

 

2049,135 т 

приміщення 

пресування 

картонної 

тари 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Тара скляна використана та 

бій скла (за винятком 

відходів тари, що утворилися 

під час перевезень, та тари 

аптечної),  

7710.3.1.02 

4 

 

 

593,5 т 
камера 

побутових 

відходів 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 
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Найменування відходів, код 

згідно з ДК 005-96 

Клас 

небезпеки 

К-сть, 

т/рік, 

шт./рік 

Місце 

тимчасового 

зберігання 

Спосіб утилізації 

Брухт чорних металів 

дрібний інший, 

7710.3.1.08 

4 

 

 

341,523 т 
камера 

побутових 

відходів 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

 

Одяг зношений чи 

зіпсований,  

7710.3.1.13  

4 

 

 

0,056 т контейнер 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Відходи, одержані в процесі 

очищення вулиць, місць 

загального використання, 

інші (сміття з території 

ТРЦ), 

7720.3.1.03   

4 
 

321,1 т контейнер 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

Обладнання електронне 

загального призначення 

зіпсоване, відпрацьоване чи 

неремонтопридатне  

(відпрацьовані світлодіодні 

лампи; внутрішнє та 

зовнішнє освітлення 

об’єкта), 

7740.3.1.04 

4 

 

 

 

2195  шт. контейнер 

передача 

спеціалізованому 

підприємству згідно 

з укладеними 

договорами 

 

На території ТРЦ передбачено майданчики для сміттєвих контейнерів  

(2 х 68,0 м
2
). 

Для забезпечення утилізації сміття та харчових відходів, що утворюються в 

результаті роботи продовольчого супермаркету, передбачено наступні 

приміщення: 

– камера харчових та побутових відходів, оснащена маркованими 

контейнерами для роздільного зберігання різних типів відходів (харчові відходи, 

побутові відходи, відходи упаковки); 

– приміщення пресування картонної тари (картон, папір, полімерні плівки 

тощо). 

Всі види відходів збираються робітниками в мобільні пересувні баки об’ємом 

до 240 л, які доставляються до групи приміщень сміттєвидалення ТРЦ на відмітці  
-3.900. До складу приміщень сміттєвидалення ТРЦ відносяться приміщення 

компакторів, які оснащено компактерами для різних типів сміття, а також 

приміщення холодильної камери відходів та пресувальної відходів.  

Утилізація харчових відходів, що утворюються закладами ресторанного 

господарства відбувається за допомогою механічних утилізаторів харчових 

відходів «Hydro Maid».  
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Шляхи видалення сміття на поверхах передбачені таким чином, щоб не 

допустити перетинання з шляхами переміщення людей і продуктів. Якщо 

розділення даних потоків не є можливим, використовується принцип часового 

розриву, з видаленням сміття та відходів в нічний час, після закінчення роботи 

ТРЦ з послідуючою санітарною обробкою шляхів доставки сміття. 

Вивіз відходів відбувається щоденно у відповідності до укладених договорів. 

Місця і способи тимчасового зберігання відходів повинні гарантувати 

наступне: 

– відсутність або мінімізацію впливу розміщення відходу на навколишнє 

природне середовище; 

– запобігання втрати відходом властивостей вторинної сировини при 

неправильному зборі і зберіганні;  

– зведення до мінімуму ризику займання відходів; 

– недопущення засмічення території;  

– зручність вивозу відходів. 

Умови зберігання відходів визначаються класом їх небезпеки, а саме: відходи  

2 класу зберігаються відповідно до агрегатного стану, у поліетиленових мішках, 

пакетах, діжках та інших видах тари, що запобігає розповсюдженню шкідливих 

речовин; відходи 3 класу небезпеки повинні зберігатися та розміщуватися у 

металевих герметичних ємностях з кришкою, у виробничих приміщеннях з 

вентиляцією, на бетонному покритті; тверді відходи 4 класу небезпеки можуть 

зберігатися на відкритій площадці, в металевих контейнерах з кришкою, а також у 

приміщенні в дерев’яних або металевих ящиках. 

Забруднення води 

Запроєктовані роботи з будівництва лінійних інженерних мереж частково 

проводяться на землях водного фонду.  

Згідно з ст. 88 Водного кодексу України з метою охорони поверхневих водних 

об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, 

морів і навколо озер, водоймищ й інших водойм в межах водоохоронних зон 

виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.  

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо 

водойм вздовж урізу води (у меженний період).  

Ширина прибережно захисної смуги озера Вирлиця вздовж просп. Миколи 

Бажана визначена в Проекті прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва 

у Дарницькому районі в розмірі 50,0 м. Даний Проект затверджений рішенням 

Київської міської ради від 26.02.2010 р. №33/3471. Рішення та лист ДЧ «Інститут 

генерального плану міста Києва» від 15.08.2012 р. №192 наведені в додатку 

наведені в додатку Л. 

Згідно з ст. 86, 89 Водного кодексу України в прибережній захисній смузі 

можуть проводитись роботи, що пов'язані з будівництвом лінійних інженерних 

мереж. Таким чином, провадження планованої діяльності не порушує вимог 

Водного кодексу України.  
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На період будівництва передбачено використання водних ресурсів для 

господарсько-побутових, питних та технічних потреб.  

Потреба у воді забезпечується підключенням до існуючої міської системи 

водопостачання згідно технічних умов. 

Для забезпечення потреб у питній воді, слід встановлювати фонтанчики з 

розрахунку один на 150 працюючих на відстані не більш як 75 м від робочих місць. 

Влітку їх встановлюють під спеціальним навісом або в ізольованих приміщеннях з 

написом «Питна вода».  

У разі відсутності можливості організації централізованого водопостачання 

для питних потреб, воду слід завозити у спеціальних баках об’ємом 30 л, із 

розрахунку 2 л/зміну на одного робітника. Якість даної води повинна відповідати 

Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною» (ДСан ПІН 2.2.4-171-10). 

Збір побутових (фекальних) стічних вод при будівництві передбачається в 

санітарно-побутову установку контейнерного типу – біотуалет. В подальшому 

знешкодження стічних вод буде виконуватись на очисних спорудах у відповідності 

з укладеними договорами, що виключить забруднення водного середовища 

неочищеними або недостатньо очищеними стічними водами.  

На період експлуатації об’єкта передбачено використання водних ресурсів 

для господарсько-побутових, технічних потреб та на полив за рахунок міських 

мереж у відповідності до технічних умов №1825 від 25.05.2020.  

Водовідведення господарсько-побутових та виробничих стічних вод 

здійснюється у міську каналізаційну мережу у відповідності до технічних умов 

№1224 від 25.05.2020. 

З метою охорони навколишнього середовища проєктом передбачено 

встановлення жировловлювачів на кожному випуску виробничої каналізації та 

локальних очисних споруд.  

Відведення виробничих стоків від закладів громадського харчування 

запроєктоване окремими мережами. На кожному випуску виробничої каналізації, 

за межами будівлі, встановлюються сепаратор жиру GLE, який забезпечує очистку 

стічних вод до вмісту жирів – не більше, ніж 30 мг/л. Споруда розрахована на 

прийом рідини температурою до 60°С. 

Робота установки відбувається в самопливному режимі і не вимагає 

щоденного обслуговування.  

Технічне обслуговування сепаратору жиру GLE полягає:  

– у виконанні контролю правильності її роботи візуально, при відкритій 

кришці (не рідше 1 разу на 1 місяць);  

– у видаленні жиру та осаду, що затримався. Відкачування виконується з 

допомогою асенізаційної машини по мірі накопичення забруднень (не рідше 1 разу 

на 6 місяців, переважно весною і осінню);  

– у повному розвантажуванні виробу (не рідше 1 разу на 24 місяці). 

Проєктом передбачені очисні споруди ПБМО-1300 (ОLS1300) фірми 

«Standartpark». 

Принцип роботи сепаратора нафтопродуктів полягає в механічному очищені 

стічних вод. Проходячи через першу камеру нафтовловлювача, стічні води 
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відстоюються, на дно осідають грубодисперсні домішки. Далі стічна вода 

проходить через коалесцентні фільтри, де частинки нафти укрупнюються, 

утворюючи плівку. Наступним етапом є очистка у блоці з пенополіуретановими 

фільтрами. Концентрація забруднень в очищеній стічній воді становить: завислі 

речовини – не більше 15 мг/л, нафтопродукти – не більше 0,3 мг/л.  

Концентрації забруднення стічних поверхневих вод згідно з  

ДБН В.2.3-15:2007 складають: завислі речовини – 700 мг/л; нафтопродукти –  

40 мг/л. 

Розрахунок прогнозованого обсягу поверхневого стоку (дощові і талі води) з 

ділянки запроєктованого об'єкта наведено в додатку М та становить 46071,82 м
3
. 

Характеристика стічних вод до і після очищення, кількість забруднюючих 

речовин, що виносяться з поверхневими водами з території запроєктованого 

об’єкта наведені в таблиці 6. 

Таблиця 6 – Характеристика стічних вод до і після очищення, забруднюючих 

речовин, що виносяться з поверхневими водами з території запроєктованого 

об’єкта 

Найменування 

забруднюючих 

речовин 

Об’єм 

стоку, 

м
3
 

Концентрація забруднюючих 

речовин, мг/л (г/м
3
) 

Кількість забруднюючих 

речовин, що виносяться з 

поверхневими водами з 

території запроєктованого 

об’єкта, т/рік 
до очистки після очистки 

Завислі речовини 
46071,82 

700 15 0,691 

Нафтопродукти 40 0,3 0,014 

Відвід стоків передбачено здійснювати в озеро Вирлиця відповідно до  

ТУ «Київавтодор» на №04-02-20/ТУ від 26.02.2020 (додаток Д), після отримання 

дозволу на спецводокористування в установленому порядку. 

Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 №1100. На 

виконання вимог ст.38, 49 Водного кодексу України, п. 4 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.09.1996 №1100, концентрації забруднюючих речовин 

будуть визначені за результатами фактичних аналізів при розробці нормативів 

гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водний об’єкт для 

отримання дозволу на спеціальне водокористування. 

Визначення умов відведення стічних вод у водний об’єкт здійснюватиметься з 

дотриманням вимог п. 4.4 СанПиН 4630-88, а саме з врахування існуючого 

фонового забруднення. 

Технічне обслуговування очисних споруд проводиться сервісною організацією 

або спеціально навченим персоналом Замовника. Періодичність технічного 

обслуговування залежить від кількості стоків, ступеня і характеру їх забруднення. 

З метою визначення необхідності проведення технічного обслуговування 

рекомендується не рідше одного разу на місяць, а також після раптового 

проходження великої кількості стоків через сепаратор (сильні грозові дощі, 

неконтрольовані скиди стоків і т.д.), перевіряти показники датчиків рівня 

нафтопродуктів, а також візуально оцінювати кількість осаду у камері збору. 
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Також рекомендується 1 раз на 6 місяців перевіряти правильність роботи 

датчиків рівня. 

Забруднення атмосферного повітря 

При проведенні будівельних робіт певне забруднення атмосфери буде 

пов’язане зі зварювальними операціями (викиди зварювального аерозолю та ін.), 

проведенням фарбувальних робіт (викиди парів розчинників лакофарбових 

матеріалів), експлуатацією будівельної техніки (викиди відпрацьованих газів від 

двигунів) та пилоутворенням під час перевантажування щебеневої та піщаної 

продукції. 

Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу за період 

будівництва наведений в таблиці 7.  

Таблиця 7 – Номенклатура викидів забруднюючих речовин в атмосферу за період 

будівництва 

Найменування забруднюючої речовини Код 
Клас 

небезпеки 
ГДК м.р., мг/м

3
 

ОБРВ, 

мг/м
3
 

Заліза оксид 123 3 0,04 - 

Марганець і його сполуки 143 2 0,01 - 

Вуглецю оксид 337 4 5,0 - 

Ксилол 616 3 0,2 - 

Азоту діоксид 301 3 0,2 - 

Сажа 328 3 0,15 - 

Ангідрид сірчистий 330 3 0,5 - 

Вуглеводні  2754 4 1,0 - 

Уайт-спірит 2752 - - 1,0 

Пил неорганічний 2908 3 0,3 - 

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря виконується шляхом 

розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 

ЕОМ за програмою, що реалізує алгоритм розрахунку концентрацій, викладений в  

ОНД-86.   

Для тимчасових джерел забруднення атмосфери, діючих тільки на момент 

проведення будівельно-монтажних робіт (будівельна техніка з двигунами 

внутрішнього згорання, зварювальні пости, ділянки проведення лакофарбових 

робіт тощо), розрахунки розсіювання не виконуються у зв’язку з неорганізованим, 

періодичним і відносно короткочасним характером дії таких джерел.  

Однак, для перевірки можливого шкідливого впливу на атмосферне повітря 

виконано розрахунок доцільності проведення розрахунку розсіювання 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери при будівництві. 

Для проведення зварювальних операцій планованою діяльністю передбачено 

використання електродів марки Е42 (АНО-6) орієнтовною кількістю 13000,0 кг. 

Розрахунок валових (т/період будівництва) та максимально разових (г/с) 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу при проведенні зварювальних 

операцій виконаний відповідно до нормативного документу «Показники емісії 

(питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, 
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наплавлення, електро-, газорізання і напилювання металів»  

(ІГМЕ ім. О.М. Марзеєва, Київ, 2003 р.) та наведений в додатку Н. 
Згідно з розрахунком, величини валових (т) та максимально разових (г/с) 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу при проведенні зварювальних робіт 

складатимуть: 

– заліза оксид – 0,1866 т; 0,0024 г/с; 

– марганець і його сполуки – 0,0254 т; 0,0003 г/с. 

Для антикорозійного захисту металевих поверхонь проєктом передбачено 

проведення фарбувальних робіт з використанням ґрунтовки ГФ-021 на площі, що 

орієнтовно становить 12700,0 м
2
, емалі ПФ-115 – 6900,0 м

2
, лаку МА-592 – 

1050,0 м
2
. 

Розрахунок валових (т/період будівництва) та максимально разових (г/с) 

викидів в атмосферу парів лакофарбових матеріалів (ЛФМ) при проведенні 

фарбувальних робіт та просиханні ЛФМ виконаний згідно з «Збірник показників 

емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами, Том II, Розділ «Производство лакокрасочных покрытий», 

Донецьк, 2004 та наведений в додатку П. 

Згідно з розрахунком, величини валових (т) та максимально разових (г/с) 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу при проведенні фарбувальних робіт 

складатимуть: 

при нанесенні ґрунтовки ГФ-021: 

– ксилол – 0,1996 т; 0,0175 г/с. 

при нанесенні емалі ПФ-115: 

– уайт-спірит – 0,1192 т; 0,0192 г/с. 

при нанесенні лаку МА-592: 

– уайт-спірит – 0,0094 т; 0,0099 г/с. 

Перевірку доцільності проведення розрахунків розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферу від проведення зварювальних та фарбувальних робіт 

виконано згідно з п. 5.21 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86 по формулі: 

М/ГДК > Ф 

(Ф = 0,01*Н при Н > 10 м та Ф = 0,1*Н при Н < 10 м),  

де 

М – сумарне значення викиду від всіх джерел забруднення, г/с; 

ГДК – максимальна гранично допустима концентрація, мг/м
3
; 

Н – середньозважена висота джерела викиду. 

Результати перевірки доцільності виконання розрахунків розсіювання в 

атмосфері забруднюючих речовин, що виділятимуться від проведення 

зварювальних та фарбувальних робіт, наведено в таблиці 8. 
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Таблиця 8 – Перевірка доцільності виконання розрахунків розсіювання в атмосфері 

забруднюючих речовин, що виділятимуться при проведенні зварювальних та 

фарбувальних робіт 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДК, 

ОБРВ, 

мг/м
3
 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Значення 

відношення 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунку 

розсіювання 

 Проведення зварювальних робіт електродами марки Е42 (АНО-6) 

Заліза оксид 0,04 0,0024 0,06 недоцільно 

Марганець і його сполуки 0,01 0,0003 0,03 недоцільно 

 Нанесення ґрунтовки ГФ-021 

Ксилол 0,2 0,0175 0,0875 недоцільно 

Нанесення емалі ПФ-115 

Уайт-спірит 1,0 0,0192 0,0192 недоцільно 

Нанесення лаку МА-592 

Уайт-спірит 1,0 0,0099 0,0099 недоцільно 

Результати перевірки доцільності проведення розрахунків розсіювання 

забруднюючих речовин, що виділятимуться від проведення зварювальних та 

фарбувальних робіт показали недоцільність їх проведення, що свідчить про 

допустимий рівень забруднення атмосферного повітря. 

Весь комплекс будівельно-монтажних робіт виконується парком землерийних 

і будівельних машин та механізмів: бульдозерами, екскаваторами, автокранами, 

бетононасосами, автосамоскидами та ін., що працюють на дизпаливі. Їх робота 

супроводжується викидами з двигунів внутрішнього згорання вихлопних газів та 

пилу при відсипці та переміщенні щебеню та ґрунту, які забруднюють приземний 

шар атмосферного повітря. 

Розрахунок валових (т/період будівництва) та максимально разових (г/с) 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу при роботі двигунів внутрішнього 

згорання будівельної техніки виконаний відповідно до «Методика расчета 

выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками», УкрНТЭК, 

Донецьк, 2000 та наведений в додатку Р. 
Джерела викидів відносяться до пересувних і задати чіткі умови роботи, 

кількості одночасно залученої техніки неможливо. Відсоток одночасного 

залучення техніки становить 40 %.  

Весь комплекс будівельної техніки відноситься до однієї групи авто (вантажні 

та спеціальні не легкові) і, відповідно, характеризуються однаковими показниками 

питомих викидів забруднюючих речовин.  

Розрахунок валових (т/період будівництва) та максимально разових (г/с) 

викидів пилу під час перевантажування щебеневої та піщаної продукції виконаний 

відповідно до «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», УкрНТЭК, 

Донецьк, 1994 та наведений в додатку Р. 

Сумарна кількість валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від роботи будівельної техніки наведена в таблиці 9. 
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Таблиця 9 – Сумарна кількість валових викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від роботи будівельної техніки 

Код 
Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДК 

(ОБВР), 

мг/м
3
 

Клас 

небезпеки 

Сумарна кількість валових 

викидів, т 

301 Азоту діоксид  0,2 3 7,245 

328 Сажа  0,15 3 0,886 

330 Ангідрид сірчистий  0,5 3 1,15 

337 Вуглецю оксид  5,0 4 8,28 

2754 Вуглеводні  1,0 4 1,426 

2908 Пил неорганічний 0,3 3 0,721 

 Разом  19,708 

Розрахунок максимально разових викидів (г/с) забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі ДВЗ будівельної техніки проведено з урахуванням 

найбільшої кількості одночасно працюючої техніки – автокрана та екскаватора.  

Показники розрахунків максимально разових викидів забруднюючих речовин 

від кожної будівельної техніки наведені в таблиці 10. 

Таблиця 10 – Максимально разові викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від роботи будівельної техніки 

Код Найменування забруднюючої речовини Максимально разовий викид, г/с 

Робота ДВЗ будівельної техніки 

Автокран 

301 Азоту діоксид  0,049 

328 Сажа  0,006 

330 Ангідрид сірчистий  0,008 

337 Вуглецю оксид  0,056 

2754 Вуглеводні  0,01 

Екскаватор 

301 Азоту діоксид  0,0385 

328 Сажа  0,0047 

330 Ангідрид сірчистий  0,0061 

337 Вуглецю оксид  0,044 

2754 Вуглеводні  0,0076 

Перевірку доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих 

речовин виконано згідно з п. 5.21 «Методика расчета концентраций в атмосферном 

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

формулі: 

М/ГДК > Ф 

(Ф = 0,01Н при Н > 10 м та Ф = 0,1 при Н ≤ 10 м),  

де  

М – сумарне значення викиду від всіх джерел забруднення, г/с; 

ГДК – максимальна гранично допустима концентрація, мг/м
3
; 
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Н – середньозважена висота джерела викиду. 

Результати перевірки доцільності виконання розрахунку розсіювання 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від роботи будівельної 

техніки наведені в таблиці 11. 

Таблиця 11 – Перевірка доцільності виконання розрахунку розсіювання 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від роботи будівельної 

техніки 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДК, 

(ОБРВ), 

мг/м
3
 

Сумарний 

викид ЗР, г/с 

Значення 

відношення 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунку 

розсіювання 

Робота ДВЗ екскаватора та автокрана 

Азоту діоксид  0,2 0,0875 0,438 доцільно 

Сажа  0,15 0,011 0,073 недоцільно 

Ангідрид сірчистий  0,5 0,014 0,028 недоцільно 

Вуглецю оксид  5,0 0,1 0,02 недоцільно 

Вуглеводні  1,0 0,018 0,018 недоцільно 

Земляні роботи 

Пил неорганічний 0,3 0,015 0,05 недоцільно 

Відповідно до результатів перевірки доцільності виконання розрахунку 

розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від роботи 

будівельної техніки виявлено, що такий розрахунок доцільно проводити для 

діоксиду азоту. У викидах присутні речовини для яких властивий ефект сумації: 

азоту діоксид та ангідрид сірчистий (група сумації №31). Тому, розрахунок 

доцільно провести для групи сумації №31.  

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері проведений з 

використанням автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери  

ЕОЛ 2000 (h), узгоджену з Міністерством охорони навколишнього природного 

середовища України 2464/19/4-10 від 15.03.2006, що реалізовує «Методика 

розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що 

містяться у викидах підприємств», ОНД-86 з урахуванням фонових концентрацій 

та наведений в додатку С.  

Відповідно до розрахунку, вплив на атмосферне повітря при проведенні 

будівельних робіт є незначним та знаходиться в межах фонового забруднення по  

м. Києву.  

Вплив на повітряне середовище з боку планованої діяльності в період 

проведення будівельно-монтажних робіт може бути оцінений як прийнятний.  

При експлуатації запроєктованого об’єкта передбачаються періодичні (при 

роботі двигунів автотранспорту) та постійні (від котельні, технологічного 

обладнання) викиди забруднюючих речовин. 

Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу за період 

експлуатації наведений в таблиці 12.  
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Таблиця 12 – Номенклатура викидів забруднюючих речовин в атмосферу за період 

експлуатації 

Найменування забруднюючої речовини Код 
Клас 

небезпеки 

ГДК м.р., мг/м
3
, 

ГДК сер.доб., мг/м
3
 

ОБРВ, 

мг/м
3
 

Азоту діоксид 301 3 0,2 - 

Азоту оксид 304 3 0,4 - 

Акролеїн 1301 2 0,03 - 

Ангідрид сірчистий 330 3 0,5 - 

Альдегіди 1317 3 0,01 - 

Аміак 303 4 0,2 - 

Бенз(а)пірен 703 1 0,00001
 

- 

Вуглецю оксид 337 4 5,0 - 

Етилмеркаптан 1728 2 0,00003 - 

НМЛОС 2754 4 1,0 - 

Кислота оцтова 1555 3 0,2 - 

Метан 410 - - 50,0 

Метилмеркаптан 1715 4 0,0001 - 

Натрію гідроксид 150 - - 0,01 

Сажа 328 3 0,15 - 

Сірководень  333 2 0,008 - 

Спирт етиловий 1061 4 5,0  

Пил борошна 10361 - - 0,06 

Ртуть та її сполуки 183 1 0,0003 - 

1,1,1,2-~Тетрафторетан (фреон-134-а) 938 - - 2,5 

Азоту (1) оксид [N2O] - - - - 

Вуглецю діоксид - - - - 

Викиди забруднюючих речовин при експлуатації здійснюватимуться з 

наступних джерел: 

– джерела №№10001-1004 – викиди забруднюючих речовин від котельні. 

Викиди організовані та здійснюються від чотирьох димових труб на висоті 18,98 м 

від рівня землі;  

– джерело №1005 – організовані викиди забруднюючих речовин від витяжного 

зонта в приміщенні пекарні та гарячого відділення; 

– джерело №1006 – організовані викиди забруднюючих речовин від витяжного 

зонта в приміщенні мийної тари; 

– джерела №№1007,1008 – організовані викиди забруднюючих речовин через 

вентиляційну трубу діам. 200 м від каналізаційних насосних станцій господарсько-

побутових стоків; 

– джерело №1009 – неорганізовані викиди забруднюючих речовин від 

автостоянки на 131 м/м; 

– джерело №1010 – неорганізовані викиди забруднюючих речовин від 

автостоянки на 259 м/м; 

– джерело №1011 – неорганізовані викиди забруднюючих речовин від 

автостоянки на 133 м/м; 

– джерело №1012 – неорганізовані викиди забруднюючих речовин від 

автостоянки на 15 м/м; 
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       – джерело №1013 – неорганізовані викиди забруднюючих речовин від 

автостоянки на 88 м/м; 

– джерело №1014 – неорганізовані викиди забруднюючих речовин від 

автостоянки на 52 м/м; 

– джерела №№1015-1073 –  організовані викиди забруднюючих речовин від 

підземного паркінгу. 

– джерела №№1074-1076 – неорганізовані викиди забруднюючих речовин від 

розвантажувально-завантажувальних майданчиків №№1-3. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин від роботи закладів харчування 

(кафе, закусочних, фудкортів та фудхолів) не проводились, оскільки вони 

передбачають в основному реалізацію страв з готової продукції та напівфабрикатів 

високого ступеня готовності. Як показує досвід експлуатації аналогічних закладів 

громадського харчування зазвичай потребується встановлення мікрохвильових 

печей, а викиди від використання плит, що знадобляться для приготування деяких 

напівфабрикатів є незначними та короткочасними. 

Витяжні зонти обладнані системою очищення повітря. 

В якості холодоагенту використовується озонобезпечний фреон R134-а. 

Відповідно до об’єктів-аналогів, заправка втрат фреону визначається при 

техобслуговуванні, яке проводиться 1 раз на рік. Втрати фреону становлять 6-8% 

від кількості фреону у системі обладнання. Викиди є незначними та 

короткочасними.  
Розрахунок валових (т/р) та максимально разових (г/с) викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу від котлів BOSH UNIMAT UT-L 24/3050 номінальною 
потужністю котла 3050 кВт (3 шт.) та котла BOSH UNIMAT UT-L 28/3700 
номінальною потужністю котла 3700 кВт (1 шт.) проведений відповідно до 
методики ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від 
енергетичних установок» та наведений в додатку Т. 

Розрахунки валових (т/р) та максимально разових (г/с) викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу від пекарні, від гарячого відділення виконані відповідно до 
«Методические рекомендаций по разработке, оформлению и содержанию раздела 
рабочего проекта «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения и удельные 
выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий 
хлебопекарной и макаронной промышленности» та наведені в додатку У. 

Розрахунок валових (т/р) та максимально разових (г/с) викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу від приміщення мийної тари виконаний відповідно до 
«Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря різними виробництвами, Том III та наведений в додатку У. 

Розрахунок валових (т/р) та максимально разових (г/с) викидів від 
каналізаційних насосних станцій господарсько-побутових стоків наведений в 
додатку Ф. 

Розрахунок максимально разових викидів (г/с) викидів забруднюючих речовин 
в атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання автомобілів на відкритих 
автостоянках, території паркінгу та розвантажувально-завантажувальних 
майданчиках виконаний згідно з «Методика розрахунку викидів забруднюючих 
речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» з урахуванням 
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максимальної кількості за одиницю часу автомобілів, що пересуватимуться 
зазначеними територіями та наведений в додатку Х. 

Розрахунок валових викидів від пересувних джерел не проведений, в зв’язку з 
відсутністю методичної мотивації даних розрахунків. Річні викиди забруднюючих 
речовин від автотранспорту (т/рік) визначаються виходячи з кількості фактично 
використаного пального. Джерелом інформації про витрати палива на пробіг та 
транспортну роботу автотранспорту є дані розділу 2 «Витрати палива на 
експлуатацію автомобілів» державного статистичного спостереження за формою 
№ 2- тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту», яку подають юридичні особи та 
їх підрозділи, що експлуатують автомобільний транспорт. 

Для джерел періодичної дії, тривалість викидів від яких складає менше 20 
хвилин, згідно з п.2.3 ОНД-86 («Методика расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»), потужність 
викиду приведена до 20-хвилинного інтервалу. 

Схема розміщення джерел забруднення навколишнього середовища наведена 
на рисунку 3.  

Параметри викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел 
забруднення наведені в таблиці 13. 
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Таблиця 13 – Параметри викидів забруднюючих речовин в атмосферу при експлуатації запроєктованого об’єкта  

 

Номер 

джерела 

викиду 

Найменування джерела 

викиду 

Параметри 

джерела 

викиду 

Координати 

джерел на 

карті-схемі 

Параметри 

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

№1001 

Котел BOSH UNIMAT  

UT-L 24/3050.  Димова 

труба. 

18,98 0,65 581,0 96,0 1,027 3,1 106,0 

337 Вуглецю оксид 0,047 - 0,277 

301 
Оксиди азоту (у перерахунку  

на діоксин азоту) [NO+NO2] 
0,095 - 0,527 

№1002 

Котел BOSH UNIMAT  

UT-L 24/3050.  Димова 

труба. 

18,98 0,65 580,0 98,0 1,027 3,1 106,0 

337 Вуглецю оксид 0,047 - 0,277 

301 
Оксиди азоту (у перерахунку  

на діоксин азоту) [NO+NO2] 
0,095 - 0,527 

№1003 

Котел BOSH UNIMAT  

UT-L 24/3050.  Димова 

труба. 

18,98 0,65 579,0 105,0 1,027 3,1 106,0 

337 Вуглецю оксид 0,047 - 0,277 

301 
Оксиди азоту (у перерахунку  

на діоксин азоту) [NO+NO2] 
0,095 - 0,527 

№1004 

Котел BOSH UNIMAT  

UT-L 28/3700.  Димова 

труба. 

18,98 0,7 578,0 107,0 1,245 3,8 106,0 

337 Вуглецю оксид 0,058 - 0,336 

301 
Оксиди азоту (у перерахунку  

на діоксин азоту) [NO+NO2] 
0,116 - 0,641 

№1005 

 

Пекарня. Витяжний зонт.  

В-92 

Гаряче відділення. 

Витяжний зонт. В-93 

Гаряче відділення. 

Витяжний зонт. В-94 

15,9 
1,2х 

0,8 
-15,0 13,0 3,83 4,0 29,5 

1061 Спирт етиловий 0,03 - 0,486 

1555 Кислота оцтова 0,0031 - 0,05 

1317 Альдегіди 0,00053 - 0,0085 

1301 Акролеїн 0,00000002 - 0,0000003 

10361 Пил борошна 0,0003 - 0,005 

№1006 
Приміщення мийної тари. 

Витяжний зонт. В-4 
15,9 0,125 -20,0 16,0 0,05 4,1 27,5 150 Натрію гідроксид 0,00000005 - 0,0000008 
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Продовження таблиці 13 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

№1007 
КНС №1. Труба 2,5 0,2 224,0 -58,0 0,06 1,2 24,5 

333 Сірководень 0,0003 - 0,0019 

303 Аміак 0,002  0,0139 

410 Метан 0,0136  0,0999 

1728 Етилмеркаптан 0,0000001  0,0000007 

1715 Метилмеркаптан 0,0000002 - 0,000001 

№1008 КНС №2. Труба 2,5 0,2 552,0 -23,0 0,06 1,2 24,5 

333 Сірководень 0,0003 - 0,0019 

303 Аміак 0,002 - 0,0139 

410 Метан 0,0136  0,0999 

1728 Етилмеркаптан 0,0000001  0,0000007 

1715 Метилмеркаптан 0,0000002  0,000001 

№1009 Автостоянка на 131 м/м 5,0 - 

 

 

-79,0 

34,0 

 

 

37,0 

89,0 - - - 

337 Вуглецю оксид - 0,0181 - 

2754 НМЛОС - 0,00263 - 

410 Метан - 0,000081 - 

301 Азоту діоксид - 0,0013 - 

328 Сажа - 0,00006 - 

304 Азоту оксид - 0,000009 - 

  

330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

703 Бенз(а)пірен - 0,0000003 - 

303 Аміак - 0,0000002 - 

№1010 Автостоянка на 259 м/м 5,0 - 

 

 

120,0 

300,0 

 

 

141,0 

31,0 - - - 

337 Вуглецю оксид - 0,0181 - 

2754 НМЛОС - 0,00263 - 

410 Метан - 0,000081 - 

301 Азоту діоксид - 0,0013 - 

328 Сажа - 0,00006 - 

304 Азоту оксид - 0,000009 - 

  

330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

703 Бенз(а)пірен - 0,0000003 - 

303 Аміак - 0,0000002 - 

№1011 Автостоянка на 133 м/м 5,0 - 

 

 

438,0 

160,0 

 

 

177,0 

23,0 - - - 

337 Вуглецю оксид - 0,0181 - 

2754 НМЛОС - 0,00263 - 

410 Метан - 0,000081 - 

301 Азоту діоксид - 0,0013 - 

328 Сажа - 0,00006 - 

304 Азоту оксид - 0,000009 - 

 

 
 

330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

703 Бенз(а)пірен - 0,0000003 - 

303 Аміак - 0,0000002 - 
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Продовження таблиці 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

№1012 

 
Автостоянка на 15 м/м 5,0 - 

 

 

571,0 

18,0 

 

 

134,0 

20,0 
- - - 

337 Вуглецю оксид - 0,005 - 

2754 НМЛОС - 0,0006 - 

410 Метан - 0,00002 - 

301 Азоту діоксид - 0,0004 - 

304 Азоту оксид - 0,000002 - 

  
330 Ангідрид сірчистий - 0,000016 - 

303 Аміак - 3,3E-8 - 

№1013 Автостоянка на 88 м/м 5,0 - 

 

 

559,0 

18,0 

 

 

20,0 

113,0 - - - 

337 Вуглецю оксид - 0,008 - 

2754 НМЛОС - 0,00113 - 

410 Метан - 0,000031 - 

301 Азоту діоксид - 0,0007 - 

328 Сажа - 0,00006 - 

304 Азоту оксид - 0,000004 - 

  

330 Ангідрид сірчистий - 0,000068 - 

703 Бенз(а)пірен - 0,0000003 - 

303 Аміак - 6,6Е-8 - 

№1014 Автостоянка на 52 м/м 5,0 - 

 

 

560,0 

18,0 

 

 

-6,0 

66,0 - - - 

337 Вуглецю оксид - 0,008 - 

2754 НМЛОС - 0,00113 - 

410 Метан - 0,000031 - 

301 Азоту діоксид - 0,0007 - 

328 Сажа - 0,00006 - 

304 Азоту оксид - 0,000004 - 

  

330 Ангідрид сірчистий - 0,000068 - 

703 Бенз(а)пірен - 0,0000003 - 

303 Аміак - 6,6Е-8 - 
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Продовження таблиці 13 

№№1015-1022 

Труба. Паркінг Б1 12,45 0,9 11,0 72,0 16,53 26,0 24,5 337 Вуглецю оксид - 0,0169 - 

Труба. Паркінг Б1 12,45 0,9 11,0 74,0 16,53 26,0 24,5 2754 НМЛОС - 0,0025 - 

Труба. Паркінг Б1 12,45 0,9 12,0 72,0 16,53 26,0 24,5 410 Метан - 0,00008 - 

Труба. Паркінг Б1 12,45 0,9 12,0 74,0 16,53 26,0 24,5 301 Азоту діоксид - 0,0012 - 

Труба. Паркінг Б1 12,45 0,9 13,0 72,0 16,53 26,0 24,5 328 Сажа - 0,00004 - 

Труба. Паркінг Б1 12,45 0,9 13,0 74,0 16,53 26,0 24,5 304 Азоту оксид - 0,000009 - 

Труба. Паркінг Б1 12,45 0,9 14,0 72,0 16,53 26,0 24,5 330 Ангідрид сірчистий - 0,00008 - 

Труба. Паркінг Б1 12,45 0,9 14,0 74,0 16,53 26,0 24,5 
703 Бенз(а)пірен - 0,0000002 - 

303 Аміак - 0,0000002 - 

№№1023-1028 

Труба. Паркінг Б2 9,67 1,4 99,0 106,0 31,42 20,4 24,5 337 Вуглецю оксид - 0,0204 - 

Труба. Паркінг Б2 9,67 1,4 99,0 104,0 31,42 20,4 24,5 2754 НМЛОС - 0,0031 - 

Труба. Паркінг Б2 9,67 1,4 101,0 107,0 31,42 20,4 24,5 410 Метан - 0,0001 - 

Труба. Паркінг Б2 9,67 1,4 101,0 105,0 31,42 20,4 24,5 
301 Азоту діоксид - 0,0014 - 

328 Сажа - 0,00004 - 

Труба. Паркінг Б2 9,67 1,4 103,0 108,0 31,42 20,4 24,5 
304 Азоту оксид - 0,00001 - 

330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

Труба. Паркінг Б2 9,67 1,4 103,0 106,0 31,42 20,4 24,5 
703 Бенз(а)пірен - 0,0000002 - 

330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

№№1029-1036 

Труба. Паркінг Б3 26,58 1,25 196,0 132,0 28,67 23,4 24,5 337 Вуглецю оксид - 0,0268 - 

Труба. Паркінг Б3 26,58 1,25 195,0 130,0 28,67 23,4 24,5 2754 НМЛОС - 0,0041 - 

Труба. Паркінг Б3 26,58 1,25 198,0 132,0 28,67 23,4 24,5 410 Метан - 0,0001 - 

Труба. Паркінг Б3 26,58 1,25 197,0 130,0 28,67 23,4 24,5 301 Азоту діоксид - 0,0018 - 

Труба. Паркінг Б3 26,58 1,25 200,0 132,0 28,67 23,4 24,5 328 Сажа - 0,00004 - 

Труба. Паркінг Б3 26,58 1,25 199,0 130,0 28,67 23,4 24,5 304 Азоту оксид - 0,00001 - 

Труба. Паркінг Б3 26,58 1,25 200,0 130,0 28,67 23,4 24,5 330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

Труба. Паркінг Б3 26,58 1,25 202,0 130,0 28,67 23,4 24,5 
703 Бенз(а)пірен - 0,0000002 - 

303 Аміак - 0,0000003 - 

№№1037-1045 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 252,0 135,0 32,42 16,1 24,5 337 Вуглецю оксид - 0,0311 - 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 254,0 135,0 32,42 16,1 24,5 2754 НМЛОС - 0,0048 - 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 256,0 135,0 32,42 16,1 24,5 410 Метан - 0,0001 - 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 258,0 135,0 32,42 16,1 24,5 301 Азоту діоксид - 0,0022 - 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 323,0 147,0 32,42 16,1 24,5 328 Сажа - 0,00008 - 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 325,0 149,0 32,42 16,1 24,5 304 Азоту оксид - 0,00002 - 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 323,0 151,0 32,42 16,1 24,5 330 Ангідрид сірчистий - 0,0002 - 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 325,0 149,0 32,42 16,1 24,5 703 Бенз(а)пірен - 0,0000004 - 

Труба. Паркінг Б4 16,7 1,6 323,0 151,0 32,42 16,1 24,5 303 Аміак - 0,0000003 - 
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Продовження таблиці 13 

№№1046-1054 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 370,0 145,0 31,39 15,6 24,5 337 Вуглецю оксид - 0,0298 - 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 374,0 142,0 31,39 15,6 24,5 2754 НМЛОС - 0,0047 - 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 374,0 140,0 31,39 15,6 24,5 410 Метан - 0,0001 - 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 376,0 142,0 31,39 15,6 24,5 301 Азоту діоксид - 0,0021 - 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 376,0 140,0 31,39 15,6 24,5 328 Сажа - 0,00008 - 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 378,0 142,0 31,39 15,6 24,5 304 Азоту оксид - 0,00002 - 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 378,0 140,0 31,39 15,6 24,5 330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 381,0 145,0 31,39 15,6 24,5 703 Бенз(а)пірен - 0,0000004 - 

Труба. Паркінг Б5 24,78 1,6 383,0 145,0 31,39 15,6 24,5 303 Аміак - 0,0000003 - 

№№1055-1064 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 434,0 143,0 14,06 22,1 24,5 337 Вуглецю оксид - 0,0169 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 436,0 143,0 14,06 22,1 24,5 2754 НМЛОС - 0,0025 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 439,0 139,0 14,06 22,1 24,5 410 Метан - 0,00008 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 439,0 137,0 14,06 22,1 24,5 301 Азоту діоксид - 0,0012 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 441,0 139,0 14,06 22,1 24,5 328 Сажа - 0,00004 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 441,0 137,0 14,06 22,1 24,5 304 Азоту оксид - 0,000009 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 443,0 139,0 14,06 22,1 24,5 330 Ангідрид сірчистий - 0,00008 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 443,0 137,0 14,06 22,1 24,5 703 Бенз(а)пірен - 0,0000002 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 446,0 143,0 14,06 22,1 24,5 
303 Аміак - 0,0000002 - 

Труба. Паркінг Б6 9,67 0,9 448,0 143,0 14,06 22,1 24,5 

№№1065-1073 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 420,0 54,0 12,44 15,8 24,5 337 Вуглецю оксид - 0,0124 - 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 420,0 52,0 12,44 15,8 24,5 2754 НМЛОС - 0,002 - 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 422,0 54,0 12,44 15,8 24,5 410 Метан - 0,00006 - 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 422,0 52,0 12,44 15,8 24,5 
301 Азоту діоксид - 0,0008 - 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 424,0 54,0 12,44 15,8 24,5 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 424,0 52,0 12,44 15,8 24,5 304 Азоту оксид - 0,000007 - 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 426,0 54,0 12,44 15,8 24,5 330 Ангідрид сірчистий - 0,00005 - 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 426,0 52,0 12,44 15,8 24,5 
303 Аміак - 0,0000001 - 

Труба. Паркінг Б7 9,67 1,0 430,0 58,0 12,44 15,8 24,5 

№1074 

Розвантажувально-

завантажувальний 

майданчик №1 

5,0 - 

 

 

169,0 

33,0 

 

 

 

-15,0 

33,0 
- - - 

337 Вуглецю оксид - 0,0014 - 

2754 НМЛОС - 0,0002 - 

410 Метан - 0,00001 - 

301 Азоту діоксид - 0,0007 - 

328 Сажа - 0,0002 - 

  

304 Азоту оксид - 0,000003 - 

330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

703 Бенз(а)пірен - 0,0000008 - 
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Закінчення таблиці 13 

№1075 

Розвантажувально-

завантажувальний 

майданчик №2 

5,0 - 

 

 

405,0 

20,0 

 

 

-46,0 

43,0 
- - - 

337 Вуглецю оксид - 0,0014   

2754 НМЛОС - 0,0002 - 

410 Метан - 0,00001 - 

301 Азоту діоксид - 0,0007 - 

  

328 Сажа - 0,0002 - 

304 Азоту оксид - 0,000003 - 

330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

703 Бенз(а)пірен - 0,0000008 - 

№1076 

Розвантажувально-

завантажувальний 

майданчик №3 

5,0 - 

 

 

513,0 

18,0 

 

 

48,0 

17,0 
- - - 

337 Вуглецю оксид - 0,0014 - 

2754 НМЛОС - 0,0002 - 

410 Метан - 0,00001 - 

301 Азоту діоксид - 0,0007 - 

  

328 Сажа - 0,0002 - 

304 Азоту оксид - 0,000003 - 

330 Ангідрид сірчистий - 0,0001 - 

703 Бенз(а)пірен - 0,0000008 - 
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Сумарні викиди забруднюючих речовин при експлуатації об’єкта 

проєктування наведені в таблиці 14. 

Таблиця 14 – Сумарні викиди забруднюючих речовин при експлуатації об’єкта 

проєктування 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДК, 

(ОБРВ), 

мг/м
3
 

Клас 

небезпеки 

Сумарний викид забруднюючої 

речовини 

г/с т/р 

Забруднюючі речовини 

Вуглецю оксид 5,0 4 0,4328 1,167 

Азоту діоксид  0,2 3 0,4195 2,222 

Спирт етиловий 5,0 4 0,03 0,486 

Кислота оцтова 0,2 3 0,0031 0,05 

Альдегіди 0,01 3 0,00053 0,0085 

Акролеїн 0,03 2 0,00000002 0,0000003 

Пил борошна 0,06 - 0,0003 0,005 

Натрію гідроксид 0,01 - 0,00000005 0,0000008 

Аміак  0,2 4 0,004 0,0278 

Сірководень 0,008 2 0,0006 0,0038 

Етилмеркаптан  0,00003 2 0,0000002 0,0000014 

Метилмеркаптан 0,0001 4 0,0000004 0,000002 

НМЛОС 1,0 4 0,0351 - 

Сажа  0,15 3 0,0012 - 

Азоту оксид 0,4 3 0,0001 - 

Ангідрид сірчистий  0,5 3 0,0015 - 

Бенз(а)пірен 0,00001 1 0,0000055 - 

Ртуть та її сполуки 0,0003 1 - 0,000008 

Речовини, що мають парниковий ефект 

Азоту (1) оксид [N2O]  0,008 

Вуглецю діоксид  4781,818 

Метан  0,2788 

Разом 4786,075 

 

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря 

Перевірку доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих 

речовин виконано згідно з п. 5.21 «Методика расчета концентраций в атмосферном 

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

формулі: 

М/ГДК > Ф 

(Ф = 0,01Н при Н > 10 м та Ф = 0,1 при Н ≤ 10 м),  

де  

М – сумарне значення викиду від всіх джерел забруднення, г/с; 

ГДК – максимальна гранично допустима концентрація, мг/м
3
; 

Н – середньозважена висота джерела викиду. 

Перевірка доцільності виконання розрахунку розсіювання забруднюючих 

речовин в приземному шарі атмосфери від експлуатації об’єкта проєктування 
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виконана при роботі максимальної кількості джерел викидів, а саме: котельні, 

пекарні, гарячого відділення, приміщення мийної тари, КНС, автостоянок та 

паркінгу. 

Розвантажувально-завантажувальні майданчики не включені, оскільки товари 

до магазинів поступають виключно у неробочий час (до 10.00 год і після  

22.00 год). 

Результати перевірки доцільності виконання розрахунку розсіювання 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від експлуатації об’єкта 

наведені в таблиці 15. 

Таблиця 15 – Перевірка доцільності виконання розрахунку розсіювання 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від експлуатації об’єкта 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДК, 

(ОБРВ), 

мг/м
3
 

Сумарний 

викид ЗР, г/с 

Значення 

відношення 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунку 

розсіювання 

Вуглецю оксид 5,0 0,4286 0,0857 недоцільно 

Азоту діоксид  0,2 0,4174 2,087 доцільно 

Спирт етиловий 5,0 0,03 0,006 недоцільно 

Кислота оцтова 0,2 0,0031 0,016 недоцільно 
Альдегіди 0,01 0,00053 0,053 недоцільно 
Акролеїн 0,03 0,00000002 0,0000006 недоцільно 
Пил борошна 0,06 0,0003 0,005 недоцільно 
Натрію гідроксид 0,01 0,00000005 0,000005 недоцільно 
Аміак  0,2 0,004 0,02 недоцільно 
Сірководень 0,008 0,0006 0,075 недоцільно 
Етилмеркаптан  0,00003 0,0000002 0,007 недоцільно 
Метилмеркаптан 0,0001 0,0000004 0,004 недоцільно 
НМЛОС 1,0 0,0345 0,0345 недоцільно 
Метан 50,0 0,0282 0,0006 недоцільно 
Сажа  0,15 0,0006 0,004 недоцільно 
Азоту оксид 0,4 0,00009 0,0002 недоцільно 
Ангідрид сірчистий  0,5 0,0012 0,0024 недоцільно 
Бенз(а)пірен 0,00001 0,0000031 0,31 доцільно 

Аналіз проведених результатів показав, що розрахунки розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ здійснювати доцільно 

тільки по азоту діоксиду та бенз(а)пірену, експлуатація об’єкта збільшить 

концентрацію забруднень по всім іншим речовинам на незначну величину, значно 

менше 0,1 ГДК. 

Крім того, у викидах об’єкта проєктування присутні речовини для яких 

властивий ефект сумації: аміак та сірководень (група сумації №3), сірководень та 

ангідрид сірчистий (група сумації №30), азоту діоксид та ангідрид сірчистий 

(група сумації №31). Тому, розрахунок доцільно провести для всіх груп сумацій. 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері проведений з 

використанням автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери  

ЕОЛ 2000 (h), узгоджену з Міністерством охорони навколишнього природного 

середовища України 2464/19/4-10 від 15.03.2006, що реалізовує «Методику 
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розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що 

містяться у викидах підприємств», ОНД-86, з урахуванням:  

 параметрів викидів (таблиця 13);  

 кліматологічної характеристики району;  

 без врахування фонових концентрацій та з урахуванням фонових 

концентрацій атмосфери, прийнятих відповідно до листа Центральної геофізичної 

обсерваторії імені Бориса Срезневського від 27.09.2019 р. №17-14.1/2003/06-462 

(додаток Ц):  

 найбільш несприятливого поєднання потужності викидів і метеорологічних 

умов.  

Розрахунок розсіювання приземних концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосфері проведений для одного варіанту на зимовий період, при роботі 

максимальної кількості джерел викидів. 

Для більш детального аналізу були задані контрольні точки: найближча 

житлова забудова (КТ1), що розташована від крайніх джерел викидів в північному 

напрямку на відстані орієнтовно 92,0 м; спеціалізована школа І-ІІ ступенів №10 

(КТ2), що  розташована від крайніх джерел викидів в північно-східному напрямку 

на відстані орієнтовно 83,0 м; зона відпочинку (КТ3), що  розташована від крайніх 

джерел викидів в західному напрямку на відстані орієнтовно 38,0 м. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 

атмосфери без врахування фонових концентрацій та з урахуванням фонових 

концентрацій наведений в додатку Ш.  

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному 

шарі атмосфери при експлуатації запроєктованого об’єкта наведені в таблиці 16. 

Таблиця 16 – Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

приземному шарі атмосфери при експлуатації запроєктованого об’єкта  
Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Концентрації забруднюючих 

речовин без фону, долі ГДК 
Концентрації забруднюючих 

речовин з фоном, долі ГДК 
Житлова 

забудова 

КТ1 

Школа 

КТ2 

Зона 

відпочинку 

КТ3 

Житлова 

забудова 

КТ1 

Школа 

КТ2 

Зона 

відпочинку 

КТ3 

Азоту діоксид 0,12 0,34 0,08 1,08 1,3 1,04 

Ангідрид сірчистий розрахунок недоцільний 0,08 0,08 0,08 

Аміак 0,01 0,02 0,01 0,08 0,09 0,08 

Сірководень 0,03 0,07 0,02 0,36 0,40 0,35 

Бенз(а)пірен 0,02 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 

Група сумації №3 0,04 0,09 0,03 0,44 0,49 0,43 

Група сумації №30 0,03 0,07 0,02 0,43 0,48 0,43 

Група сумації №31 0,12 0,34 0,08 1,16 1,38 1,12 

Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 

показують, що концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі без 

урахування фону не перевищують їх гігієнічні нормативи по жодному з 

інгредієнтів.  
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Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 

показують, що концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі з 

урахування фону перевищують ГДК по азоту діоксиду та групи сумації №31, де 

присутній азоту діоксид. 

Слід зазначити, що рівень забруднення атмосферного повітря в м. Києві 

оцінюється як високий.  Фонове забруднення атмосферного повітря в цілому по 

м. Києву по азоту діоксиду вище нормативів ГДК для атмосферного повітря 

населених пунктів. Тому, перевищення у контрольних точках відбувається за 

рахунок підвищеного фону.  

Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть значно 

менші, зважаючи на те, що середня місячна температура найхолоднішого місяця не 

перевищує (-4,7°С), а середня температура 6-ти найхолодніших місяців року  

(-0,03°С). Крім того, викиди від автотранспорту, що пересувається по відкритих 

автостоянках та паркінгу уже враховані у фонових забрудненнях атмосферного 

повітря, а тому, вони враховуються двічі. 

Після введення запроєктованого об’єкта в експлуатацію та проведення 

фактичних вимірів вмісту забруднюючих речовин у викидах будуть встановлені 

нормативи для кожної з введених вентиляційних систем окремо, нормуватиметься 

концентрація забруднюючих речовин або фактичний викид у г/с. 

Після введення об’єкта проєктування в експлуатацію необхідно розробити 

Звіт з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

для отримання дозволу на викиди. Також необхідно паспортизувати вентиляційні 

системи. 

Санітарно-захисна зона 

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) встановлюється відповідно до санітарної 

класифікації виробництв наведеної в Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 19.06.96 р. №173.  

Згідно з додатком № 4 даного нормативного документу розмір СЗЗ для об’єкта 

проєктування не нормується.  

Нормативні санітарно захисні розриви від автостоянок та паркінгу згідно з 

додатком 10 ДСП 173-96 становлять: 

– при кількості автомобілів 11-50 – до житлових будинків складає 15,0 м, у 

тому числі торців будинків без вікон – 10,0 м, громадських будівель – 10,0 м, 

загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних закладів – 25,0 м;  

– при кількості автомобілів 51-100 – до житлових будинків складає 25,0 м, у 

тому числі торців будинків без вікон – 15,0 м, громадських будівель – 15,0 м, 

загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних закладів – 25,0 м;  

– при кількості автомобілів 101-300 – до житлових будинків складає 35,0 м, у 

тому числі торців будинків без вікон – 25,0 м, громадських будівель – 25,0 м, 

загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних закладів – 50,0 м;  

– при кількості автомобілів більше 300 – до житлових будинків складає 50,0 м, 

у тому числі торців будинків без вікон – 35,0 м, громадських будівель – 25,0 м, 

загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних закладів – визначається за 

погодженням з органами Державного санітарного нагляду. 
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Нормативна СЗЗ від КНС згідно з додатком 12 ДСП 173-96 становить 15,0 м. 

Нормативні санітарно захисні розриви від автостоянок та паркінгу та 

нормативна СЗЗ від КНС забезпечена та дотримується, знаходиться в межах 

ділянки запроєктованого ТРЦ. 

Під час розробки проєктної документації отримано технічні вимоги  

КП «Київський метрополітен» № 47НГ від 23.04.2020 р., які були враховані. У 

безпосередній близькості від об’єкта проєктування розміщені вентиляційні камери 

метрополітену та вентиляційні кіоски. Згідно з п. А.16.1 та А.16.2  

Додатка А (обов’язкового) ДБН В.2.3-7:2018, нормативні відстані становлять: 

1) від центра наземних повітрозабірних (повітровипускних) кіосків тунельної 

вентиляції: 

– до гаражів та стоянок легкового автотранспорту – не менше ніж 25 м; 

– до АЗС, складів ПММ, стоянок вантажного автотранспорту, будівель 

категорій А і Б із вибухопожежної і пожежної небезпеки – не менше ніж 100 м; 

– до іншої забудови – не менше ніж 10 м від зовнішнього контуру цих споруд. 

2) від зовнішнього контуру окремо розташованих повітрозаборів і 

повітровипусків систем місцевої вентиляції до будівель, кіосків, гаражів і стоянок 

легкового автомобільного транспорту – не менше ніж 5 м. 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих 

метеорологічних умовах (НМУ) 

Передбачене проєктом обладнання інженерного забезпечення є необхідним 

для нормального життєзабезпечення людей, заходи з охорони атмосфери при 

настанні НМУ носять організаційно-технічний характер. 

Додаткові заходи щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

при наступі НМУ не передбачаються. 

Забруднення ґрунту та надр 

При будівництві плив проєктованої діяльності на геологічне середовище буде 

пов’язаний з будівельними роботами (риття траншей, котлованів під фундаменти, 

планування території). Техногенними факторами, що можуть спричинити зміни 

фізико-механічних властивостей ґрунтів є розробка ґрунтів методами, що 

порушують їх структуру. При виконанні будівельних робіт необхідно 

дотримуватись вимог нормативних документів, що дозволить виключити 

негативний вплив техногенних факторів та порушення структури ґрунту.  

При прийнятті проєктних рішень щодо влаштування підземних споруд 

необхідно враховувати прогнозний підйом рівня ґрунтових вод і відповідно 

забезпечити їх надійну гідроізоляцію.  

Для запобігання надмірного зволоження ґрунтів поверхневими та стічними 

водами в районі розташування будівель, що проєктуються, необхідно передбачити 

такі заходи: 

 – планування території повинне здійснюватись з можливістю відведення 

поверхневих вод;  

– влаштування ефективного водовідводу поверхневих вод та стоків з даху;  
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– при прокладанні інженерних мереж проводити пошарове ущільнення ґрунтів 

зворотної засипки.  

Вплив на геологічне середовище і ґрунти при будівництві тимчасовий, після 

закінчення будівельних робіт проводиться благоустрій території.  

 На період експлуатації проєктованого об’єкта впливів на геологічне 

середовище і ґрунти не очікується. 

Планованою діяльністю передбачається організація майданчиків з 

контейнерами для тимчасового зберігання відходів, часткове асфальтобетонне 

покриття території та очищення поверхневого стоку на локальних очисних 

спорудах. 

Шумове забруднення 

Джерелами шуму в період будівництва буде будівельна техніка.  

Фізичний вплив на навколишнє середовище під час будівельно-монтажних 

робіт має локальний та тимчасовий характер. Площа впливу джерел обмежена 

територією проведення робіт. 

Рівні шуму не повинні перевищувати нормативних значень, встановлених 

ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

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

Розрахунок еквівалентних рівнів шуму від будівельної техніки в робочій зоні 

(на ділянці проведення будівельно-монтажних робіт) і в розрахунковій точці від 

місця проведення робіт (територія спеціальної школи І-ІІ ступенів №10) наведено в 

додатку Щ. 

Аналіз розрахунків показав, що на період проведення будівництва існуюча 

акустична ситуація у зв'язку з роботою будівельної техніки погіршена не буде. 

Очікувані еквівалентні рівні звуку, які створюються будівельною технікою, не 

перевищать допустимі рівні звуку на робочих місцях – 80 дБА згідно з  

ДСН 3.3.6.037-99 і в розрахунковій точці з використанням шумозахисних екранів – 

40 дБА згідно з ДБН В.1.1-31:2013. 

Для звукоізоляції двигунів будівельних машин можливе застосування 

захисних кожухів і капотів з багатошаровим покриттям з гуми, поролону тощо, за 

допомогою яких шум можна знизити на 5 дБА. 

З метою захисту від шуму при проведенні будівельних робіт необхідно 

передбачити розташування працюючих машин на будівельному майданчику з 

врахуванням взаємного звукоогородження та природних перешкод; здійснювати 

профілактичний ремонт механізмів.  

Рівень шуму, що створюється будівельною технікою близький до рівня, який 

впливає на здоров’я людини. Однак локальний та тимчасовий характер впливу 

звукового навантаження, неодночасність роботи будівельної техніки і, насамперед, 

використання екранів (ефективна висота екрану – 3,0 м; відстань між екраном та 

розрахунковою точкою – 5,0 м; відстань між джерелом шуму та екраном – 2,0 м) 

для зниження рівня шуму дає змогу зробити висновок, що цих заходів буде 
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достатньо і додаткові заходи щодо захисту від шкідливих фізичних впливів і 

зниженню їх рівнів до відповідних діючих нормативів не потрібні.  

Проєктом розроблений окремий том «Захист від шуму» на період 

експлуатації. 

Для забезпечення нормативних рівнів шуму в приміщеннях та на прилеглій 

території згідно з вимогами ДБН В.1.1-31:2013 та ДСН 3.3.6.037-99 при 

експлуатації об’єкта необхідно передбачити виконання таких заходів: 

– шумне інженерне обладнання має постачатися в шумозахищенному 

виконанні; 

– інженерне обладнання необхідно встановити на віброізолюючі основи або 

монтувати із застосуванням підвісних віброізолюючих кріплень; 

–  кріплення трубопроводів та магістральних металевих повітропроводів до 

огороджувальних конструкцій має бути виконано із застосуванням 

звукоізоляційних кріплень; 

– передбачити під’єднання повітроводів і трубопроводів до інженерного 

обладнання за допомогою гнучких вставок; 

– прокладання інженерних мереж через стіни та перекриття має бути виконано 

із застосуванням вібророзв’язаних гільз. 

Після проведення робіт з монтування і введення в експлуатацію інженерного 

обладнання необхідно виконати контрольні акустичні вимірювання в 

приміщеннях, в яких рівні шуму підлягають нормуванню. За результатами 

проведених вимірювань, у разі перевищення допустимих рівнів шуму, необхідно 

розробити додаткові заходи щодо зниження рівнів шуму. Виконання всіх 

наведених вище рекомендацій щодо захисту від шуму дозволить досягти 

нормативних значень рівнів шуму в приміщеннях ТРЦ та на прилеглій території. 

Рекомендовані заходи щодо захисту від шуму 

Шум працюючого інженерного обладнання поширюється з технічних 

приміщень у приміщення, в яких рівні шуму підлягають нормуванню, 

безпосередньо через огороджувальні конструкції (повітряний шум), а також через 

будівельні конструкції, повітроводи, труби інженерних мереж (структурний шум). 

Тому слід передбачити заходи щодо ізоляції приміщень з інженерним 

обладнанням, що є інтенсивними джерелами шуму та вібрацій. 

На основі результатів натурних вимірювань, акустичних розрахунків та 

аналізу проєктної документації розроблено комплекс заходів щодо додаткової 

звукоізоляції огороджувальних конструкцій та зменшення поширення шуму 

інженерного обладнання до приміщень, в яких рівні шуму підлягають 

нормуванню. 

Додаткова звукоізоляція конструкцій 

Для забезпечення нормативної звукоізоляції ударного і повітряного шуму слід 

передбачити проведення таких заходів: 

Технічні приміщення 

У венткамерах, ІТП, насосних, електрощитових, серверній, РУ, холодильних 

центрах необхідно виконати конструкцію звукоізоляційної «плаваючої» підлоги. 
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Адміністративні приміщення 

В адміністративних приміщеннях ТРЦ необхідно виконати конструкцію 

звукоізоляційної «плаваючої» підлоги. 

Стіни, що розділяють адміністративні приміщення та відділяють їх від 

приміщень загального користування необхідно виконати за каркасною технологією 

КНАУФ. 

Кінозали та прилеглі до них приміщення 

У приміщеннях кінозалів необхідно виконати конструкцію звукоізоляційної 

«плаваючої» підлоги та звукоізоляційного облицювання стін та стелі. 

Металеві конструкції покрівлі кінозалів необхідно виконати незалежними між 

собою для зниження рівнів шуму, що поширюються між кінозалами по конструкції 

покрівлі. 

В прилеглих до кінозалів зонах необхідно виконати конструкцію 

звукоізоляційної «плаваючої» підлоги. 

Приміщення розважальних зон 

У розважальних зонах рекомендовано влаштувати конструкції 

звукоізоляційної «плаваючої» підлоги. 

Звукоізоляція дверей у приміщеннях з інженерним обладнанням 

Для зниження шумового впливу інженерного обладнання на приміщення, в 

яких рівні шуму підлягають нормуванню, в технічних приміщеннях слід 

встановлювати двері з високими показниками звукоізоляції. 

Для забезпечення високої звукоізоляції необхідно, щоб двері в зачиненому 

положенні не мали щілин і нещільностей в приляганні дверного полотна до 

коробки. 

Дверні коробки повинні обов'язково мати поріг та ущільнювальну прокладку 

по всьому притвору. В якості прокладки найкраще використовувати профільні 

гумові ущільнювачі, що мають переріз у вигляді букви «D». Різниця в звукоізоляції 

дверей з порогом і без нього досягає від 10 дБ до 15 дБ. 

Для унеможливлення непрямого передавання шуму з технічних приміщень з 

шумним інженерним обладнанням в суміжні приміщення та на прилеглу територію 

рекомендовано застосовувати сталеві вогнестійкі звукоізоляційні двері без скління, 

що мають індекс звукоізоляції Rw = 37-41 дБ. 

Під час монтування коробки звукоізоляційних дверей у дверний отвір слід 

ретельно заповнити всі порожнини розчином. Нещільності та щілини в місцях 

прилягання коробки до конструкції стіни необхідно зашпаклювати та/або 

загерметизувати силіконовим герметиком. 

Звукоізоляція насосного обладнання 

Проєктом передбачено встановлення насосного обладнання в приміщеннях 

насосних та ІТП. 

Для зменшення акустичного впливу інженерного обладнання на приміщення 

ТРЦ, слід передбачити проведення таких заходів: 

– під час зведення перегородок у технічних приміщеннях необхідно залишати 

зазори шириною 10-20 мм між перекриттям стелі та верхнім краєм стін. Утворені 

зазори заповнюють негорючим звукопоглинальним матеріалом, наприклад, 

базальтовою мінеральною ватою, і герметизують нетверднучим герметиком; 
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– для зниження рівня структурного шуму від працюючого насосного 

обладнання в приміщеннях насосних та ІТП необхідно виконати конструкцію 

«плаваючої» підлоги; 

– всі елементи обв'язки (баки, гребінки, теплообмінники) і трубопроводи 

інженерного обладнання в приміщеннях насосних та ІТП призначені для монтажу 

на підлогу, рекомендовано встановлювати на конструкцію звукоізоляційної 

«плаваючої» підлоги; 

– насосні установки, модульні блоки необхідно встановити на 

віброізольованій основі; 

– для зменшення поширення структурного шуму під’єднання агрегатів до 

трубопроводів необхідно здійснювати із застосуванням вібровставок зі спеціальної 

гуми або гофрованих вібровставок з нержавіючої сталі. 

Для зниження шумового впливу інженерного обладнання на сусідні 

приміщення, в технічних приміщеннях слід встановити двері з високими 

показниками звукоізоляції. 

Звукоізоляція вентиляційного обладнання 

Проєктом системи вентиляції передбачено встановлення вентиляційного 

обладнання в приміщеннях венткамер та за підшивними стелями. Шум 

працюючого інженерного обладнання проникає до приміщень, в яких рівні шуму 

підлягають нормуванню, і на прилеглу територію через огороджувальні 

конструкції стін, перекриття, повітроводи, вікна тощо (повітряний шум) та через 

будівельні конструкції та трубопроводи інженерних мереж (структурний шум). 

Для зниження акустичного впливу припливно-витяжних вентиляційних 

агрегатів на приміщення ТРЦ, в яких рівні шуму підлягають нормуванню, та 

прилеглу територію, слід передбачити проведення таких заходів: 

– під час зведення перегородок у технічних приміщеннях необхідно залишати 

зазори шириною 10-20 мм між перекриттям стелі та верхнім краєм стін. Утворені 

зазори заповнюють негорючим звукопоглинальним матеріалом, наприклад, 

базальтовою мінеральною ватою, і герметизують нетверднучим герметиком; 

– у приміщеннях венткамер необхідно виконати конструкцію «плаваючої» 

підлоги; 

– на поверхнях стін та стелі у приміщеннях венткамер необхідно змонтувати 

звукопоглинальне облицювання;  

– вентиляційні агрегати загальнообмінної системи вентиляції необхідно 

віброізолювати;  

– вентилятори димовидалення необхідно встановлювати з застосуванням 

штатних пружинних віброізоляторів або пружинних віброізоляторів  

Vibrofix Spring; 

– припливні та витяжні канали, а також канали забору і викиду повітря 

вентиляційних агрегатів загальнообмінної системи вентиляції необхідно вбудувати 

ефективні глушники шуму. Характеристики глушників шуму обираються згідно з 

даними серії 5.904-17 «Глушники шуму вентиляційних установок» або 

аналогічними. Необхідну ефективність шумоглушників розраховують на стадії 

розроблення робочої документації; 
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Для зниження шумового впливу інженерного обладнання на приміщення, в 

яких рівні шуму підлягають нормуванню, в технічних приміщеннях слід 

встановлювати двері з високими показниками звукоізоляції. 

Звукоізоляція котельні 

Проєктом теплопостачання передбачено облаштування котельні на території, 

прилеглій до споруджуваного ТРЦ. 

Для зниження акустичного впливу обладнання котельні на приміщення та 

прилеглу територію слід передбачити проведення таких заходів: 

– для зниження передачі структурного шуму по огороджувальним 

конструкціям будівель та зменшення рівня шуму працюючого обладнання у 

приміщенні котельні; 

– необхідно виконати конструкцію звукопоглинального облицювання стін та 

стелі; 

– газові пальники мають бути комплектовані шумозахисними кожухами; 

– котли опалення необхідно встановити на штатні віброізольованій основі. 

Для зниження шумового впливу інженерного обладнання на приміщення, в 

яких рівні шуму підлягають нормуванню, в технічних приміщеннях слід 

встановлювати двері з високими показниками звукоізоляції. 

Звукоізоляція обладнання системи холодопостачання 

Проєктом системи холодопостачання передбачено встановлення внутрішніх 

блоків в холодильних центрах та зовнішніх блоків на покрівлі ТРЦ. 

Для зниження акустичного впливу інженерного обладнання на приміщення 

ТРЦ і прилеглу територію, слід передбачити виконання таких заходів: 

– у приміщеннях холодильних центрів, необхідно виконати конструкцію 

«плаваючої» підлоги; 

– на поверхнях стін та стелі у приміщеннях холодильних центрів, необхідно 

змонтувати звукопоглинальне облицювання відповідно до схеми; 

– обладнання системи холодопостачання необхідно віброізолювати;  

–  навколо зовнішніх блоків системи холодопостачання необхідно змонтувати 

акустичні екрани. Конфігурація акустичних екранів визначається за 

результатами додаткових натурних вимірювань після монтажу обладнання; 

– для зменшення поширення структурного шуму під’єднання агрегатів до 

трубопроводів необхідно здійснювати із застосуванням вібровставок. 

Для зниження шумового впливу інженерного обладнання на приміщення, в 

яких рівні шуму підлягають нормуванню, в технічних приміщеннях слід 

встановлювати двері з високими показниками звукоізоляції.  

Після введення обладнання в експлуатацію необхідно виконати налаштування 

та оптимізацію систем холодопостачання та кондиціювання для забезпечення 

найменш шумного режиму експлуатації обладнання. 

Рекомендації щодо звукоізоляції трубопроводів і повітроводів 

Для запобігання розповсюдженню структурного шуму від шумного 

інженерного обладнання, під час проведення монтажних робіт слід передбачити 

виконання таких заходів: 

Зовнішню поверхню жорстких металевих повітроводів у приміщеннях, в яких 

рівні шуму підлягають нормуванню, рекомендовано обгорнути фольгованими 
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базальтовими матами товщиною 20-30 мм. Шви між смугами базальтових матів 

проклеюють самоклейкою алюмінієвою стрічкою. 

Металеві повітроводи системи припливно-витяжної вентиляції не повинні 

мати жорсткого контакту з огороджувальними конструкціями будівлі. Кріплення 

магістральних повітропроводів до огороджувальних конструкцій необхідно 

здійснювати із застосуванням звукоізолюючих кріплень з амортизаторами або 

гумових профілів для монтажних шин виробництва компанії «Walraven» або їх 

аналог. 

Сполучення вентиляційних агрегатів з жорсткими повітроводами необхідно 

здійснювати із застосуванням гнучких вставок із прогумованої тканини. 

Повороти повітропроводів на вході та виході вентиляційних агрегатів повинні 

бути плавними, щоб знизити втрати тиску і сприяти відновленню статичного 

тиску. 

Повний кут повороту не повинен перевищувати 15 градусів для поворотів на 

виході і 45 градусів для поворотів на вході. 

Найближчі після вентагрегата регулюючі клапани, шумоглушники, коліна, 

випуски, переходи або відведення повинні бути розташовані на відстані не менше 

трьох еквівалентних діаметрів повітроводу від входу (виходу) вентагрегата. 

В усі канали вентиляційних агрегатів системи припливно-витяжної вентиляції 

повинні бути вбудовані ефективні глушники шуму. Кожухи глушників 

рекомендовано звукоізолювати за аналогією з повітроводами. Характеристики 

глушників шуму обираються згідно з даними серії 5.904-17 «Глушники шуму 

вентиляційних установок» або даними виробника. 

Прокладання повітроводів систем примусової припливно-витяжної системи 

вентиляції і кондиціювання, трубопроводів систем водопостачання, каналізації, 

теплопостачання, холодопостачання через стіни та перекриття повинна бути 

виконана із застосуванням вібророзв’язаних гільз. Для вібророзв’язки слід 

застосовувати пружні негорючі матеріали, наприклад базальтові мати. Стики та 

проміжки між трубопроводами та гільзами слід герметизувати нетверднучим 

герметиком. 

Монтування усіх трубопроводів всередині технічних приміщень, слід 

проводити із застосуванням віброізолюючих кріплень Vibrofix або встановлювати 

на «плаваючу» підлогу відповідно до схем. 

Кріплення до огороджувальних конструкцій трубопроводів систем 

водопостачання, каналізації, теплопостачання, холодопостачання, що знаходяться 

за межами технічних приміщень, слід здійснювати із застосуванням хомутів зі 

звукоізоляційними прокладками виробництва компанії Walraven типу WLC, 2S та 

HD (в залежності від діаметру трубопроводів). 

Під’єднання трубопроводів до інженерного обладнання слід виконати із 

застосуванням вібровставок зі спеціальної гуми або гофрованих вібровставок із 

нержавіючої сталі. 
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Акустичне оздоблення приміщень 

Згідно з п. 9.4 ДБН В.1.1-31:2013, як обов’язковий захід для зниження рівня 

шуму і забезпечення більш комфортних акустичних умов в приміщеннях ТРЦ 

звукопоглинальне облицювання треба застосовувати: 

– в приміщеннях, насичених шумним технологічним обладнанням; 

– в магазинах; 

– в закладах харчування; 

– в кінозалах; 

– в адміністративних приміщеннях; 

– в приміщеннях загального користування. 

В приміщеннях кінозалів ТРЦ рекомендується застосування наступних рішень 

щодо акустичного оздоблення: 

– в верхній частині на бокових і тиловій стінах, а також на стелі кінозалів 

необхідно змонтувати звукопоглинальне облицювання з використання акустичних 

панелей «CEWOOD» або їх аналог з заповненням акустичною мінеральною ватою 

«AcousticWool Sonet» товщиною 50 мм; 

– панелі «CEWOOD» або їх аналог можуть бути замовлені пофарбованими на 

виробництві або фарбуються безпосередньо на об’єкті методом напилення. 

В магазинах, закладах громадського харчування та приміщеннях загального 

користування (коридори, холи, атріуми) рекомендується застосування закріплення 

до конструкції перекриття акустичної мінеральної вати AcousticWool Sonet P з 

підвісною стелею типу Грільято. 

В адміністративних приміщеннях рекомендується застосування підвісної стелі 

з використанням акустичних плит «СEWOOD» або перфорованих гіпсових плит 

«Knauf Сleaneo», або їх аналог на металевому каркасі «Knauf» з заповненням 

акустичною мінеральною ватою «AcousticWool Sonet» товщиною 50 мм. 

Рівні звукового тиску в октанових смугах частот, а також еквівалентні рівні 

звуку, що створюються проєктованим обладнанням не перевищуватимуть 

встановлених норм та регламентовані заводами виготовлювачами. Враховуючи, 

що все обладнання відповідає санітарним нормам, розрахунок акустичного 

забруднення проводити недоцільно. 

Фактичний рівень шуму у приміщеннях та за межами цих приміщень не 

перевищуватиме гранично допустимих рівнів для населених місць. 

Рівні звукового тиску на межі житлової забудови та спеціальної школи І-ІІ 

ступенів №10 прогнозуються нижче нормативних. 

Вібраційне забруднення 

Згідно з діючими санітарними нормами, шкідливими для здоров’я людини є 

вібрації більше 30 Гц. Узагальнені характеристики частоти обертання і частоти 

вібрації (у межах) використовуваного обладнання: бульдозери, екскаватори, 

бетононасоси, автокрани, вантажні автомобілі (Nдв=600, 1200 об/хв; ɣ=10,0,  

20,0 Гц) – дозволяють зробити висновок, що на застосовуваних механізмах рівні 

вібрації знаходяться в допустимих межах. 
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Рівні вібрації не повинні перевищувати допустимих значень, встановлених  

ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 

вібрації». 

Для зменшення негативного впливу та з метою профілактики рекомендується 

впроваджувати наступні заходи боротьби з шумом і вібрацією: 

– всі використовувані транспортні засоби та обладнання мають бути 

серійними, мати відповідні сертифікати шуму і вібрації при виготовленні на 

заводах-виробниках, що відповідають діючим виробничо-санітарним нормам і 

вимогам промислової безпеки в Україні; 

– для профілактики, під частини машин, які обертаються або вібрують, слід 

класти пружини або амортизуючий матеріал (гума, повсть, пробка, м’які пластики і 

т.п.). У тих випадках, де допустимо за технічними умовами, доцільно замінити 

підшипники кочення на підшипники ковзання, плоскоременні передачі з вшивним 

ременем – на клиновидні, редукторні передачі – на безредукторні, деталі та вузли 

зі зворотно-поступальними рухами – на обертальні; 

– в якості індивідуальних захисних засобів при проведенні будівельних робіт 

рекомендується використовувати різні протишуми (антифони). Вони 

виготовляються або у вигляді встановлених в зовнішній слуховий прохід 

вкладишів з м’яких звукопоглинальних матеріалів, або у вигляді навушників, що 

надягаються на вушну раковину; 

– при роботі в умовах впливу загальної вібрації під ноги робітнику 

рекомендується ставити спеціальний віброгасильний матеріал або амортизуючий 

майданчик. При впливі місцевої вібрації (частіше на руки) рукоятки та інші 

вібруючі частини машин та інструменту (наприклад, трамбівка моторна), що 

торкаються тіла робітника, покривають гумою або іншим м’яким матеріалом. 

Віброгасильну роль відіграють і рукавиці. Заходи по боротьбі з вібрацією 

передбачаються не лише при безпосередній роботі з вібруючими інструментами, 

машинами чи іншим обладнанням, а й при зіткненні з деталями та інструментами, 

на які поширюється вібрація від основного джерела; 

– робочі кабіни будівельних механізмів та автомобільного транспорту 

повинні бути встановлені на гумових амортизаторах і забезпечені зручними проти-

вібраційними кріслами, що також зменшує шкідливу дію на машиніста; крім того, 

необхідно організувати робочий процес таким чином, щоб операції, що 

супроводжуються шумом або вібрацією, чергувались з іншими роботами без цих 

чинників. 

Якщо організувати таке чергування неможливо, передбачається періодичні 

короткочасні перерви в роботі з відключенням шумливого або вібруючого 

обладнання. Слід уникати значних фізичних навантажень, особливо статичних 

напружень, а також охолодження рук і всього тіла. 

При дотриманні рекомендованих заходів боротьби із вібрацією, використання 

сертифікованого обладнання та машин, можна зменшити або виключити 

негативний вплив цих чинників на стан здоров’я робочого персоналу. 

При експлуатації запроєктованого об’єкта необхідно дотримуватись заходів 

описаних в розділі «Шумове забруднення» для недопущення перевищень значень 

рівнів вібрацій, встановлених чинними нормами. 
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Забруднення світлове, теплове, радіаційне, а також випромінення 

Використання установок, обладнання та матеріалів, що виділяють у 

навколишнє середовище світлове, теплове, радіаційне забруднення, а також 

випромінювання не передбачається. Матеріали та вироби, які передбачається 

використовувати, екологічно чисті та нейтральні по відношенню до 

навколишнього середовища. Тому, впливи на довкілля від перерахованих фізичних 

факторів – відсутні. 
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

2.1 Альтернативи географічного характеру 

Альтернативи географічного характеру відсутні з огляду на провадження 

планованої діяльності у відповідності до містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки, що наведені в додатку А.  

2.2 Альтернативи технологічного характеру 

Альтернативою технологічного характеру 2 розглянуто будівництво 

автономної твердопаливної котельні для покриття потреб ТРЦ у теплопостачанні 

відповідно до технічних умов.  

Провадження планованої діяльності за такою технологічною альтернативою 

може призвести до наступних екологічних наслідків:  

– збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що спричинить 

погіршення якості повітря та у майбутньому ймовірно негативно відобразиться на 

здоров’ї населення, що проживає у даному районі. 

– додаткове виділення земельних ділянок для влаштування складських 

приміщень для зберігання запасу палива і тимчасового зберігання шлаку. 

Передбачається утворення значної кількості відходів – шлаку. 

Враховуючи вищеперелічені екологічні наслідки та те, що район провадження 

планованої діяльності розташований в густонаселеній зоні житлових будинків, 

будівництво автономної твердопаливної котельні є недоцільним. 

Для провадження планованої діяльності прийнята технологічна  

альтернатива 1 – будівництво автономної твердопаливної котельні для покриття 

потреб ТРЦ у теплопостачанні відповідно до технічних умов.  
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС ЙОГО 

ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ділянка будівництва запроєктованого об’єкта розташована в Дарницькому 

районі міста Києва між проспектом Миколи Бажана та озером Вирлиця. Роботи 

частково проводитимуться на землях водного фонду. 

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 I. 

Клімат району – помірно-континентальний з холодною зимою та теплим 

літом. Середня температура січня мінус 4,7 °С, червня + 19,8 °С. Середньорічна 

температура повітря + 8,0 °С.   

Зима достатньо довга, порівняно тепла, літо тепле і вологе. Період з 

температурами нижче 0 °С – 108 діб. Абсолютні мінімальні та максимальні 

відмітки температур сягають мінус 32,2 °С та + 39,4 °С . 

Безморозний період складає 182 дні і може коливатися від 147 до 215 днів. 

При цьому середня дата останнього заморозку припадає на 17 квітня, першого 

заморозку – на 16 жовтня. 

Середньорічна сума опадів складає 642 мм, добовий максимум – 103 мм. На 

літо припадає 35 % опадів, на зиму – 19 %, осінь та весну – по 23 %. Товщина 

снігового покриву становить 40 см і лежить він в середньому 102 дні. В окремі 

зими ця величина може коливатися від 23 до 160 днів. 

Середньорічна температура поверхні ґрунту – мінус 9 °С. Абсолютний 

максимум температури поверхні ґрунту – 65 °С (липень), абсолютний мінімум – 

мінус 37 °С. Найбільша глибина промерзання ґрунту – 125 см, середня – 37 см.  

Нормативна глибина сезонного промерзання глинистих і суглинних ґрунтів 

для м. Києва становить 0,9 м, піщаних і супіщаних – 1,1 м.  

Середня місячна відносна вологість повітря найбільш холодного місяця 

складає 83 %, найбільш спекотного місяця – 69 %. Середня за рік відносна 

вологість повітря – 74 %. 

Протягом року, як правило, переважають вітри західного та північно-західного 

напрямків. Середньорічні повторення – 23,5 % при середній швидкості 3,0 м/с у 

січні та 20,4 % при середній швидкості 2,2 м/с у липні для вітрів західного 

напрямку та 14,9 % і 18 % при середній швидкості 2,9 і 2,4 м/с для вітрів північно-

західного напрямку. У жовтні та листопаді переважають вітри північно-східного 

напрямку. 

Середня річна швидкість вітру в місті дорівнює 2,8 м/c. Найбільша швидкість 

вітру припадає на лютий – 3,2 м/с, найменша на серпень – 2,2 м/с.  

Моніторинг забруднення атмосферного повітря в м. Києві проводиться 

Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16-ти 

стаціонарних постах (ПСЗ), які розташовані у 8-ми районах столиці. 

Рівень забруднення атмосферного повітря в м. Києві оцінюється як високий.  

З 20 домішок, які визначались у вересні 2020 р., перевищення 

середньодобових граничнодопустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з 
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діоксиду азоту – у 3,0 рази, з фенолу – у 1,7 рази, з формальдегіду – у 1,3 рази, з 

оксиду азоту – у 1,2 рази, з діоксиду сірки – у 1,1 рази. 

Всього у вересні зафіксовано 189 випадків перевищення ГДКм.р. діоксиду 

азоту, що становило 17,8% від загальної кількості спостережень по місту. 

Лист Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського від 

27.09.2019 р. №17-14.1/2003/06-462 про фонові концентрації наведений в  

додатку Ц.  

Ділянка розміщення об’єкта проєктування наближена до промзони 

Дарницького промвузла розташованого на сході та південному сході і 

представленого підприємствами будівельної, метало- та деревообробної, 

механоскладальної промисловості, які по факту віддалені від майданчика 

проєктування на відстань понад 200,0 м, що відповідає чинним нормативним 

вимогам. Крім цього, на південному сході від об’єкта проєктування розташовані 

Бортницька станція аерації (очисні споруди міських каналізаційних стоків), що 

віддалені на відстань 600,0 м, а також сміттєспалювальний завод побутових 

відходів «Енергія» з джерелами забруднення, віддаленими від об’єкта 

проєктування на відстань 800,0 м і більше. Відповідно до інформації Київської 

міської санепідемстанції для заводу «Енергія» встановлена санітарно-захисна зона 

нормативним розміром в 500,0 м. По факту ділянка проєктування розташована в 

межах СЗЗ Бортницької станції аерації (БСА), для якої СЗЗ встановлена розміром 

1200,0 м та поза межами СЗЗ заводу «Енергія». 

Основним забруднювачем атмосферного повітря в районі розміщення об’єкта 

проєктування є БСА. 

Матеріалами проєктів реконструкції першої черги БСА зі спорудженням 

системи дезодорації об’єктів першої черги (розроблених упродовж 2003-2012 рр. 

ПАТ «Київпроект») передбачалась (частково вже реалізовано на теперішній час) 

реконструкція існуючих споруд із зміною більшої частини технологічного 

обладнання на нове більш сучасне (з більшою продуктивністю та менш екологічно 

небезпечне) зі збереженням класичної схеми знезараження господарсько-

побутових стічних вод, реалізованої на БСА. 

Так, застосування комбінованих біофільтрів на основних джерелах утворення 

та розповсюдження специфічних запахів БСА очікувано призведе до зменшення 

фактичних концентрацій шкідливим компонентів в атмосферному повітрі біля 

джерел їх утворення в 3-42 рази. 

Аналіз фактичних рівнів забруднення атмосферного повітря на території 

розміщення запроєктованого об’єкта в межах СЗЗ наближених БСА та заводу 

«Енергія» та співвідношення отриманих результатів з чинними допустимими 

концентраціями для повітря робочої зони (за ГОСТ 12.1.005-88) свідчить, що 

фактичні виявлені величини вмісту сірководню у повітрі на майданчику 

проєктування становили 1-1,5 % від нормативу повітря робочої зони, оксиду 

вуглецю – 19-26,5 %, аміаку – 1,2-1,5 %, пилу недиференційованого – до 10,0 %. 

Таким чином, виявлені фактичні концентрації основних та специфічних (від 

функціонування наближених БСА та сміттєспалювального заводу) забруднюючих 

речовин (сірководню, аміаку, пилу недиференційованого, оксиду вуглецю) на 

рівнях 1-26 % від допустимих гігієнічних критеріїв для повітря робочої зони 
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повністю відповідає чинним нормативним вимогам щодо допустимої якості 

атмосферного повітря на території СЗЗ промислових та обслуговуючих об’єктів, не 

вплине негативно на устаткування, матеріали, готову продукцію, умови праці 

інших виробництв, об’єктів обслуговування (в тому числі структурних елементів 

запроєктованого ТРЦ), розташованих на зазначених територіях санітарно-захисних 

зон біля озера Вирлиця відповідно до вимог ДСП № 173-96 (п. 5.2). 

Також на ділянці розміщення ТРЦ здійснювався додатковий комплекс 

натурних досліджень з визначення фактичних рівнів шуму та вібрації, забруднення 

ґрунтів важкими металами та нафтопродуктами, рівнів радіаційного фону та 

потужності експозиційної дози, рівнів електромагнітних полів. Аналіз наданих 

результатів свідчить про відсутність на майданчику проєктування перевищень 

допустимих гігієнічних нормативів по всіх вищеперелічених дослідженнях. 

Зважаючи на передбачені санітарно-технічні заходи по зменшенню 

несприятливого впливу виробничих чинників наближених підприємств на 

майданчик проєктування, враховуючи результати систематичних досліджень стану 

забруднення атмосферного повітря на території об’єкта проєктування, які не 

суперечать нормативним вимогам та враховуючи інші дані лабораторних 

досліджень чинників довкілля, провадження планованої діяльності відповідає 

вимогам діючого санітарного законодавства України відповідно до Висновоку 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.08.2012 р. № 05.03.02-

07/86348 ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеева НАМН 

України» (додаток 1). 

Згідно з даними інженерно-геологічних вишукувань на майданчику виділені 

такі інженерно-геологічні елементи (ІГЕ) : 

– ІГЕ-2б – насипний ґрунт: пісок середньої крупності; 

– ІГЕ-3 – слабозаторфований ґрунт; 

– ІГЕ-3а – середньозаторфований ґрунт з прошаркамии сильнозаторфованого 

ґрунту; 

– ІГЕ-3б – торф слабо- та середньорозкладений, надмірно вологий; 

– ІГЕ-4б – супісок піщанистий, пластичний, з домішкою органічних речовин; 

– ІГЕ-4в – супісок піщанистий, текучий, з домішкою органічних речовин; 

– ІГЕ-5а – пісок мілкий, пухкий, з домішкою органічних речовин; 

– ІГЕ-5б – пісок мілкий, середньої щільності, з домішкою органічних речовин; 

– ІГЕ-6б – пісок пилуватий, середньої щільності; 

– ІГЕ-6в – пісок пилуватий, щільний; 

– ІГЕ-7б – пісок мілкий, середньої щільності; 

– ІГЕ-7в – пісок мілкий, щільний; 

– ІГЕ-8а – пісок середньої крупності, пухкий; 

– ІГЕ-8б – пісок середньої крупності, середньої щільності; 

– ІГЕ-8в – пісок середньої крупності, щільний; 

– ІГЕ-9б – супісок пилуватий, пластичний; 

– ІГЕ-9в – супісок пилуватий, текучий; 

– ІГЕ-10 – пісок мілкий з прошарками пилуватого, щільний. 

Основою паль служать шари ІГЕ-6в – пісок пилуватий, сірий, світло-сірий, 

насичений водою, з прошарками супіску пилуватого, щільний; ІГЕ-7б, в – пісок 
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мілкий, сірий, світло-сірий, насичений водою, з поодиноким гравієм: ІГЕ-7б – 

середньої щільності, ІГЕ-7в – щільний; ІГЕ-8б, в – пісок середньої крупності, 

сірий, насичений водою, з включенням гравію і гальки 5-10 %: ІГЕ-8б – середньої 

щільності, ІГЕ-8в – щільний; ІГЕ-9б, в – супісок пилуватий, сірий, блакитно-сірий: 

ІГЕ-9б – пластичний, ІГЕ-9в – текучий, з прошарками суглинку м'якопластичного.  

Гідрогеологічні умови району визначаються геологічною будовою, тектонікою 

та фізико-географічними факторами. Більша частина території району знаходиться 

у межах Дніпровського артезіанського басейну, а південна та південно-західна – в 

межах Українського кристалічного масиву. 

Район Дніпровського артезіанського басейну характеризується наявністю 

потужних водоносних горизонтів та комплексів, які приурочені до різних 

стратиграфічних горизонтів порід палеозойського, мезозойського та 

кайнозойського віків.  

Живлення відбувається в бортових частинах Дніпровського басейну, частково 

за рахунок переливу вод з різних горизонтів. Для горизонтів близького від 

поверхні залягання областю живлення є поліська рівнина на півночі та 

Дніпровська лівобережна долина на сході. Долина Дніпра в межах Дніпровського 

артезіанського басейну є також областю розвантаження глибоких горизонтів в 

місцях, де відсутні водотривкі породи. 

На даній території виділяються такі водоносні горизонти: 

 водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію та їх 

кори вивітрювання; 

 водоносний горизонт верхньопермських відкладів; 

 водоносні горизонти байоського та батського ярусів юри; 

 водоносний горизонт відкладів сеноманського ярусу крейди; 

 водоносний комплекс палеогенових відкладів київської, бучацької та 

канівської світ; 

 водоносний горизонт палеогенових відкладів харківської світи; 

 водоносний горизонт неогенових відкладів полтавської світи; 

 водоносний горизонт алювіальних, озерно-алювіальних, водно-

льодовикових, озерно-льодовикових та міжморенних відкладів балок, заплав річок, 

надзаплавних терас р. Дніпро; 

 водоносний горизонт в товщі лесів та лесовидних супісків, суглинків. 

Водоносний комплекс палеогенових відкладів київської, бучацької та 

канівської світ представлений різнозернистими пісками, потужністю від 10,0 м до 

20,0 м. Середня глибина залягання – 35,0…75,0 м. Води напірні, напори від 20,0 м 

до 30,0 м. Верхнім водотривким шаром є мергель київської світи. Живлення 

відбувається на південно-західному борті Дніпровського артезіанського басейну за 

рахунок вод сеноманських відкладів, які залягають нижче та тріщинних вод 

докембрію. Води горизонту гідрокарбонатні, натрієво-магнієві-кальцієві, 

мінералізація змінюється в межах від 178,0 до 768,8 мг/дм
3
. 

Водоносний горизонт палеогенових відкладів харківської світи поширений на 

правобережжі Дніпра. Потужність незначна, від 2,3 до 14,5 м, глибина залягання 

коливається від 11,0 м до 86,0 м. Водомісткі породи – піски тонкозернисті. 
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Живлення відбувається за рахунок вод полтавської світи та четвертинних 

відкладів. Води горизонту гідрокарбонатні-кальцієві, гідрокарбонатні-натрієві, 

мінералізація – 254,0…560,0 мг/дм
3
. 

Водоносний горизонт неогенових відкладів полтавської світи поширений 

тільки на правобережжі Дніпра. Водомісткі породи – піски тонко- та мілкозернисті. 

Потужність горизонту – 10,0…15,0 м, глибина залягання –  

7,0…53,5 м. Живлення відбувається, в основному, за рахунок атмосферних опадів. 

Води горизонту гідрокарбонатні-кальцієві, мінералізація – 440,0…600,0 мг/дм
3
. 

Водоносний горизонт алювіальних, озерно-алювіальних, водно-льодовикових, 

озерно-льодовикових та міжморенних відкладів балок, заплав річок, надзаплавних 

терас р. Дніпро широко розповсюджений, представлений різнозернистими пісками, 

з гравієм та галькою. Потужність, в середньому, становить 10,0…20,0 м. Живлення 

відбувається за рахунок річок, атмосферних опадів та напірних вод харківського та 

бучацько-канівського водоносних горизонтів. Води, в основному, гідрокарбонатні, 

мінералізація, здебільшого, складає 60,0…670 мг/дм
3
. 

Водоносний горизонт в товщі лесів та лесовидних супісків, суглинків має 

невелике поширення, приурочений до прошарків пісків нижньої частини товщі 

лесів. Залягає на глибині 0,9…25,2 м, його потужність – 0,3…7,0 м. Живлення 

відбувається виключно за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. 

Ґрунтові води на період вишукувань (серпень-грудень 2019 р.) залягали на 

глибині 0,0-2,1 м (абс.відм.93,58 мБС). З огляду на те, що більша частина території, 

яка досліджувалась, знаходиться в межах низької, підтопленої заплави озера 

Вирлиця, слід очікувати, що в дощову пору року, а особливо після рясних опадів, 

значна частина ділянки може опинитися під водою.  

Ґрунти основи відносяться до ІІІ категорії за складністю геологічних умов, до 

IIІ категорії за сейсмічними властивостями.  

За ступенем та стадією розвитку процесу підтоплення ділянка вишукувань 

відноситься до підтопленої території. За характером умов підтоплення ділянка 

відноситься до природно і постійно підтоплюваних. Ґрунтові води неагресивні до 

конструкцій з бетону та залізобетону (при марці бетону за водонепроникністю 

W6…W12 на сульфатостійкому або портландцементі), та слабоагресивні до 

арматури залізобетонних конструкцій при перемінному висушуванні/замочуванні. 

Глибина промерзання ґрунтів становить 0,99 м. 

На сьогоднішній день площа озера Вирлиця, внаслідок робіт з гідронамиву 

навколишніх житлових масивів, значно зросла у розмірах порівняно з початком  

XX ст. Рівень води в озері нестабільний. Амплітуда коливань – 1,0 … 1,5 м 

(92,40 м в 1980 році і 94,12 м в 2006 році). Відмітки коливаються в залежності від 

водності року і встановлюються на рівні горизонту ґрунтових вод для даної 

території; при цьому відмітки років інтенсивного будівництва (з виконанням 

водовідливів), при посушливому меженному періоді тощо становили 92,40 м 

(літовідбитки 1983-1991 років). 

Попід берегами глибини незначні – мілководдя (0,0 … 1,20 м) простягається 

смугою шириною до 20 м вздовж західного, південного та північного берегів. На 

цих ділянках дно озера пологе з поступовим поглибленням. Тут спостерігається 

активний розвиток вищої водної рослинності. Далі дно круто обривається до 

18 
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глибин 20,0 … 26,0 м. Живлення та водообмін відбуваються переважно за рахунок 

притоку ґрунтових вод. Загальний напрямок руху ґрунтових вод – з півночі на 

південь (вздовж Дніпра) з відхиленням до русла Дніпра на південний захід. Добові 

коливання рівня води річки Дніпро не спричиняють підняття рівня води в озері 

Вирлиця, з огляду на його віддаленість від основної течії. 

На період вишукувань (травень 2019 р.) рівень води в озері Вирлиця був 

зафіксований на відмітці 94,06 м БС. 

Контроль нормативних показників якості води озера Вирлиця виконується  

КП «ПЛЕСО». Аналіз результатів досліджень якості води за 2019-2020 рр. свідчить 

про відхилення деяких показників від нормативних (ГДК для господарсько-

побутового, водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях, а 

також для водних об’єктів в межах населених пунктів. Проект Наказу  

МОЗ України «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних 

об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб 

населення», 2017 р.), а саме: 

– відповідно до акту відбору проби № 72 від 22.04.2019 р., зразок води не 

відповідає нормативним вимогам за показником каламутності, D (0,035 при < 

0,012) та за БСК5, мг О2/дм
3
 (28,2 при <  6,0); 

– відповідно до акту відбору проби № 106 від 15.07.2019 р., зразок води не 

відповідає нормативним вимогам за показником каламутності, D (0,048 при < 

0,012), водневого показника, pH (8,65 рот 6,5-8,5), БСК5, мг О2/дм
3
 (12,5 при < 6,0) 

та вмістом фенолів, мг/дм
3
 (0,0082 при < 0,001); 

– відповідно до акту відбору проби № 133 від 15.10.2019 р., зразок води не 

відповідає нормативним вимогам за показником каламутності, D (0,046 при < 

0,012), БСК5, мг О2/дм
3
 (7,3 при < 6,0) та вмістом фенолів, мг/дм

3
 (0,013 при < 

0,001); 

– відповідно до акту відбору проби № 146 від 27.01.2020 р., зразок води не 

відповідає нормативним вимогам за показником каламутності, D (0,034 при < 

0,012), БСК5, мг О2/дм
3
 (10,2 при < 6,0) та вмістом фенолів, мг/дм

3
 (0,009 при < 

0,001); 

– відповідно до акту відбору проби № 168 від 15.06.2020 р., зразок води не 

відповідає нормативним вимогам за показником каламутності, D (0,112 при < 

0,012), водневого показника, pH (8,58 рот 6,5-8,5), БСК5, мг О2/дм
3
 (12,3 при < 6,0) 

та вмістом фенолів, мг/дм
3
 (0,012 при < 0,001); 

– відповідно до акту відбору проби № 188 від 10.08.2020 р., зразок води не 

відповідає нормативним вимогам за показником каламутності, D (0,163 при < 

0,012), водневого показника, pH (8,73 рот 6,5-8,5) та вмістом фенолів, мг/дм
3
 (0,012 

при < 0,001); 

– відповідно до акту відбору проби № 201 від 19.10.2020 р., зразок води не 

відповідає нормативним вимогам за вмістом фенолів, мг/дм
3
 (0,01 при < 0,001). 

Враховуючи вищенаведену інформацію та проведені розрахунки, можна 

зробити висновок, що без провадження планованої діяльності зміна поточного 

стану довкілля не передбачається. Слід зазначити, що при проведенні планованої 

діяльності суттєвого забруднення компонентів довкілля не передбачається. 
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

Здоров’я населення 

Вплив на здоров’я населення оцінюється як допустимий. Згідно з розрахунком 

рівень соціального ризику оцінюється як умовно прийнятний. Розрахунковий 

неканцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі забруднюючих 

речовин, які викидаються запроєктованими джерелами викидів об’єкта – вкрай 

малий. Розвиток індивідуальних канцерогенних ефектів для здоров’я населення, 

пов’язаний із забрудненням атмосферного повітря шкідливими речовинами, що 

мають канцерогенну дію – прийнятний. 

Стан фауни, флори 

В межах провадження планованої діяльності території та об’єкти природно-

заповідного фонду відсутні. 

Представники флори занесені до Червоної книги України та регіонального 

переліку рідкісних видів м. Києва на території провадження планованої діяльності 

відсутні.  

Проєктом передбачається благоустрій і озеленення території.  

Вплив від проєктованої діяльності на флору та фауну є опосередкований і 

оцінюється як прийнятний. 

Земля, ґрунти 

Для будівництва і обслуговування торговельно-розважального центру 

залучаються земельні ресурси: площею 19,7194 га (кадастровий номер 

8000000000:90:171:0034); площею 4,0996 га (кадастровий номер 

8000000000:90:171:0069); площею 6,1672 га (кадастровий номер 

8000000000:90:171:0036). Черговий кадастровий план наведений в  

додатку Б.   

Після закінчення будівництва виконується благоустрій та озеленення 

території.  

Експлуатація об'єкта не спричинить негативного впливу на ґрунт, оскільки 

планованою діяльністю передбачається організація майданчику з контейнерами 

для тимчасового зберігання відходів, часткове асфальтобетонне покриття території 

та організований відвід і очищення поверхневого стоку на локальних очисних 

спорудах.  

Води 

Водопостачання і водовідведення об’єкта проєктування здійснюється від 

міських мереж відповідно до технічних умов (додатки В і Г відповідно). 

Планованою діяльністю передбачено жировловлювачі для очищення 

виробничих стоків та локальні очисні споруд для очищення поверхневого стоку. 

Відвід очищених поверхневих стоків до нормативних показників здійснюється 

в озеро Вирлиця відповідно до ТУ «Київавтодор» на №04-02-20/ТУ від  

26.02.2020 (додаток Д), після отримання дозволу на спецводокористування в 

установленому порядку.  
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Повітря 

Концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного 

повітря на території запроєктованого об'єкта від відкритих автостоянок, паркінгу, 

газових котелень та технологічного обладнання не перевищує нормативів ГДК без 

врахування фону. Фонове забруднення атмосферного повітря в цілому по м. Києву 

по діоксиду азоту та оксиду вуглецю вище нормативів ГДК для атмосферного 

повітря населених пунктів. 

Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових 

газів) 

Викиди парникових газів від індивідуальних опалювальних котлів у 

звичайних концентраціях, високотемпературні джерела викидів відсутні.  

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину, ландшафт 

Об’єкти історико-культурної та архітектурної спадщини у кварталі 

розташування ділянки проєктування відсутні у відповідності до містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки (додаток А).  

Лист Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

відсутності на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:90:171:0034 

об’єктів культурної спадщини наведений в додатку Ю. 

Негативний вплив на ландшафт при будівництві та експлуатації 

запроєктованого об’єкта відсутній. 

Соціально-економічні умови 

Від провадження планованої діяльності передбачається позитивний вплив. 

Реалізація проєктних рішень спрямована на організацію комфортного міського 

середовища, що об’єднує різноманітні функції, а саме: торгівлю, проведення 

дозвілля населення міста, відпочинок, розваги; створення додаткових робочих 

місць та додаткового надходження коштів в місцевий бюджет від функціонування 

торговельно-розважального центру. 

Техногенне середовище 

Під час розробки проєктної документації отримано технічні вимоги  

КП «Київський метрополітен» № 47НГ від 23.04.2020 р., які були враховані при 

розробленні проєктної документації. У безпосередній близькості від об’єкта 

проєктування розміщені вентиляційні камери метрополітену та вентиляційні 

кіоски. Згідно з п. А.16.1 та А.16.2 Додатка А (обов’язкового) ДБН В.2.3-7:2018, 

нормативні відстані становлять: 

1) від центра наземних повітрозабірних (повітровипускних) кіосків тунельної 

вентиляції: 

– до гаражів та стоянок легкового автотранспорту – не менше ніж 25 м; 

– до АЗС, складів ПММ, стоянок вантажного автотранспорту, будівель 

категорій А і Б із вибухопожежної і пожежної небезпеки – не менше ніж 100 м; 

– до іншої забудови – не менше ніж 10 м від зовнішнього контуру цих споруд. 
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2) від зовнішнього контуру окремо розташованих повітрозаборів і 

повітровипусків систем місцевої вентиляції до будівель, кіосків, гаражів і стоянок 

легкового автомобільного транспорту – не менше ніж 5 м. 

Реалізація запроєктованого об’єкта не призведе до негативного впливу на 

житлово-цивільні об'єкти, наземні і інші споруди, елементи техногенного 

середовища, що розташовані в районі проєктування. 

Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 

альтернативи  

Порівняльна характеристика впливів при влаштуванні котельні на природному 

газі і твердому паливі надана в таблиці 17.  

Таблиця 17 – Порівняльна характеристика впливів при влаштуванні котельні на 

природному газі і твердому паливі 
 Технічна альтернатива 1 Технічна альтернатива 2 

Паливо Природний газ Вугілля 

Викиди в атмосферу Діоксид азоту, оксид вуглецю, 

парникові гази. 

Діоксид азоту, оксид вуглецю, 

діоксид сірки, речовини у 

вигляді суспендованих твердих 

частинок недиф. по складу 

(пил), викиди важких металів, 

парникові гази; викиди пилу 

при перевантаженні вугілля. 

 Технічна альтернатива 1 Технічна альтернатива 2 

Склад палива Не потрібен Потребує влаштування складу 

запасу палива. 

Склад відходів Не потрібен Потребує улаштування складу 

тимчасового зберігання 

виробничих відходів (шлаку) з 

наступним вивезенням на 

полігон ТПВ. 

 

По інших факторах впливу на довкілля вплив технічної альтернативи 2 

аналогічний технічній альтернативі 1. При проєктуванні прийнята технічна 

альтернатива 1. 
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5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1 Зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт та 

провадженням планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з 

демонтажу після завершення такої діяльності 

 Види (рівні) впливу планованої діяльності підготовчих та будівельних робіт – 

прямий, короткостроковий, тимчасовий, негативний вплив очікується на наступні 

фактори довкілля:  

– повітряне середовище – незначні викиди забруднюючих речовин та шумове 

навантаження;  

– ґрунти – можливе забруднення ґрунтів при недотриманні природоохоронних 

заходів;  

– рослинний світ – видалення дерев та кущів, що заважають виконанню 

будівельних робіт відповідно до актів обстеження зелених насаджень, а саме: акту 

№ 197 від 11.12.2006 (обстеження ділянки площею 19,7194 га), акту № 2021 від 

15.10.2012 (обстеження в межах ділянки орієнтовною площею 10,6195 га); 

– навколишнє соціальне середовище – шумове навантаження. 

Вплив на водне середовище при будівництві в межах норм. Роботи на землях 

водного фонду проводяться з дотриманням вимог Водного кодексу України. 

Впливи на інші фактори довкілля в процесі підготовчих та будівельних робіт 

будуть мати опосередкований характер.  

Під час експлуатації планованої діяльності проявляються наступні види (рівні) 

впливу:  

а) прямий, довгостроковий, постійний, негативний вплив очікується на 

наступні фактори довкілля:  

– повітряне середовище – періодичні (при роботі двигунів автотранспорту) та 

постійні (від котельні, технологічного обладнання) викиди забруднюючих 

речовин. Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

контрольних точках та на території запроєктованого об’єкта показали, що викиди 

знаходяться в межах нормативних вимог без врахування фону.    

Утилізація відходів відбуватиметься згідно з укладеними договорами зі 

спеціалізованими підприємствами. 

б) прямий, довгостроковий, постійний, позитивний вплив очікується на 

наступні фактори довкілля:  

– навколишнє соціальне середовище – організація комфортного міського 

середовища, що об’єднує різноманітні функції, а саме: торгівлю, проведення 

дозвілля населення міста, відпочинок, розваги; створення додаткових робочих 

місць та додаткового надходження коштів в місцевий бюджет від функціонування 

торговельно-розважального центру; благоустрій та озеленення території. 
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5.2 Зумовленого використанням у процесі провадження планованої 

діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та 

біорізноманіття 

Земель 

Провадження планованої діяльності передбачається на земельних ділянках: 

– площею 19,7194 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0034); цільове 

призначення – для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-

розважального та офісно-виставкового комплексу у складі багатофункціональної 

планувальної структури; 

– площею 4,0996 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0069); цільове 

призначення – для благоустрою прилеглої території без права капітального 

будівництва; 

– площею 6,1672 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0036); цільове 

призначення – для благоустрою прилеглої території озера. 

Площа будівництва земельної ділянки – 27,8284 га. 

Ґрунтів 

При експлуатації запроєктованого об’єкта використання ґрунтів не 

передбачається. 

Води 

Водопостачання об’єкта проєктування здійснюється відповідно до технічних 

умов №1825 від 25.05.2020, виданих ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» 

(додаток В).  

Загальний об’єм водоспоживання відповідно до проєктних рішень складає 

317,1 тис. м
3
/рік. Передбачається використання води на господарсько-побутові 

потреби, виробничі потреби (в т.ч. підживлення котельні, градирень), полив 

території. 

Водовідведення об’єкта проєктування здійснюється відповідно до технічних 

умов №1224 від 25.05.2020, виданих ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» 

(додаток Г). 

Загальний об’єм водовідведення відповідно до проєктних рішень становить 

259,9 тис. м
3
/рік. 

Біорізноманіття 

При експлуатації запроєктованого об’єкта використання біорізноманіття не 

передбачається. 

5.3 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 

Викиди забруднюючих речовин  

Вплив на атмосферне повітря при будівництві буде пов’язаний з викидами 

забруднюючих речовин при роботі двигунів будівельної техніки, при проведенні 
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зварювальних і лакофарбових робіт, пилоутворенням. Обмежується 

неорганізованим, періодичним і відносно короткочасним характером дії таких 

джерел. 

Відповідно до розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному 

шарі атмосфери при будівництві, вплив на атмосферне повітря є незначним та 

знаходиться в межах фонового забруднення по м. Києву.  

При експлуатації запроєктованого об’єкта передбачаються періодичні (при 

роботі двигунів автотранспорту) та постійні (від котельні, технологічного 

обладнання) викиди забруднюючих речовин. 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в контрольних 

точках та на території запроєктованого об’єкта показали, що викиди знаходяться в 

межах нормативних вимог без врахування фону.    

Більш детальна інформація щодо валових (т) та максимально разових (г/с) 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу при будівництві та експлуатації 

запроєктованого об’єкта наведена в розділі 1.5 даного звіту. 

Скиди забруднюючих речовин 

При будівництві скид забруднюючих речовин не передбачається. Збір 

побутових (фекальних) стічних вод при будівництві передбачається в санітарно-

побутову установку контейнерного типу – біотуалет. В подальшому знешкодження 

стічних вод буде виконуватись на очисних спорудах у відповідності з укладеними 

договорами, що виключить забруднення водного середовища неочищеними або 

недостатньо очищеними стічними водами.  

При експлуатації запроєктованого об’єкта водовідведення господарсько-

побутових та виробничих стічних вод здійснюється у міську каналізаційну мережу 

у відповідності до технічних умов №1224 від 25.05.2020. 

З метою охорони навколишнього середовища проєктом передбачено 

встановлення жировловлювачів на кожному випуску виробничої каналізації. 

Стічні води перед скиданням в міську каналізаційну мережу повинні за своїм 

складом відповідати чинним нормативним вимогам.  

Проєктом передбачені очисні споруди для очищення поверхневого стоку. 

Відвід очищених стоків до чинних нормативних показників здійснюється в озеро 

Вирлиця відповідно до ТУ «Київавтодор» на №04-02-20/ТУ від 26.02.2020 

(додаток Д), після отримання дозволу на спецводокористування в установленому 

порядку. 

Кількість забруднюючих речовин, що виносяться з поверхневими водами з 

території запроєктованого об’єкта становить: завислі речовини – 0,691 т/рік, 

нафтопродукти – 0,014 т/рік. 

Шумове, вібраційне забруднення 

При будівництві та експлуатації запроєктованого об’єкта шумове та 

вібраційне забруднення в межах нормативних значень, встановлених чинними 

нормами. 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, випроміненням відсутнє.  
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Поводження з відходами 

Відходи при будівництві та експлуатації об’єкта проєктування будуть 

сортуватись та вивозитись відповідно до укладених договорів з і спеціалізованими 

підприємствами. 

Умови зберігання відходів визначаються класом їх небезпеки, а саме: відходи  

2 класу зберігаються відповідно до агрегатного стану, у поліетиленових мішках, 

пакетах, діжках та інших видах тари, що запобігає розповсюдженню шкідливих 

речовин; відходи 3 класу небезпеки повинні зберігатися та розміщуватися у 

металевих герметичних ємностях з кришкою, у виробничих приміщеннях з 

вентиляцією, на бетонному покритті; тверді відходи 4 класу небезпеки можуть 

зберігатися на відкритій площадці, в металевих контейнерах з кришкою, а також у 

приміщенні в дерев’яних або металевих ящиках. 

Більш детальна інформація щодо кількості утворення відходів та поводження з 

ними наведена в розділі 1.5 даного звіту. 

5.4 Зумовленого ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної 

спадщини та довкілля, в тому числі через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення  

Оцінку ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення 

виконується за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних 

ефектів згідно з МР 202.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров`я населення від 

забруднення атмосферного повітря, що затверджені Наказом МОЗ №184 від 

13.04.2007 р. 

Для розрахунку використовувалася утиліта «Показник ризику» програмного 

продукту ЕОЛ-2000 (h). Результати розрахунку наведені в додатку Я. 

Розрахунок неканцерогенних ризиків проводився тільки для тих речовин, для 

яких згідно з п.5.21 ОНД-86 доцільно проводити розрахунок розсіювання 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери.  

Характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів наведена в  

таблиці 18. 

Таблиця 18 – Характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів 
Забруднююча речовина(група 

комбінованої дії) 

Коефіцієнт небезпеки (індекс 

небезпеки) 

Характеристика ризику 

Без урахування фону 

100:Група впливу на органи 

дихання 

7783-06-4:Водень сульфід 

31:Група сумації №31 

33:Група сумації №33 

10102-44-0:Азоту діоксид 

7664-41-7:Аміак 

7446-09-5:Сірки діоксид 

 

0,5934651 

 

0,37840819 

0,18982929 

0,18982929 

0,18939494 

0,02522761 

0,00043435 

Ризик шкідливих ефектів 

вкрай малий 
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Забруднююча речовина(група 

комбінованої дії) 

Коефіцієнт небезпеки (індекс 

небезпеки) 

Характеристика ризику 

З урахуванням фону 

100:Група впливу на органи 

дихання 

31:Група сумації №31 

33:Група сумації №33 

10102-44-0:Азоту діоксид 

7783-06-4:Водень сульфід 

8,65071863 

 

5,48608059 

5,48608059 

4,99689627 

2,99841046 

Вірогідність розвитку 

шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню 

HQ 

7446-09-5:Сірки діоксид 

7664-41-7:Аміак 

0,48918432 

0,16622758 

Ризик шкідливих ефектів 

вкрай малий 

 

У викидах забруднюючих речовин від обладнання об’єкта планованої 

діяльності присутня речовина, що має канцерогенний ефект – бенз(а)пірен. Рівень 

канцерогенного ризику, згідно з розрахунку, оцінюється як прийнятний. 

Оцінка соціального ризику планованої діяльності 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик групи людей, 

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

особливостей природно-техногенної системи. 

Рівень соціального ризику планованої діяльності, згідно з розрахунку, 

оцінюється як умовно прийнятний. 

Експлуатація запроєктованого об’єкта не призведе до негативного впливу на 

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

неканцерогенних і канцерогенних ефектів, не збільшить соціальний ризик. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини 

Об’єкти історико-культурної та архітектурної спадщини у кварталі 

розташування ділянки проєктування відсутні у відповідності до містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки (додаток А).  

5.5 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 реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому 

майбутньому видів людської діяльності, які можуть призвести до значних 

негативних або позитивних впливів на навколишнє природне середовище або 

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

діяльності, крім самої планованої діяльності.  

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.08.2012 р. 

№ 05.03.02-07/86348 ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеева 

НАМН України» щодо відповідності провадження планованої діяльності вимогам 

діючого санітарного законодавства України наведений в додатку 1. 
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Ділянка розміщення об’єкта проєктування наближена до промзони 

Дарницького промвузла розташованого на сході та південному сході і 

представленого підприємствами будівельної, метало- та деревообробної, 

механоскладальної промисловості, які по факту віддалені від майданчика 

проєктування на відстань понад 200,0 м, що відповідає чинним нормативним 

вимогам. Крім цього, на південному сході від об’єкта проєктування розташовані 

Бортницька станція аерації (очисні споруди міських каналізаційних стоків), що 

віддалені на відстань 600,0 м, а також сміттєспалювальний завод побутових 

відходів «Енергія» з джерелами забруднення, віддаленими від об’єкта 

проєктування на відстань 800,0 м і більше. Відповідно до інформації Київської 

міської санепідемстанції для заводу «Енергія» встановлена санітарно-захисна зона 

нормативним розміром в 500,0 м. По факту ділянка проєктування розташована в 

межах СЗЗ Бортницької станції аерації (БСА), для якої СЗЗ встановлена розміром 

1200,0 м та поза межами СЗЗ заводу «Енергія». 

Основним забруднювачем атмосферного повітря в районі розміщення об’єкта 

проєктування є БСА. 

Матеріалами проєктів реконструкції першої черги БСА зі спорудженням 

системи дезодорації об’єктів першої черги (розроблених упродовж 2003-2012 рр. 

ПАТ «Київпроект») передбачалась (частково вже реалізовано на теперішній час) 

реконструкція існуючих споруд із зміною більшої частини технологічного 

обладнання на нове більш сучасне (з більшою продуктивністю та менш екологічно 

небезпечне) зі збереженням класичної схеми знезараження господарсько-

побутових стічних вод, реалізованої на БСА. 

Так, застосування комбінованих біофільтрів на основних джерелах утворення 

та розповсюдження специфічних запахів БСА очікувано призведе до зменшення 

фактичних концентрацій шкідливим компонентів в атмосферному повітрі біля 

джерел їх утворення в 3-42 рази. 

Аналіз фактичних рівнів забруднення атмосферного повітря на території 

розміщення запроєктованого об’єкта в межах СЗЗ наближених БСА та заводу 

«Енергія» та співвідношення отриманих результатів з чинними допустимими 

концентраціями для повітря робочої зони (за ГОСТ 12.1.005-88) свідчить, що 

фактичні виявлені величини вмісту сірководню у повітрі на майданчику 

проєктування становили 1-1,5 % від нормативу повітря робочої зони, оксиду 

вуглецю – 19-26,5 %, аміаку – 1,2-1,5 %, пилу недиференційованого – до 10,0 %. 

Таким чином, виявлені фактичні концентрації основних та специфічних (від 

функціонування наближених БСА та сміттєспалювального заводу) забруднюючих 

речовин (сірководню, аміаку, пилу недиференційованого, оксиду вуглецю) на 

рівнях 1-26 % від допустимих гігієнічних критеріїв для повітря робочої зони 

повністю відповідає чинним нормативним вимогам щодо допустимої якості 

атмосферного повітря на території СЗЗ промислових та обслуговуючих об’єктів, не 

вплине негативно на устаткування, матеріали, готову продукцію, умови праці 

інших виробництв, об’єктів обслуговування (в тому числі структурних елементів 

запроєктованого ТРЦ), розташованих на зазначених територіях санітарно-захисних 

зон біля озера Вирлиця відповідно до вимог ДСП № 173-96 (п. 5.2). 
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Також на ділянці розміщення ТРЦ здійснювався додатковий комплекс 

натурних досліджень з визначення фактичних рівнів шуму та вібрації, забруднення 

ґрунтів важкими металами та нафтопродуктами, рівнів радіаційного фону та 

потужності експозиційної дози, рівнів електромагнітних полів. Аналіз наданих 

результатів свідчить про відсутність на майданчику проєктування перевищень 

допустимих гігієнічних нормативів по всіх вищеперелічених дослідженнях. 

Зважаючи на передбачені санітарно-технічні заходи по зменшенню 

несприятливого впливу виробничих чинників наближених підприємств на 

майданчик проєктування, враховуючи результати систематичних досліджень стану 

забруднення атмосферного повітря на території об’єкта проєктування, які не 

суперечать нормативним вимогам та враховуючи інші дані лабораторних 

досліджень чинників довкілля, провадження планованої діяльності відповідає 

вимогам діючого санітарного законодавства України.  

Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих атмосферне повітря 

речовин під час експлуатації об’єкта з урахуванням вкладу існуючих у 

оцінюваному районі джерел викидів показав, що концентрації забруднюючих 

речовин, які будуть викидатись в атмосферне повітря нижче гранично допустимих, 

крім оксидів азоту, що зумовлене фоновим перевищенням концентрації по цій 

речовині. 

5.6 Зумовленого впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі 

характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до 

зміни клімату  

Основними чинниками зміни клімату є викиди парникових газів. На об’єкті 

проєктування викиди парникових газів незначні. Високотемпературні джерела 

викидів відсутні.  

Реалізація планованої діяльності не матиме негативного впливу на клімат і 

мікроклімат. 

5.7 Зумовленого технологією і речовинами, що використовуються 

Технології і матеріали передбачені для використання при провадженні даної 

планованої діяльності відповідають сучасним вимогам для забезпечення 

мінімізації впливу на довкілля.  

При реалізації планованої діяльності буде використано сертифіковане 

обладнання, сировина, матеріали, комплектуючі, що відповідають діючим 

санітарним та будівельним нормам. 

Прийняті технологічні рішення та заходи, які забезпечуватимуть виконання 

вимог норм і правил, обмежуватимуть негативний вплив об’єкта планованої 

діяльності на довкілля зумовлений технологією і речовинами.  

Прийнятий комплекс технічних рішень з початком проєктованої діяльності 

забезпечує виконання вимог екологічного та санітарного законодавства, а також 

забезпечує експлуатаційну надійність об’єкта проєктування.  
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Дотримання технічних та технологічних нормативів і вимог нормативно-

правових документів 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. 
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ 

ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формальні. До 

логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.  

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо 

об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних 

оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок 

кваліфікованих спеціалістів-експертів.  

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з 

певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно 

зробити прогноз.  

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і 

моделювання.  

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають 

можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.  

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку 

певної території чи процесу в майбутнє.  

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення 

задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом 

природного середовища.  

З метою оцінки впливу на довкілля були використані методи, які описані в 

методиках, що зазначені нижче.  

Прогнозування забруднення атмосферного повітря здійснено згідно з: 

– «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ передвижными 

источниками», УкрНТЭК, Донецьк, 2000; 

– «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», УкрНТЭК, 

Донецьк, 1994; 

– «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», Том I- III, Донецьк 2004; 

– ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від 

енергетичних установок»; 

– «Методические рекомендаций по разработке, оформлению и содержанию 

раздела рабочего проекта «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения и 

удельные выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для 

предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности»; 

– «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів 

у повітря від транспортних засобів»; 

– «Временные методические указания по определению выбросов 

загрязняющих веществ объектов очистных сооружений» 02.12.13-97. 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих 

речовин згідно з «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

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



 

87 

 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 

атмосфери згідно: 

– автоматизованої системи ЕОЛ 2000 (h). Програма узгоджена для 

використання з Міністерством охорони навколишнього природного середовища 

України 2464/19/4-10 від 15.03.2006. 

– листа Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського від 

27.09.2019 р. №17-14.1/2003/06-462 про фонові концентрації. 

Розрахунок ризиків планованої діяльності проводився згідно додатків И та Ж  

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

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд». Зміна 1.  

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,  

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку). 

Прогнозування забруднення стічних вод здійснено згідно з:  

– «Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста 

Києва», затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2011 р. №1879; 

– даними ДСТУ 3013-95 Гідросфера;  

– вимогами ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів. 

 Прогнозування утворення твердих побутових відходів здійснено згідно з 

«Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для м. Києва на 

2013-2017 роки», відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.02.2019 № 222 «Про 

продовження дії норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у 

місті Києві». 



 

88 

 

7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Для забезпечення нормативного стану довкілля та обмеження негативного 

впливу об’єкта на нього, планованою діяльністю передбачається комплекс 

ресурсозберігаючих, охоронних, захисних, відновлювальних та компенсаційних 

заходів.  

У період будівництва та експлуатації об’єкта передбачається здійснити 

наступні заходи щодо забезпечення нормативного стану довкілля. 

Ресурсозберігаючі заходи:  
при будівництві: 

– здійснення діяльності в межах загального землекористування; 

– використання природних матеріалів (щебінь кар’єрний, пісок) виключно в 

об’ємах визначених проєктом; 

– використання водних, енергетичних, паливних ресурсів передбачено 

відповідно до встановлених норм; 

– сортування побутових відходів для їх повторного використання в 

подальшому. 

при експлуатації: 

–  здійснення діяльності в межах загального землекористування; 

– дотримання заходів по енергозбереженню та енергоефективності;  

– раціональне використання водних та енергетичних ресурсів, відповідно до 

встановлених річних потреб згідно з технічними умовами;  

– сортування побутових відходів для їх повторного використання в 

подальшому. 

Захисні заходи:  
при будівництві:  

– використання засобів, що попереджають забруднення транспортом та 

будівельними механізмами проїзної частини під’їзних шляхів і прилеглої території 

мінеральним ґрунтом та будівельними відходами;  

– недопущення тривалої роботи двигунів транспортних засобів та механізмів 

на холостому ходу, з метою зменшення негативного впливу на атмосферне 

повітря;  

– складування будівельних матеріалів виключно на визначених майданчиках з 

дотриманням вимог ПВР та охорони довкілля;  

– заправку механізмів проводити на спеціалізованих заправних пунктах;  

– відпрацьовані ПММ утилізувати разом з відходами Підрядника;  

– контейнери для побутових відходів встановлювати на підготовленій ділянці 

з твердим покриттям з наступним вивезенням їх на полігон ТПВ;  

– захист атмосферного повітря від фізичного забруднення передбачити у ПВР, 

за графіком роботи будівельних машин і механізмів, що виключає одночасну 

роботу всіх механізмів, роботу у нічну зміну, механізмів, що створюють 

наднормативне акустичне забруднення;  
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– попередження громадян про час та терміни виконання робіт механізмами із 

значними шумовими характеристиками;  

– рідкі господарсько-побутові відходи з біотуалету, по мірі необхідності, 

вивозити згідно з укладеними договорами зі спеціалізованою організацією. Для 

вивезення використовується спеціалізований транспорт;  

– розроблення траншей, котлованів і виїмок передбачено здійснювати не 

ближче ніж 2,0 м від стовбура дорослого дерева, причому укіс виробки у зоні 

кореневої системи слід закріпити від обвалення. Коріння обрізати на відстані      

0,2-0,3 м від краю укосу і утворений простір заповнити родючим ґрунтом з 

ущільненням;  

– забивати у стовбури дерев цвяхи, штирі та ін. Прив'язувати до стовбурів або 

гілок дріт. Закопувати або забивати стовпи, кілки, палі у зоні активного розвитку 

дерев. Складати під кроною дерева матеріали, конструкції, ставити будівельні 

машини і вантажні автомобілі – забороняється;  

– за необхідності засипати поверхню землі біля дерев для захисту кореневої 

системи або підвищення позначки земляного полотна, необхідно використовувати 

крупнозернистий пісок, гравелисті або щебенисті ґрунти без шкідливих домішок. 

Не допускається укладання у межах кореневої системи не дренуючих ґрунтів або 

шарів не дренуючих матеріалів будь-якої товщини;  

– складування і зберігання забруднюючих матеріалів у межах водоохоронної 

зони, що включає прибережну захисну смугу, не передбачено;  

– роботи передбачено виконувати способами і засобами, що не спричинюють 

погіршення протипожежного і санітарного стану об’єктів природного середовища і 

умов їхнього відтворення. 

при експлуатації: 

– підбір та застосування сучасного та найбільш безпечного в екологічному 

відношенню технологічного устаткування та обладнання; 

– своєчасне проведення профілактичних оглядів та ремонтів обладнання; 

– здійснення контролю за точним дотриманням технологічного регламенту 

роботи обладнання роботою контрольно-вимірювальних пристроїв; 

– визначення оптимальних параметрів джерел викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря (висота, діаметр, швидкість тощо); 

– зберігання відходів, що утворюються в процесі функціонування об’єкта в 

спеціально відведених місцях відповідно до санітарних норм та правил і вивезення 

їх в установленому порядку; 

– організований збір і очищення поверхневих стоків з території об’єкта на 

локальних очисних спорудах;  

– влаштування жировловлювачів на випусках виробничої каналізації від 

закладів громадського харчування; 

– забезпечення нормативних показників шуму та вібрації в приміщенні 

будівлі і на прилеглій території; 

– впровадження комплексу заходів щодо організації системи контролю за 

дотриманням нормативів на об’єкті; 
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– з метою недопущення забруднення ґрунтів та підземних вод, проєктом 

передбачається улаштування твердого асфальтобетонного покриття тротуарів, 

доріг, проїздів та майданчиків; 

– забезпечення можливості поливу зелених насаджень та території; 

– дотримання трудової та виробничої дисципліни, правил техніки безпеки; 

– дотримання вимог пожежної безпеки.  

Компенсаційні заходи:  
Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство має 

податкові зобов'язання з екологічного податку:  

– за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення;  

– за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як 

вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів 

господарювання);  

– за скиди забруднюючих речовин в озеро Вирлиця. 

Згідно Податкового кодексу України, податок, за викиди забруднюючих 

речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання 

ними палива, утримується і сплачується реалізатором цього палива. 

Розрахунок екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел наведено в таблиці 19. 

Таблиця 19 – Розрахунок екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
Найменування 

забруднюючої речовини 

Валовий 

викид, т/рік 

Податок за забруднення атмосфери 

Ставка, грн./т Всього, грн. 

Вуглецю оксид 1,167 92,37 107,8 

Азоту оксиди 2,222 2451,84 5448,0 

Спирт етиловий 0,486 138,57 67,35 

Кислота оцтова 0,05 598,4 29,92 

Альдегіди 0,0085 598,4 5,10 

Акролеїн 0,0000003 4016,11 0,01 

Пил борошна 0,005 2451,84 12,26 

Натрію гідроксид 0,000006 8737,07 0,05 

Сірководень 0,0038 7879,65 29,94 

Аміак 0,0278 459,85 12,78 

Метан 0,2788 92,37 25,75 

Етилмеркаптан 0,0000014 4016,11 0,01 

Метилмеркаптан 0,000002 138,57 0,01 

Ртуть та її сполуки 0,000008 103931,28 0,83 

Азоту (1) оксид [N2O] 0,008 2451,84 19,61 

Вуглецю діоксид 4781,818 10,00 47818,18 

Разом   53577,6 

Податок за розміщення відходів сплачується спеціалізованою організацією, 

яка забезпечує постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, 

сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання 

яких отримано дозволи уповноважених органів.  
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Передача відходів на утилізацію відбувається по договору Замовника зі 

спеціалізованою організацією. 

Розрахунок екологічного податку за скид забруднюючих речовин у водний 

об’єкт очищеним на очисних спорудах поверхневим стоком наведено в таблиці 20. 

Згідно з п. 245.4 ПКУ ставки податку збільшені у 1,5 рази, оскільки скид 

забруднюючих речовин здійснюється в озеро. 

Таблиця 20 – Розрахунок екологічного податку за скид забруднюючих речовин у 

водний об’єкт очищеним на очисних спорудах поверхневим стоком 
Найменування 

забруднюючої 

речовини 

К-сть забруднюючих 

речовин, що  виносяться з 

поверхневими водами з 

території запроєктованого 

об’єкта, т/рік 

Ставка податку за скид 

забруднюючих речовин у водні 

об’єкти, грн. за 1 т 

Розмір грошового 

відшкодування, 

грн.  

базова з коеф. 1,5 

Завислі речовини 0,691 46,19 69,285 47,88 

Нафтопродукти 0,014 9474,05 14211,075 198,96 

Разом    246,84 

Загальна сума грошового відшкодування за забруднення водного середовища 

при впровадженні планованої діяльності буде збільшена, оскільки включатиме 

податок за скид забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти 

нормується, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 

№1100. 

Відновлювальні заходи:  

– благоустрій та озеленення території з організацією проїздів, тротуарів та 

газонів. Площа благоустрою – 186687,21 м
2
. 

Охоронні заходи:  
При проведенні будівельних робіт забороняється використовувати 

транспортні засоби, в яких процентний вміст забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах перевищує нормативне значення. 

Транспорт і будівельна техніка мають бути обладнані іскрогасниками для 

попередження вибухо-, пожежонебезпечної ситуації. 

Крім того, пропонуються наступні пом’якшувальні заходи:  

– забезпечення чіткого дотримання передбаченої планованої діяльності 

технології ведення будівельних робіт;  

– здійснення заходів з пилоподавлення;  

– обмеження або призупинення будівельних робіт при несприятливих 

погодних умовах.  

До охоронних заходів на період експлуатації об’єкта відноситься моніторинг 

довкілля, який включає: 

– моніторинг у сфері охорони атмосферного повітря;  

– моніторинг у сфері охорони водних ресурсів; 

– моніторинг у сфері поводження з відходами. 

При виявленні відхилень Замовник зобов’язаний виконати відповідні 

налагоджувальні, регламентні або ремонтні роботи з подальшими повторними 

замірами.  
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На підставі моніторингу Замовник сповіщає адміністративні, контролюючі 

органи і населення про існуючі або можливі загрози довкіллю, викликані 

технічним станом об’єкту, та приймає заходи по їх усуненню або попередженню. 
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЄКТУ 

ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 

ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ 

ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

До факторів, які можуть призвести до аварійних ситуацій, під час будівництва 

належать:  

– виникнення локальної пожежі в разі порушення протипожежних заходів 

(паління, розпалювання вогнищ та використання відкритого вогню тощо);  

– порушення режимів експлуатації будівельних машин та обладнання;  

– порушення цілісності технологічного обладнання;  

– стихійні лиха;  

– помилкові дії персоналу;  

– сукупність перерахованих вище факторів.  

У зв'язку з вищевикладеним, в проєкті передбачено систему заходів безпеки, 

спрямовану на запобігання виникнення аварійних ситуацій, попередження їх 

розвитку, обмеження масштабів і наслідків аварій, мінімізацію шкідливого 

техногенного впливу на довкілля при аваріях, що включає технічні та організаційні 

заходи, в тому числі:  

– будівельно-конструктивні, передбачені нормами і правилами при організації 

будівельних робіт;  

– забезпечення вимог пожежної безпеки на даному об'єкті;  

– підвищену вимогу до надійності будівельних машин та обладнання;  

– постійне спостереження і періодичний контроль за станом обладнання в 

процесі виконання робіт;  

– періодичний контроль за технічним станом механізмів та обладнання;  

– захист від прямих ударів блискавок та захисне занулення і заземлення 

технічного обладнання; 

– суворе дотримання технологічної дисципліни і вимог техніки безпеки;  

– розташування машин та обладнання так, щоб забезпечити безпеку і 

зручність його обслуговування і ремонт. 

До факторів, які можуть призвести до аварійних ситуацій, під час 

експлуатації належать:  

– стихійні лиха;  

–  порушення протипожежних заходів; 

–  вибух природного газу в газових приладах;  

–  помилкові дії персоналу;  

–  сукупність перерахованих вище факторів.  

Проєктом передбачена система заходів безпеки, спрямована на запобігання 

виникненню аварійних ситуацій, попередження їх розвитку, обмеження масштабів 

і наслідків аварій при нормальній експлуатації устаткування і при аваріях на них, 

що включає технічні і організаційні заходи, у тому числі: забезпечення вибухо-

пожежобезпечності; періодичний контроль за станом устаткування в процесі 
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експлуатації; захист від прямих ударів блискавок, вторинних її проявів і занесення 

високого потенціалу через наземні і підземні комунікації та конструкції. 

Протипожежні заходи. Пожежна безпека ТРЦ 

Проєктами систем протипожежного захисту (СПЗ) передбачається захист 

будівлі наступними системами: 

– автоматична система спринклерного водяного пожежогасіння; 

– внутрішній протипожежний водопровід; 

– автоматичні системи газового пожежогасіння; 

– автономні системи локального пожежогасіння кухонного обладнання; 

– система пожежної сигналізації; 

– система керування евакуюванням; 

– система диспетчеризації та автоматизації СПЗ; 

– системи протидимного захисту. 

Автоматична система спринклерного водяного пожежогасіння 

До основних пожежонебезпечних матеріалів у приміщеннях, що захищаються 

АСПГ, відносяться меблі та матеріали оздоблення інтер’єру, промислові товари та 

їх пакування, автомобілі з незначною кількістю паливно-мастильних матеріалів, 

що містяться в них, а також електрообладнання. 

Для зберігання запасу води на АСПГ та ВПВ поблизу об’єкта проєктування 

передбачено пожежний резервуар місткістю не менше 2х300 м
3
. 

Для розміщення протипожежних насосних установок в безпосередній 

близькості до пожежного резервуара передбачається приміщення насосної станції 

пожежогасіння. 

Для розміщення вузлів керування АСПГ, електричних засувок а також 

іншого обладнання передбачено приміщення вузлів керування АСПГ №1, №2 та 

№3 на відм. -3,900. 

Для розміщення обладнання протипожежних систем, в т.ч. пристроїв 

візуалізації стану АСПГ та ВПВ, передбачено приміщення пожежного поста 

(прим.5.30, блок 5, відм. -3,900). 

Для прокладання трубопроводів АСПГ та ВПВ крізь поверхи будівлі 

передбачаються шахти, конструкція яких забезпечує можливість зовнішнього 

огляду та заміни трубопроводів без демонтажу будівельних конструкцій, та отвори 

в перекриттях. 

До приміщень, що не обладнуються АСПГ відносяться: 

– приміщення з мокрими процесами (мийні, душові, санвузли тощо); 

– приміщення для інженерного обладнання будівлі (ІТП, венткамери та ін.); 

– огороджені сходові клітки та шахти для прокладання інженерних 

комунікацій, що не містять горючих матеріалів. 

Перешкода між частиною, захищеною АСПГ, і частиною, не захищеною нею, 

повинна мати межу вогнестійкості не менше ніж 60 хв. 

Автоматична спринклерна система пожежогасіння також забезпечує зрошення 

протипожежних завіс з класом вогнестійкості ЕІ 120 відповідно до параметрів, що 

визначені виробником та підтверджені при вогневих випробуваннях завіс, на 

протязі 120 хв. 
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Передбачається в якості компенсаційного заходу влаштування додаткового 

спринклерного зрошення скляних перегородок з ненормованим класом 

вогнестійкості по периметрам поверхових центральних галерей із влаштуванням 

зрошувачів з боку торгових залів вздовж перегородок на відстані не більше 0,5 м 

від них, з кроком зрошувачів 1,5 … 2 м. 

Кількість струменів та витрати на ВПВ для паркінгу прийняті збільшеними на 

100% від нормативних за ДБН В.2.3-15:2007 та дорівнюють 4х5 л/с. Кількість 

струменів та витрати на ВПВ для всіх інших приміщень прийняті нормативні з 

ДБН В.2.5-64 та дорівнюють 4х2,5 л/с, розрахунковий час роботи пожежних кран- 

комплектів становить 150 хв. 

Усі приміщення запроєктованого об’єкта обладнуються автономною системою 

ВПВ. 

У відповідності до фізико-хімічних властивостей пожежонебезпечних 

матеріалів, які знаходяться в приміщеннях, вогнегасною речовиною прийнята вода. 

З урахуванням граничних температур у захищуваних приміщеннях, проєктом 

прийнято повітряну спринклерну систему та сухотрубну систему ВПВ для 

паркінгу і водозаповнену спринклерну систему та систему ВПВ для усіх інших 

приміщень. 

Автоматичні системи газового пожежогасіння  

Згідно Завдання на проєктування та вимог додатку А ДБН В.2.5-56:2014 

таблиці А.1 п.4.8.1.3, обладнанню АСГП підлягають усі приміщення, які не 

захищено АСВСП, окрім приміщень, перелік яких наведено в п. 8.1.14  

ДБН В.2.5-56:2014. 

Враховуючи показники хімічного складу та агрегатного стану матеріалів та 

обладнання, які знаходяться в приміщеннях, що захищаються, в якості вогнегасної 

речовини прийнято газ HFC 227еа (Хладон 227). 

HFC 227еа являє собою безбарвний газ, що майже не має запаху та не 

проводить електричний струм, густина якого приблизно в чотири рази більша за 

густину повітря. 

За способом гасіння пожежі прийнята автоматична система газового 

пожежогасіння об’ємним способом. 

Проєктом передбачено пожежогасіння об'ємним способом за допомогою 

модулів газового пожежогасіння (МГП). 

Проєктом передбачено наступні види пуску АСГП: автоматичний, 

дистанційний, місцевий. 

Система локального пожежогасіння кухонного обладнання  

Системою локального пожежогасіння кухонного обладнання (СЛПКО) 

обладнується кухонне обладнання (з можливим загорянням жиру) підприємств 

харчування з кількістю посадкових місць 50 і більше, згідно з п.8.1.5 ДБН В.2.5-

56:2014. 

СЛПКО запроєктовано на базі обладнання «BRAND KITCHEN SAFE». 

Вогнегасна речовина Prevento®, виробництва фірми «Febbex International GmbH» 

(Німеччина), є складом на основі полімеру з органічними солями, які при взаємодії 

з водою утворюють гель. Збільшення в'язкості призводить до більш тривалого та 

якісного ефекту охолодження, запобігає доступ кисню, дає можливість запобігти 
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поширенню вогню і повторному загорянню. Охолоджуючі характеристики гелю 

Prevento® в 20 разів перевершують охолоджуючі характеристики води. 

Система пожежної сигналізації  

Згідно п.4.8.1.3 таблиці А.1 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного 

захисту», двоповерховий торговельний центр з паркінгом обладнується системою 

пожежної сигналізації (СПС). 

СПС призначена для раннього виявлення пожежі та подавання сигналу 

тривоги для вжиття необхідних заходів. 

В якості технічних засобів виявлення пожежі проєктною документацією 

передбачено СПС на базі обладнання «Solution», виробництва «NSC 

Sicherheitstechnik GmbH». 

Сигнали про спрацьовування пожежних сповіщувачів надходять до приладів 

приймально-контрольних пожежних (ППКП), що встановлюються в приміщенні 

чергового персоналу (пожежний пост, прим. 5.30, блок 5, відм. -3,900) та по 

блоках. Передбачено побудову СПС як ієрархічну структуру з визначенням 

головного ППКП. Передбачено станцію візуалізації – персональний комп’ютер зі 

спеціалізованим програмним забезпеченням. 

При спрацюванні пожежних сповіщувачів, ППКП сигналізує обслуговуючому 

персоналу, що сталася пожежа. 

Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про 

пожежу) 

Згідно таблиці Б1 ДБН В.2.5-56:2014, додатку В ДБН В.2-2-9:2018 та завдання 

на проєктування) – систему оповіщення передбачено типу СО-5. 

Проєктом передбачено розподіл будівель на зони оповіщення за наступними 

показниками: 

– особливістю пожежної небезпеки та архітектурно-планувальних рішень 

будинку; 

– можливими шляхами поширення небезпечних факторів пожежі; 

– умовами та шляхами евакуювання людей. 

Межі зон оповіщення збігаються з зовнішніми стінами будівель, межами 

протипожежних відсіків та іншими будівельними конструкціями. 

Системи протидимного захисту (СПДЗ) 

Згідно Завдання на проєктування, вимог розділу 10 ДБН В.2.5-56:2014, розділу 

8 ДБН В.2.3-15:2005, розділу 8 ДБН В.2.2-23:2009, ДСТУ EN12101-4:2016,  

ДСТУ  EN12101-5:2016, ДСТУ EN12101-6:2016 та п.5.11 ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 

будівля торговельно-розважального комплексу з паркінгом підлягають захисту 

системами димо- та тепловидалення і системами зі створення різниці тисків 

(системами протидимного захисту). 

Система блискавкозахисту ТРЦ включає в себе необхідний комплекс 

заходів і пристроїв, які необхідні для забезпечення безпеки людей, запобігання 

пошкодження будівлі, обладнання і матеріалів від вибухів, пожеж і руйнування які 

можуть виникнути під впливом блискавки. 

Блискавкозахист виконується за допомогою системи, що складається з: 
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– блискавкоприймачів (система перехоплення блискавки) – пристрій 

призначений для перехоплення блискавок, який сприймає удар блискавки і 

відводить її струм в землю; 

– струмовідводів/доземні провідники – призначені для відведення струму 

розряду блискавки від блискавко-приймача до заземлювача; 

– заземлювача (система земляного закінчення) – призначеного для розподілу 

енергії струму блискавки в землі. Заземлювач є підземним закінченням системи; 

– системи зрівнювання потенціалів – призначена для досягнення рівності 

потенціалів у будинку та підземних закінчень, що виникають у результаті 

наведення або заносу енергії грозових розрядів. 

Протипожежні заходи та блискавкозахист котельні 

В приміщенні котельні запроєктована установка двох пожежних шаф із двома 

пожежними кранами діам. 50 (два струменя з витратою 2,6 л/с кожна) з 

підключенням до зовнішнього пожежного водопроводу. 

При спрацьовуванні пожежної сигналізації автоматично припиняється 

подавання газу до котельні (спрацьовує запобіжно-відсічний клапан). 

Проєктована будівля, в якій розміщуються котельня, з улаштування 

блискавкозахисту відноситься до III категорії відповідно до ДСТУ БВ.2.5-38: 2008. 

Димові труби котельні відносять до III рівня блискавкозахисту згідно  

додатка А ДСТУ Б.В.2.5-38:2008. Захист будівлі котельні забезпечується 

одиничним стрижньовим блискавковідводом. Блискавкозахист виконується 

шляхом обладнання димової труби котельні блискавкоприймачем з алюмінію 

d=16мм, що виступає на 4,0м від верхнього торця труби та приєднується надійним 

зварюванням двома паралельними струмовідводами d=8,0 мм до зовнішніх 

заземлювачів блискавкозахисту в двох різних місцях згідно п.6.4.1  

ДСТУ Б.В.2.5-38:2008. 

Заземлення здійснюється відповідно до вимог ПУЕ та ДНАОП 40.1.-1.32. У 

котельній виконується внутрішній контур заземлення смуговою сталлю 40х4 мм, 

прокладеною по периметру приміщення на висоті 0,2 м від рівня чистої підлоги. 

Внутрішній контур заземлення приєднується до магістралі заземлення будівлі 

в двох місцях. 

Планованою діяльністю передбачено контроль концентрації газу метан в 

місцях вводу інженерних комунікацій до приміщень ТРЦ та чадного газу (окису 

вуглецю) у повітрі у паркінгу на відм. -3,900. 

Аналіз прийнятих технічних рішень дозволяє зробити висновок про те, що 

створення аварійної ситуації, розвиток аварійної ситуації і перехід стану зі стадії 

аварійної ситуації в стадію аварії, яка тягне за собою негайну загрозу життю людей 

та довкіллю, практично зведено до мінімуму за рахунок передбачених 

вищеперерахованих заходів. 

Комплексна оцінка проєктних рішень показала, що при дотриманні сучасних 

вимог до технології, обладнання, охорони довкілля, а також вимог технологічного 

регламенту, правил експлуатації будівельних машин та обладнання – планована 

діяльність є безпечною. 
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9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 

ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ АБО ЗНАНЬ), 

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

Серед труднощів у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

виявлено, що відповідно до рішення Державної регуляторної служби України від 

08.09.2020 № 28 дію наказу Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 15.12.94 № 116 «Про затвердження Інструкції про порядок 

розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні 

об’єкти із зворотними водами» зупинено з 09 листопада 2020 року. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0313-94
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10 ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 

ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Участь громадськості на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля, забезпечувалась протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

(далі Повідомлення, наведено в додатку 2) на офіційному веб-сайті Єдиного 

реєстру.  

Дата офіційного оприлюднення Повідомлення Управлінням екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в Єдиному 

реєстрі (далі Реєстр) – 04.11.2020 р.; реєстраційний номер справи            

№20201126870.  

Крім того, Повідомлення було опубліковано в друкованих засобах масової  

інформації (територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-

територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності):  

– в газеті «Хрещатик» від 3 листопада 2020 р. №70 (5349) (додаток 3); 

– в газеті «сталий розвиток» від 04 листопада 2020 р. №183 (додаток 4);  

а також було розміщено у місцях доступних для громадськості:  

– на дошці оголошень в приміщенні Дарницької районної в м. Києві державної 

адміністрації (додаток 5). 

Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) надано рекомендаційні умови щодо обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля (додаток 6). 

Після оприлюднення в Реєстрі, в засобах масової інформації та в місцях 

доступних для громадськості Повідомлення стосовно проведення даної планованої 

діяльності на адресу Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) надійшли пропозиції щодо обсягу та змісту 

звіту з ОВД  від ГО «УКРАЇНСЬКА ПРИРОДООХОРОННА ГРУПА» (додаток 7). 

В таблиці 21 надані роз’яснення щодо обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА). 
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Таблиця 21 – Роз’яснення щодо обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) 
Умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля 

Роз’яснення щодо обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля 

В частині опису  місця  провадження  планованої  

діяльності рекомендовано додатково деталізувати 

інформацію: 

- щодо відповідності планованої діяльності 

затвердженій містобудівній документації, 

кадастрових номерів ділянок проєктування тощо; 

- щодо оточення земельної ділянки, на якій 

планується реалізація планованої діяльності, у т. 

ч. відстань  від об’єктів  планованого  

будівництва  до озера Вирлиця; 

- щодо знаходження земельної ділянки в межах 

рекреаційних зон, озеленених територій, 

прибережних захисних смуг, територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду України та 

територій пepcпективних для заповідання; 

- щодо наявності в зоні впливу об’єктy 

планованої діяльності територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду України та 

територій перспективних для заповідання; 

- додати графічні матеріали (ситуаційна схема з 

нанесеними джерелами впливу на довкілля, 

будгенплан з нанесеними місцями розташування 

тимчасових будівель i споруд, інженерних мереж, 

складських майданчиків, будівельних машин та 

обладнання, доріг, проїздів, під’їздів тощо). 

Планована діяльність проводиться у 

відповідності до Містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки 

(додаток А). 

Черговий кадастровий план наведений в 

додатку Б. 

Відстань від об’єкта планованого  

будівництва до озера Вирлиця показана 

на рисунку 1. 

Будівництво запроєктованого об’єкта 

проводиться за межею прибережно 

захисної смуги озера Вирлиця. Часткове 

прокладання лінійних мереж 

передбачається на землях водного фонду, 

що не суперечить вимогам ст. 86, 89 

Водного кодексу України. 

Території чи об’єкти ПЗФ на території 

планованої діяльності та в зоні впливу  

відсутні. 

Схема генерального плану з нанесеними 

джерелами впливу на довкілля показана 

на рисунку 3. Будгенплан – на рисунку 2. 

Під час опису характеристик діяльності протягом 

виконання підготовчих i будівельних робіт 

особливу увагу приділити заходам з інженерної 

підготовки та захисту території відповідно до 

інженерно- геологічних особливостей ділянки 

проєктування, а також обмеженням у використанні 

земельних ділянок під час виконання підготовчих i 

будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності, враховуючи результати інженерно-

геологічних вишукувань та наявність земель водного 

фонду тощо. 

Планована діяльність повинна відповідати вимогам 

статей 86, 87, 88, 89 Водного кодексу України та 

статей 60, 61 Земельного кодексу України, зокрема 

щодо режиму обмеженої господарської діяльності. 

У межах прибережних захисних смуг забороняється 
будівництво будь-яких споруд (крім 

гідротехнічних, навігаційного призначення, 

Проєктні рішення з інженерної 

підготовки та захисту території не 

входять до складу даної планованої 

діяльності, адже не підлягають оцінці 

впливу на довкілля, однак були висвітлені 

розділом оцінки впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС) у складі проєктної 

документації відповідно до п. 5 «Порядок 

затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи», 

затвердженого постановою КМУ від 11 

травня 2011 №560. 

Проєкт ОВНС з інженерної підготовки та 

захисту території отримав позитивний 

висновок будівельної експертизи. 

Планована діяльність відповідає вимогам 

ст. 86, 87, 88, 89 Водного кодексу України 

та ст. 60, 61 Земельного кодексу України, 
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гідрометричних та лінійних, а також інженерно-

технічних i фортифікаційних споруд, огорож, 

прикордонних знаків, прикордонних просік, 

комунікацій), у тому числі стоянок автомобілів. 

Згідно з вимогами п. 6.1 ДСП № 173-96 

забороняється нове будівництво об’єктів за рахунок 

акваторій тощо. 

зокрема щодо режиму обмеженої 

господарської діяльності. 

Будівництво запроєктованого об’єкта 

проводиться за межею прибережно 

захисної смуги озера Вирлиця. Часткове 

прокладання лінійних мереж 

передбачається на землях водного фонду, 

що не суперечить вимогам ст. 86, 89 

Водного кодексу України. 

Використання акваторії для реалізації 

рішень з будівництва запроєктованого 

об’єкта не передбачається.  

Надати гідрографічну та гідрологічну 

характеристику озера Вирлиця. Згідно з  

п. 14.4.2 ДБН Б.2.2-12:2019 скидання води 

поверхневого стоку у непроточні водойми не 

допускається. 

Інформація наведена в розділі 3. 

Проточність озера Вирлиця 

передбачається після будівництва 

перепускної споруди в озеро Тягле за 

проєктом «Улаштування гідротехнічної 

споруди для скидання води з озера 

Вирлиця у Дарницькому районі» (Том 1, 

Пояснювальна записка, 212082-ПЗ). 

Відвід очищених стоків передбачено 

здійснювати в озеро Вирлиця відповідно 

до ТУ «Київавтодор» на №04-02-20/ТУ 

від 26.02.2020 (додаток Д), після 

отримання дозволу на 

спецводокористування в установленому 

порядку. 

Враховуючи вразливість водних екосистем до 

антропогенних навантажень, при описі поточного 

стану довкілля особливу увагу приділити 

відомостям щодо стану екосистеми озера Вирлиця, 

зокрема надати інформацію щодо фонового 

забруднення води. 

Згідно з пунктом 4.4 СанПіН 4630-88, умови 

відведення стічних вод у водні об’єкти 

визначаються з урахуванням фонової якості води. 

Відповідно до вимог статті 70 Водного кодексу 

України, скидання стічних вод у водні об’єкти 

допускається за умови наявності встановлених 

нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин. Слід забезпечити 

відповідність якісних характеристик поверхневих 

стоків при відведенні в озеро Вирлиця зазначеним 

нормативам. 

Відвід очищених стоків передбачено 

здійснювати в озеро Вирлиця відповідно 

до ТУ «Київавтодор» на №04-02-20/ТУ 

від 26.02.2020 (додаток Д), після 

отримання дозволу на 

спецводокористування в установленому 

порядку. 

Показники якості води озера Вирлиця за 

2019-2020 рр. наведені в розділі 3. 

Визначення умов відведення стічних вод 

у водний об’єкт здійснюватиметься з 

дотриманням вимог п.4.4 СанПиН  

4630-88, а саме з врахуванням існуючого 

фонового забруднення. 

   

Надати інформацію щодо передбачених заходів, 

спрямованих на запобігання, відвернення, 

уникнення, зменшення, усунення негативного 

впливу на водне середовище, дотримання вимог 

Водного кодексу України, зокрема положень: 

- статті 85 в частині створення спеціалізованої 

служби по догляду за водними об’єктами, 

прибережними захисними смугами, смугами 

Планована діяльність не суперечить:  

- вимогам ст. 88 Водного кодексу України 

щодо забезпечення громадянам 

безперешкодного та безоплатного 

доступу до водойми;  

- вимогам ст. 95, 96 Водного кодексу 

України щодо охорони вод від 

забруднення, засмічення, вичерпання. 
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відведення, гідротехнічними спорудами та 

підтриманню ïx у належному стані; 

- статті 88 в частині забезпечення громадянам 

безперешкодного та безоплатного доступу до 

берегів водойм для загального водокористування; 

- статей 95, 96 щодо охорони вод від забруднення, 

засмічення, вичерпання, раціонального 

використанні вод щодо. 

При експлуатації запроєктованого об’єкта 

водовідведення господарсько-побутових 

та виробничих стічних вод здійснюється у 

міську каналізаційну мережу у 

відповідності до технічних умов №1224 

від 25.05.2020 (додаток Г). 

З метою охорони навколишнього 

середовища проєктом передбачено 

встановлення жировловлювачів на 

кожному випуску виробничої каналізації. 

Проєктом передбачені очисні споруди для 

очищення поверхневого стоку. Відвід 

очищених стоків до чинних нормативних 

показників здійснюється в озеро Вирлиця 

відповідно до ТУ «Київавтодор» на  

№04-02-20/ТУ від 26.02.2020 (додаток Д), 

після отримання дозволу на 

спецводокористування в установленому 

порядку. 
Описом поточного стану довкілля передбачити 

рибогосподарську характеристику озера Вирлиця. 

У звіті з оцінки впливу на довкілля привести опис 

очікуваного впливу на гідробіонтів, передбачених 

заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, 

уникнення, зменшення, усунення негативного 

впливу на мешканців водойми, у тому числі 

компенсаційних заходів. 

Відповідно до кадастрового плану 

планована діяльність не передбачає 

виконання робіт  на землях водного 

фонду озера Вирлиця, окрім робіт 

передбачених ст. 86 Водного кодексу 

України – «На землях водного фонду 

можуть проводитися роботи, пов'язані з 

будівництвом гідротехнічних, лінійних та 

гідрометричних споруд, інженерно-

технічних і фортифікаційних споруд, 

огорож, прикордонних знаків, 

прикордонних просік, комунікацій, 

поглибленням дна для судноплавства, 

видобуванням корисних копалин (крім 

піску, гальки і гравію в руслах малих та 

гірських річок), розчисткою русел річок, 

каналів і дна водойм, прокладанням 

кабелів, трубопроводів, інших 

комунікацій, а також бурові та 

геологорозвідувальні».  
Очищений поверхневий стік не призведе 

до негативного впливу на гідробіонтів.   

При розроблені проєкту з інженерної 

підготовки та захисту території з метою 

визначення ступеня впливу та розміру 

збитків, що завдаються рибному 

господарству розроблено розділ 

«Рибоохоронні заходи» (Том 4, архівне 

позначення 1905/4). 
При описі тваринного світу додатково звернути 

увагу на представників орнітофауни, які ймовірно 

зазнають впливу з боку планованої діяльності та її 

альтернативних варіантів, враховуючи наявність 

Планована діяльність проводиться на 

території прилеглої до північно-східної  

частини озера, тому не спричинить 

негативного впливу на представників 
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літературних даних щодо значення озера Вирлиця 

як місця зимівлі водно-болотяних птахів у окремі 

зими. У частині біорізноманіття також важлива 

інформація щодо наявності в межах ділянки 

проєктування та в зоні впливу планованої 

діяльності видів рослин, які підлягають особливій 

охороні на території м. Києва. 

орнітофауни за умови дотримання всіх 

передбачених проєктом рішень.  

На період будівництва створюється так 

званий «фактор турбування», який 

викликає у тварин стан неспокою і 

негативно впливає на стан популяцій. При 

проведенні будівельних робіт з 

урахуванням усіх захисних заходів даний 

вплив є мінімальний та короткочасний. 

Для того, щоб уникнути негативного 

впливу на фауну, роботи необхідно 

організувати так, щоб забезпечити 

поступове витіснення тварин за межі 

території об’єкта, шляхом забезпечення 

вільного відходу їх на прилеглі до 

виконання будівельних робіт ділянки. На 

період експлуатації негативного впливу 

на тварин не передбачається. 

В межах ділянки проєктування та в зоні 

впливу планованої діяльності види 

рослин, які підлягають особливій охороні 

на території м. Києва не зустрічаються. 

За даними спостережень Центральної геофізичної 

обсерваторії імені Бориса Срезневського, фонові 

значення азоту діоксиду в атмосферному повітрі в 

межах міста Києва перевищують їх гранично 

допустимі значення. Згідно з п.8.7 ДСП №173-96, 

забороняється розташовувати нові об'єкти,  що є 

джерелами забруднення атмосфери, на територіях з 

рівнем забруднення, який перевищує гігієнічні 

нормативи. На підставі зазначеного необхідно 

передбачити комплекс заходів щодо мінімізації 

впливу планованої діяльності та дотримання 

нормативів екологічної безпеки атмосферного 

повітря. Доцільно також розглянути інші 

альтернативні варіанти технологічного характеру в 

частині теплопостачання (приєднання об’єкту 

планованої діяльності до централізованих міських 

мереж, використання альтернативних джерел 

теплопостачання тощо). 

Планована діяльність відповідає вимогам 

діючого санітарного законодавства 

України згідно з Висновку державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи від 

30.08.2012 р. № 05.03.02-07/86348          

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології     

ім. О.М. Марзеева НАМН України» 

(додаток 1). 

Відповідно до Висновку передбачаються  

санітарно-технічні заходи по зменшенню 

несприятливого впливу виробничих 

чинників наближених підприємств на 

майданчик проєктування (частково вже 

реалізовано на теперішній час), 

враховувались результати систематичних 

досліджень стану забруднення 

атмосферного повітря на території 

об’єкта проєктування, які не суперечать 

нормативним вимогам та враховувались 

інші дані лабораторних досліджень 

чинників довкілля.   

В таблиці 22 надані роз’яснення щодо пропозицій до обсягу та змісту звіту з 

ОВД від ГО «УКРАЇНСЬКА ПРИРОДООХОРОННА ГРУПА». 
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Таблиця 22 – Роз’яснення щодо пропозицій до обсягу та змісту звіту з ОВД від 

ГО «УКРАЇНСЬКА ПРИРОДООХОРОННА ГРУПА» 
Пропозиції до обсягу та змісту звіту з ОВД Роз’яснення щодо пропозицій до обсягу та 

змісту звіту з ОВД 

1. Деталізувати місце провадження планованої 

діяльності та розташування основних об’єктів 

цієї діяльності на топографічній основі: 

- На великомасштабній (топографічній) карті; 

- На викопіюванні з генплану території; 

- На супутниковому знімку високої роздільної 

здатності. 

Місце провадження планованої діяльності 

наведено на ситуаційний плані (рисунок 

1). Розташування основних об’єктів  

діяльності – на рисунку 3. 

2.На вищезгаданих картах пропонуємо вказати: 

- Межі водоохоронної зони озера Вирлиця, 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 

486 від 08.05.1996 р., та прибережної захисної 

смуги, встановленої згідно вимог Водного 

кодексу України; 

- Санітарно-захисну зону навколо території 

планованої діяльності згідно чинних 

нормативів; 

- Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), 

Смарагдової мережі, культурної спадщини та 

Екомережі, а також території, зарезервовані під 

створення об’єктів ПЗФ які знаходяться поблизу 

місця провадження планованої діяльності, в тому 

числі в його СЗЗ та водоохоронній зоні озера. 

Зокрема, територія озера Вирлиця відноситься до 

територій зарезервованих для створення об’єктів 

ПЗФ. На даний момент створення об’єкту 

досягло фінальної стадії винесення на розгляд 

Київської міської ради. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-

kyyivskoyi- miskoyi-rady-15730 З вибірковими 

матеріалами наукового обґрунтування створення 

даного об’єкту ПЗФ, що містять перелік оселищ 

згідно Резолюції №4 Бернської конвенції та 

Оселищної директиви ЄС, а також перелік видів 

флори і фауни, за авторством доктора 

біологічних наук Парнікози І.Ю., можна 

ознайомитись за посиланням: 

https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islan

ds/kyiv-dnipro-conservation/projected-spas/vyrlitsia-

lake-kyiv.html; 

Встановлення ПЗС в межах населених 

пунктів визначених відповідною 

містобудівною документацією передбачено в 

складі встановлення водоохоронних зон 

відповідно до постанови КМУ «Про 

затвердження Порядку визначення розмірів і 

меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них» від 08.05.96 

№486. Замовником розробки водоохоронних 

зон можуть виступати органи місцевого 

самоврядування. 

Ширина прибережно захисної смуги озера 

Вирлиця вздовж просп. Миколи Бажана 

визначена в Проекті прибережних захисних 

смуг водних об’єктів м. Києва у Дарницькому 

районі в розмірі 50,0 м. Даний Проект 

затверджений рішенням Київської міської 

ради від 26.02.2010 р. №33/3471.  

Рішення та лист ДЧ «Інститут генерального 

плану міста Києва» від 15.08.2012 р. №192 

наведені в додатку Л.  

Відповідно до Проекту прибережно захисна 

смуга наведена на ситуаційному плані та на 

генплані об’єкта провадження планованої 

діяльності (рисунки 1 та 3 відповідно). 

Згідно з додатком № 4 Державних санітарних 

правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 19.06.96 р. 

№173, розмір СЗЗ для об’єкта проєктування 

не нормується. Нормативні санітарно захисні 

розриви від автостоянок та паркінгу та 

нормативна СЗЗ від КНС забезпечена та 

дотримується, знаходиться в межах ділянки 

запроєктованого ТРЦ. Дана інформація 

наведена в підрозділі 1.5. 

Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), 

Смарагдової мережі, культурної спадщини, 

які знаходяться поблизу місця провадження 

планованої діяльності відсутні. 

Частково виконання підготовчих та 

http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islands/kyiv-dnipro-
http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islands/kyiv-dnipro-
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будівельних робіт проводиться на землях 

водного фонду відповідно до ст. 86, 89 

Водного кодексу України. 

Планована діяльність проводиться у 

відповідності до Містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки 

(додаток А). 

Будівництво ТРЦ здійснюється на земельній 

ділянці площею 19,7194 га (кадастровий 

номер 8000000000:90:171:0034); цільове 

призначення – для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельно-

розважального та офісно-виставкового 

комплексу у складі багатофункціональної 

планувальної структури. 

3.В разі наявності територій чи об’єктів ПЗФ, 

Екомережі та Смарагдової мережі а також 

територій, зарезервованих під створення 

об’єктів ПЗФ на території планованої 

діяльності, або у водоохоронній зоні озера 

Вирлиця, встановленій згідно Постанови КМУ 

№ 486 від 08.05.1996 р., оцінити вплив 

планованої діяльності на їх природні комплекси 

та об’єкти (види флори і фауни, їх угруповання 

та оселища), що охороняються. 

Території чи об’єкти ПЗФ, Смарагдової 

мережі на території планованої діяльності 

відсутні. 

Частково виконання підготовчих та 

будівельних робіт проводиться на землях 

водного фонду відповідно до ст. 86, 89 

Водного кодексу України. 

Планована діяльність проводиться у 

відповідності до Містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки 

(додаток А). 

4. Деталізувати технічні характеристики 

планованої діяльності, зокрема: 

- Типи та технічні характеристики всього 

обладнання, що буде задіяне в процесі 

провадження планованої діяльності на всіх її 

етапах; 

- Інформацію про технічний стан (рік введення в 

експлуатацію, нормативний термін експлуатації, 

ступінь зносу) та рівень амортизації цього 

обладнання; 

- Опис всіх технологічних процесів, що будуть 

відбуватись при проваджені планованої 

діяльності, та очікувані рівні викидів/скидів 

забруднюючих речовин в атмосферу, водойми 

та ґрунти при цьому. 

Інформація наведена в підрозділах 1.3, 1.4, 

1.5. 

5. Вказати у Звіті наступну інформацію: 

- Обсяг ґрунту а також складових порід озерного 

дна (наносів, піску, мулу, деревних решток 

тощо), який буде вилучений під час планованої 

діяльності. 

- Місце складування ґрунту а також інших 

складових порід озерного дна, які будуть 

вилучені під час планованої діяльності, а також 

кадастрові номери відповідних ділянок 

складування вилучених з озера наносів; 

- Кількість та дерев та чагарників, які будуть 

Відповідно до кадастрового плану планована 

діяльність не передбачає виконання робіт  на 

землях водного фонду озера Вирлиця, окрім 

робіт передбачених ст. 86 Водного кодексу  

України – «На землях водного фонду можуть 

проводитися роботи, пов'язані з будівництвом 

гідротехнічних, лінійних та гідрометричних 

споруд, інженерно-технічних і 

фортифікаційних споруд, огорож, 

прикордонних знаків, прикордонних просік, 

комунікацій, поглибленням дна для 
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вилучені під час провадження планованої 

діяльності, по деревах вказати породи, вік та 

діаметр стовбура; 

- Опис компенсаційних заходів, що будуть 

застосовані для зменшення або усунення 

негативних впливів планованої діяльності на 

природне середовище, в т. ч. на біорізноманіття 

озера та його водоохоронної зони; 

- Опис заходів із запобіганню вселенню в озеро 

інвазійних видів при провадженні планованої 

діяльності; 

- Опис програми моніторингу стану 

біорізноманіття в процесі провадження 

планованої діяльності. 

судноплавства, видобуванням корисних 

копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах 

малих та гірських річок), розчисткою русел 

річок, каналів і дна водойм, прокладанням 

кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а 

також бурові та геологорозвідувальні».  

Проєктні рішення з інженерної підготовки та 

захисту території розроблялись окремим 

проєктом, який отримав позитивний висновок 

будівельної експертизи. 
Видалення дерев та кущів, що заважають 

виконанню будівельних робіт передбачається 

відповідно до актів обстеження зелених 

насаджень, а саме: акту № 197 від 11.12.2006 

(обстеження ділянки площею 19,7194 га), 

акту № 2021 від 15.10.2012 (обстеження в 

межах ділянки орієнтовною площею  

10,6195 га).  

Компенсаційні заходи наведені в розділі 7. 

При експлуатації запроєктованого об’єкта 

використання біорізноманіття не 

передбачається. 

6.Провести польові дослідження із залученням 

фахових науковців (гідробіологів, гідрохіміків 

та ін.) та вказати у Звіті наступну інформацію: 

- Видовий та кількісний склад гідробіонтів 

(одноклітинні організми, водорості, іхтіофауна, 

макробіонти, амфібії) озера Вирлиця в районі 

провадження планованої діяльності та по всій 

його площі (в т. ч., за вже наявними науковими 

даними), із обов’язковим зазначенням періоду 

проведення досліджень; 

- Окремо зазначити видовий склад та приблизні 

розміри популяцій риб, які здійснюють добові 

та сезонні міграції через територію планованої 

діяльності та її СЗЗ в різні сезони року; 

- Видовий склад водно-болотних та 

прибережних птахів, а також амфібій, ссавців та 

рептилій, а також рослинних угрупувань озера 

Вирлиця та його водоохоронної зони в різні 

сезони року; 

- Оцінка зміни популяцій вищезазначених видів 

та очікуваних втрат біорізноманіття в результаті 

провадження планованої діяльності. 

Відповідно до кадастрового плану планована 

діяльність не передбачає виконання робіт  на 

землях водного фонду озера Вирлиця, окрім 

робіт передбачених ст. 86 Водного кодексу  

України – «На землях водного фонду можуть 

проводитися роботи, пов'язані з будівництвом 

гідротехнічних, лінійних та гідрометричних 

споруд, інженерно-технічних і 

фортифікаційних споруд, огорож, 

прикордонних знаків, прикордонних просік, 

комунікацій, поглибленням дна для 

судноплавства, видобуванням корисних 

копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах 

малих та гірських річок), розчисткою русел 

річок, каналів і дна водойм, прокладанням 

кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а 

також бурові та геологорозвідувальні».  
При розроблені проєкту з інженерної 

підготовки та захисту території з метою 

визначення ступеня впливу та розміру 

збитків, що завдаються рибному 

господарству розроблено розділ 

«Рибоохоронні заходи» (Том 4, архівне 

позначення 1905/4). 

7. За даними польових досліджень оцінити 

наступні впливи планованої діяльності: 

- - На види флори та фауни, занесені до Червоної 

книги України та Резолюції 6 Бернської 

конвенції, що зустрічаються в озері Вирлиця, 

або в його водоохоронній зоні, угруповання цих 

Відповідно до кадастрового плану планована 

діяльність не передбачає виконання робіт  на 

землях водного фонду озера Вирлиця, окрім 

робіт передбачених ст. 86 Водного кодексу  

України – «На землях водного фонду можуть 

проводитися роботи, пов'язані з будівництвом 
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видів; 

- - На гідрологічний режим озера, його 

екосистеми, хімічні та фізичні характеристики 

води в районі провадження планованої 

діяльності та по всій території озера, за різних 

метеорологічних умов провадження планованої 

діяльності (наприклад, в умовах посухи, 

паводку); 

- - На оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та 

угруповання Зеленої книги України, що 

зустрічаються на території провадження 

планованої діяльності та по всій території озера: 

безпосередньо в озері та в його водоохоронній 

зоні. 

гідротехнічних, лінійних та гідрометричних 

споруд, інженерно-технічних і 

фортифікаційних споруд, огорож, 

прикордонних знаків, прикордонних просік, 

комунікацій, поглибленням дна для 

судноплавства, видобуванням корисних 

копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах 

малих та гірських річок), розчисткою русел 

річок, каналів і дна водойм, прокладанням 

кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а 

також бурові та геологорозвідувальні».  

В межах ділянки проєктування та в зоні 

впливу планованої діяльності види рослин та 

тварин, які підлягають особливій охороні не 

зустрічаються. 

Планована діяльність не призведе до зміни 

гідрологічного режиму озера, його 

екосистеми та не змінить хімічні та фізичні 

показники води в ньому. 

8. Оцінити можливий вплив планованої 

діяльності на: 

- Можливості для водного та інших видів 

туризму; 

- Добробут місцевих громад, зокрема залежних 

від використання водних біоресурсів; 

- Доступність водних ресурсів (у тому числі 

питної води, а також рекреаційних ресурсів) 

для місцевих громад. 

Від провадження планованої діяльності 

передбачається позитивний вплив. Реалізація 

проєктних рішень спрямована на організацію 

комфортного міського середовища, що 

об’єднує різноманітні функції, а саме: 

торгівлю, проведення дозвілля населення 

міста, відпочинок, розваги; створення 

додаткових робочих місць та додаткового 

надходження коштів в місцевий бюджет від 

функціонування торговельно-розважального 

центру. 

Планована діяльність не суперечить вимогам 

ст. 88 Водного кодексу України щодо 
безперешкодного та безоплатного  доступу 

громадян до водойми. 

9. Згідно вимог ч. 2, ст. 6 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» звіт з ОВД має 

включати виправдані альтернативи планованої 

діяльності. Зважаючи на потенційний 

негативний вплив планованої діяльності на стан 

флори та фауни, а також інші аспекти довкілля, 

пропонуємо розглянути у Звіті з ОВД наступні 

технічні альтернативи планованої діяльності та 

аргументувати вибір кінцевого варіанту: 

- Проведення робіт з використанням найкращих 

доступних технологій (best available technology - 

BAT), що забезпечують мінімальний вплив на 

водні екосистеми; 

- Відмова від провадження планованої 

діяльності з метою уникнення негативного 

впливу на екосистему озера та 

природоохоронні території, та запобігання 

порушення природоохоронного законодавства, 

Згідно з вимогою ч. 2, ст. 6 Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля» в звіті 

передбачено технічну альтернативу (розділ 

2). 
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зокрема Закону України «Про природно-

заповідний фонд», стаття 64, пункт ж. 

10. Оцінити сукупний (кумулятивний) вплив 

планованої діяльності на природні комплекси 

та об’єкти озера Вирлиця, разом із вже 

існуючими та проектованими об’єктами 

господарської діяльності на вказаному озері 

(включаючи наявні гідротехнічні споруди, 

водозабір, рекреаційну, містобудівну, а також 

сільськогосподарську та лісогосподарську 

діяльність у водоохоронній зоні озера). 

Сукупний (кумулятивний) вплив планованої 

діяльності наведений в підрозділі 5.5. 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи від  

30.08.2012 р. № 05.03.02-07/86348  

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. 

О.М. Марзеева НАМН України» щодо 

відповідності провадження планованої 

діяльності вимогам діючого санітарного 

законодавства України наведений в  

додатку 1. 

11. Всі методи, які використовувались для 

проведення досліджень та оцінки впливу на 

довкілля, а також плануються до використання 

в процесі моніторингу довкілля під час 

провадження планованої діяльності. Окремо 

вказати всі джерела інформації, на яких 

ґрунтуються дані та висновки із них, включенні 

до Звіту. 

Інформація наведена в розділах 6 та 11, а 

також в Додатках звіту. 
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

Організація моніторингу є невід‘ємною частиною контролю стану довкілля і 

здійснюється суб‘єктом господарювання. 

Моніторинг у сфері охорони атмосферного повітря 

Моніторинг стану атмосферного повітря проводиться з метою оцінки впливу 

викидів забруднюючих речовин від джерел планованої діяльності на стан 

приземного шару атмосферного повітря в районі розташування об’єкта.  

Контроль забруднення атмосферного повітря включає в себе:  

– відбір проб атмосферного повітря на вміст забруднювачів, які 

контролюються;  

– лабораторні дослідження;  

– оцінка результатів лабораторних досліджень.  

Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин які 

контролюються, здійснюються лабораторіями.  

Відбір проб атмосферного повітря супроводжується спостереженнями за 

основними метеорологічними чинниками, які визначають перенесення і 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (атмосферні явища, 

температура і вологість повітря, швидкість і напрям вітру).  

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», 

постанови КМУ від 13.12.2001 р. № 1655 «Про затвердження Порядку ведення 

державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» підприємством буде 

забезпечено розробку матеріалів інвентаризації викидів забруднюючих речовин.  

У разі необхідності, відповідно до вимог «Інструкції про порядок та критерії 

взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити 

шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», затвердженої 

наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р.  

№ 177, підприємством буде подано відповідні документи для взяття на державний 

облік об’єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря. 

Згідно вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 

суб’єктом господарювання буде здійснюватись контроль за обсягом і складом 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями 

фізичного впливу, та вести їх постійний облік, у відповідності до умов дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Моніторинг у сфері охорони водних ресурсів 

Систематичний контроль та спостереження за станом стічних вод 

здійснюється згідно вимог природоохоронного законодавства та передбачає: 

– облаштування контрольного колодязя перед скидом стічних вод у міську 

каналізацію для відбору проб та виконання необхідних інструментальних 

вимірювань; 
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– облаштування контрольного створу у водоймі для відбору проб та виконання 

необхідних інструментальних вимірювань.  

Моніторинг у сфері поводження з відходами 

Організація контролю і спостереження за утворенням, накопиченням, 

зберіганням та утилізацією відходів є найважливішою складовою зниження 

негативних впливів на довкілля. 

Під час провадження планованої діяльності передбачається:  

– призначення відповідальних осіб за збір та належне зберігання відходів; 

– первинний облік кількості утворення, зберігання і утилізації відходів; 

– визначення місць збору і майданчиків тимчасового зберігання відходів; 

– своєчасне укладання договорів зі спеціалізованими організаціями на 

утилізацію відходів.  

Контроль і спостереженням за впливом відходів на довкілля включає в себе 

кількісний облік утворення, накопичення і використання відходів (постійно).  

Поводження з відходами з дотриманням санітарно-екологічних правил їх 

зберігання, збору та утилізації, дозволить мінімізувати негативний вплив на 

функціонування довкілля і комфортність проживання населення. 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Об’єктом планованої діяльності є будівництво торговельно-розважального 

центру з офісними приміщеннями, паркінгом та гостьовою автостоянкою (1 черга) 

у складі багатофункціонального комплексу та благоустрою прибережно-захисної 

смуги озера по проспекту Бажана та вул. Ревуцького (в районі озера Вирлиця) у 

Дарницькому районі м. Києва. 

Провадження планованої діяльності проводиться з метою створення сучасного 

об’єкта для забезпечення належних, комфортних умов життєдіяльності місцевого 

населення. 

Відповідно до п.10, частини 3, статті 3 (будівництво житлових кварталів 

(комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи 

розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і 

більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до 

централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з 

більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш 

як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць та п.11, частини 3, статті 3 (видобування 

піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях 

водного фонду) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована 

діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть 

мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.  

Транскордонний вплив відсутній.  

Провадження планованої діяльності передбачається на земельних ділянках: 

– площею 19,7194 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0034); цільове 

призначення – для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-

розважального та офісно-виставкового комплексу у складі багатофункціональної 

планувальної структури; 

– площею 4,0996 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0069); цільове 

призначення – для благоустрою прилеглої території без права капітального 

будівництва; 

– площею 6,1672 га (кадастровий номер 8000000000:90:171:0036); цільове 

призначення – для благоустрою прилеглої території озера. 

Запроєктовані роботи з будівництва лінійних інженерних мереж частково 

проводяться на землях водного фонду з дотриманням вимог Водного кодексу 

України.  

Торговельно-розважальний центр – сучасний торгівельний об’єкт зі 

стандартними, для об’єкту такого рівня, об’ємно-планувальними та 

архітектурними рішеннями, підходами до організації та об’єму надання послуг 

відвідувачам. 

Технічні характеристики планованої діяльності: 

– площа земельної ділянки – 27,8284 га; 

– поверховість – 2 поверхи; 

– будівельний об’єм – 1671060,66 м
3
;   
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– площа забудови – 91596,79 м
2
, в т.ч. торговельно-розважальний центр – 

90704,47 м
2
; 

– площа благоустрою – 186687,21 м
2
; 

– кількість машиномісць на відкритих автостоянках – 678 м/м, в т.ч. для 

маломобільних груп населення – 73 м/м;  

– місткість паркінгу – 1795 м/м; 

– комплекс кінотеатрів – 12 залів загальною місткістю 2219 посадкових місць; 

– кількість створених робочих місць – 2158. 

Відповідно до проєкту показники енергоефективності становлять: 

– водовідведення – 259,9 тис. м
3
/рік; 

– водоспоживання – 317,1 тис. м
3
/рік; 

– електрична енергія – 79,8 млн. кВт*г/рік; 

– теплова енергія – 8744,25 Гкалл/рік;  

– газ – 1662,2 тис. нм
3
/рік. 

Інженерне забезпечення об’єкта проєктування здійснюватиметься згідно з 

технічними умовами. 

При розгляді варіантів провадження планованої діяльності (технічних 

альтернатив) було розглянуто:  

1 варіант – планована діяльність передбачає будівництво автономної газової 

котельні для покриття потреб торговельно-розважального центру у 

теплопостачанні відповідно до технічних умов. 

2 варіант – планована діяльність передбачає будівництво автономної 

твердопаливної котельні для покриття потреб торговельно-розважального центру у 

теплопостачанні відповідно до технічних умов. 

Перевагу надано 1-му варіанту. 

Технічні рішення щодо провадження планованої діяльності прийняті з 

урахуванням еколого-економічних, санітарно-епідеміологічних та соціальних 

аспектів.  

Джерела потенційного впливу та характеристика видів впливу планованої 

діяльності на довкілля: 

– на період будівництва – робота будівельної техніки та механізмів (земляні 

роботи, рух транспорту, робота двигунів будівельної техніки та механізмів, шум та 

ін.), зварювальні та лакофарбові роботи, утворення тимчасових будівельних та 

твердих побутових відходів. Обмежується неорганізованим, періодичним і 

відносно короткочасним характером дії таких джерел; 

– на період експлуатації – робота двигунів автотранспорту (періодичні викиди 

забруднюючих речовин), котельні та технологічного обладнання (постійні викиди 

забруднюючих речовин); утворення виробничих стоків та поверхневого стоку, 

утворення виробничих та твердих побутових відходів. 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в контрольних 

точках та на території запроєктованого об’єкта показали, що викиди знаходяться в 

межах нормативних вимог без врахування фону.    

Планованою діяльністю передбачено жировловлювачі для очищення 

виробничих стоків та локальні очисні споруд для очищення поверхневого стоку. 
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Утилізація відходів відбуватиметься згідно з укладеними договорами зі 

спеціалізованими підприємствами. 

Даний звіт включає комплексні (ресурсозберігаючі, охоронні, захисні, 

відновлювальні та компенсаційні) заходи щодо забезпечення нормативного стану 

довкілля та його безпеки.  

Комплекс рішень щодо провадження планованої діяльності відповідає 

вимогам екологічного та санітарного законодавства і забезпечує недопущення 

погіршення стану довкілля.  

З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації 

про стан довкілля і природні ресурси, прогнозування їх змін під впливом 

провадження планованої діяльності даним проєктом передбачається система 

моніторингу. Проведення моніторингу дозволить своєчасно відреагувати на зміну 

довкілля, для запобігання розвитку небезпечних екологічних процесів.  

На підставі прийнятих технічних і конструктивних рішень, статистики 

аварійних ситуацій, можна передбачити, що при будівництві і подальшій 

планованій діяльності об'єкта, екологічний ризик мінімальний.  

Участь громадськості на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля, забезпечувалась протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 

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

офіційному веб-сайті Єдиного реєстру.  

Дане Повідомлення було опубліковано в місцевих засобах масової інформації, 

а також було розміщено у місцях доступних для громадськості.  

Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до чинного законодавства України рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 

видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. 
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13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ 

У ЗВІТІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

1 Закон України «Про відходи» 

2 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

3 Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

4 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» 

5 Закон України «Про природно-заповідний фонд»  

7 Закон України «Про тваринний світ» 

8 Водний кодекс України  

9 Земельний кодекс України  

10 Податковий Кодекс України. Розділ VIII. Екологічний податок 

11 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №989 «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу 

на довкілля» 

12 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026 «Про 

затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» 

13 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць» від 14.01.2020 р. №52 

14 ДБН А.2.2-1-2003 Склад i зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні i будівництві підприємств, будинків i 

споруд. Зі зміною №1, затверджені наказами Держбуду України від 15.12.2003 

№214 та Мінрегіонбуду України від 20.11.2009 №524 

15 ДБН А.2.2-3:2014 Склад і зміст проектної документації на будівництво. 

Зміна №1, затверджені наказами Мінрегіону України від 04.06.2014 №163 та 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 27.12.2017 №338  

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

17 ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів  

18 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку 

19 ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів. Зі змінами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 19.06.1996 №173   

20 ДСТУ 3013-95 Правила контролю відведення дощових і снігових стічних 

вод з територій міст і промислових підприємств. 

21 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія 

22 ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту 

від шуму сельбищних територій 
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23 Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 від 

29.02.1996 №89 

24 ГКД 34.02.305-2002 Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від 

енергетичних установок, Міністерство палива та енергетики, Київ, 2002 р 

       25 ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий, утверждена Председателем 

Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной 

среды от 04.08.1986 №192 

26 Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів 

у повітря від транспортних засобів. Наказ Держкомстату України від 13.11.2008 р.  

№ 452 

27 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ передвижными 

источниками, УкрНТЭК, Донецьк, 2000 

28 Методичні рекомендації МР 202.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я 

населення від забруднення атмосферного повітря, затверджені наказом МОЗ 

України 13.04.2007 №184  

28 Методические рекомендаций по разработке, оформлению и содержанию 

раздела рабочего проекта «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения и 

удельные выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для 

предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности, Новосибирск, 1989 г 

29 Временные методические указания по определению выбросов 

загрязняющих веществ объектов очистных сооружений 02.12.13-97 

30 Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами, Том I- III, Донецьк 2004 

31 Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы, УкрНТЭК, 

Донецьк, 1994 
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Додаток И 

Розрахунок орієнтовної кількості відходів при виконанні 

будівельних робіт 

Орієнтовна кількість відходів будівництва розрахована з урахуванням 

кількості матеріалів, застосованих при будівельних роботах, та питомих 

нормативів утворення відходів. 

Розрахунок кількості утворення шламу зварювального 

Розрахунок кількості утворення шламу зварювального проведено по формулі: 

N = Mi х Yi/100, тонн,  

де 

N – кількість і-того відходу будівництва, тонн; 

Mi – кількість використаного і-того будівельного матеріалу, тонн; 

Yi – питомий норматив утворення відходу, %. 

N = 13,0 х 11/100 = 1,43 т. 

Розрахунок кількості утворення тари металевої забрудненої з під ЛФМ 

Розрахунок кількості утворення тари металевої забрудненої з під ЛФМ 

проведено по формулі: 

N = ikii MnМ    , тонн, 

де 

Мі – маса і-го виду тари, т; 

n – число видів тари; 

Мкі – маса фарби в і-ій тарі, т; 

α – залишок фарби в тарі (0,01 – 0,05). 

N = (0,003 х 43 + 0,001 х 0,03 х 43) + (0,003 х 27 + 0,001 х 0,03 х 27) + (0,0007 х 

8 + 0,001 х 0,03 х 8) = 0,218 т. 

Розрахунок кількості утворення залишків цементу 

Розрахунок кількості утворення залишків цементу проведено по формулі: 

N = Mi х Yi/100, тонн,  

де 

N – кількість і-того відходу будівництва, тонн; 

Mi – кількість використаного і-того будівельного матеріалу, тонн; 

Yi – питомий норматив утворення відходу, %. 

N = 17951,0 х 0,1/100 = 17,951 т. 

Розрахунок кількості утворення залишків від цегли (бій)  

Розрахунок кількості утворення залишків від цегли (бій) проведено по 

формулі: 

N = Mi х Yi/100, тонн,  

де 

N – кількість і-того відходу будівництва, тонн; 

Mi – кількість використаного і-того будівельного матеріалу, тонн; 

Yi – питомий норматив утворення відходу, %. 

N = 1050,0 х 0,1/100 = 1,05 т. 
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Розрахунок кількості утворення залишків розчину асфальтового 

Розрахунок кількості утворення залишків розчину асфальтового проведено по 

формулі: 

N = Mi х Yi/100, тонн, 

де 

N – кількість і-того відходу будівництва, тонн; 

Mi – кількість використаного і-того будівельного матеріалу, тонн; 

Yi – питомий норматив утворення відходу, %. 

N = 25958,0 х 0,1/100 = 25,958 т. 

Розрахунок кількості утворення залишків сумішей бетонних 

Розрахунок кількості утворення залишків сумішей бетонних проведено по 

формулі: 

N = Mi х Yi/100, тонн,  

де 

N – кількість і-того відходу будівництва, тонн; 

Mi – кількість використаного і-того будівельного матеріалу, тонн; 

Yi – питомий норматив утворення відходу, %. 

N = 28295,0 х 0,1/100 = 28,295 т. 

Розрахунок кількості утворення твердих побутових відходів 

Розрахунок кількості утворення твердих побутових відходів (М, т) визначався 

з урахуванням: 

– норми утворення твердих побутових відходів на людину (згідно з п.6.1.29 та 

табл. 11.2 ДБН Б.2.2-12:2019  – 300-350 кг/на людину/рік); 

– облікової чисельності працюючих в найбільш завантажену зміну – 425 чол.; 

– терміну виконання будівельних робіт – 2,67 р. 

М = 350 кг/рік х 425 чол. х 2,67 р./1000 = 397,16 т. 
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Додаток К 

Розрахунок орієнтовної кількості відходів при експлуатації 

Кількість твердих побутових відходів (ТПВ) від роботи торговельно-

розважального центру розраховані згідно «Норми надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів для м. Києва на 2013-2017 роки». (Відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 07.02.2019 № 222 «Про продовження дії норм надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів у місті Києві», продовжено дію 

норм надання послуг з вивезення ТПВ для міста Києва на 2013-2017 роки, 

затверджених розпорядженням виконавчим органом Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2416, до 31 

грудня 2022 року).  

Таблиця К.1 – Розрахунок орієнтовної кількості ТПВ  
 

Найменування 

Розрахункова 

одиниця 

 

Кількість за 

проєктом 

Норма на 

одну 

розрахункову 

одиницю,  

середня на 

рік, 

кг 

Кількість 

утворюваних 

відходів,  

т/рік 

Кафе місце
 

1740 394,2 685,91 

Ресторан  місце 800 525,6 420,48 

Продовольчі 

магазини 

1 м
2
 торговельної 

площі 
4850,46 96,9 470,0 

Персонал роб. місць 2158 99,4 214,51 

    1790,9 

Непродовольчі 

магазини 

1 м
2
 торговельної 

площі 
63126,05 58,5 3692,87 

Автостоянки/паркінг м
2
 площі 10252,0/72262,36 12,6 1039,68 

Склади 1 м
2
 площі 2558,36 120,0 307,0 

    5039,55 

Разом    6830,45 

За морфологічним складом ТПВ характеризуються наступними показниками: 
Період 

утворення 

Кількість 

утворення, 

т 

Вид компоненту 

Харчові 

відходи, 

35 % 

Пластикові 

відходи, 

15% 

Макулатура, 

30% 

Скляні 

відходи, 

5% 

Жерстяні і 

металізовані 

відходи,  

5% 

Інше, 

10% 

Річна 

кількість 
1790,9 626,815 268,635 537,27 89,545 89,545 179,09 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/ma122416?ed=2012_12_29&an=20
https://ips.ligazakon.net/document/view/ma122416?ed=2012_12_29&an=20
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За морфологічним складом ТПВ (за відсутності харчових відходів) 

характеризуються наступними показниками: 
Період 

утворення 

Кількість 

утворення, 

т 

Вид компоненту 

Пластикові 

відходи, 

20% 

Макулатура, 

30% 

Скляні 

відходи, 

10% 

Жерстяні і 

металізовані 

відходи,  

5% 

Інше, 

35% 

Річна 

кількість 
5039,55 1007,91 1511,865 503,955 251,978 1763,843 

Загальна кількість утворення відходів, що входять до ТПВ складе: 
Період 

утворення 

Кількість 

утворення, 

т 

Вид компоненту 

Харчові 

відходи, 

35 % 

Пластикові 

відходи, 

15% 

Макулатура, 

30% 

Скляні 

відходи, 

5% 

Жерстяні і 

металізовані 

відходи, 5% 

Інше, 

10% 

Річна 

кількість 
6830,45  626,815 1276,545 2049,135 593,5 341,523 1942,933 

Розрахунок кількості утворення спецодягу (N, т) визначався по формулі:  

N = (n х m) х k, т/рік,  

де  

n – кількість персоналу, що використовує спецодяг, (n = 140 чол., згідно 

проєкту);  

m – вага спецодягу, т, (m = 0,0004 т); 

k – термін експлуатації, k = 1 рік. 

N = (140 х 0,0004) х 1 = 0,056 т/рік. 

Розрахунок кількості утворення сміття з території торговельно-

розважального центру (N, т) визначався по формулі:  

N = S х 0,005, т/рік,  

де  

S – площа, яка підлягає прибиранню, м
2
 (згідно проєктних даних площа 

твердого покриття становить 64219,45 м
2
;  

0,005 – нормативна кількість сміття, т/м
2
.  

N = 64219,45 х 0,005 = 321,1 т/рік. 

Розрахунок кількості утворення відпрацьованих світлодіодних ламп:  

- внутрішнє освітлення  

Розрахунок кількості утворення відпрацьованих світлодіодних ламп (Nв.о, шт.) 

визначався по формулі: 

Nв.о = TpTn / , шт./рік,  

де 

n – кількість працюючих ламп (n = 15166 шт.); 

Тр – ресурс роботи лампи (Тр = 30000 год.); 

Т – час роботи лампи, год/рік (Т = 4320 год.). 

Nв.о = 15166 х 4320/30000 = 2184 шт./рік. 
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- зовнішнє освітлення 

Розрахунок кількості утворення відпрацьованих світлодіодних ламп (Nз.о, шт.) 

визначався по формулі: 

Nз.о = TpTn / , шт./рік,  

де 

n – кількість працюючих ламп (n = 348 шт.); 

Тр – ресурс роботи лампи (Тр = 70000 год.); 

Т – час роботи лампи, год/рік (Т = 2160 год.). 

Nз.о = 348 х 2160/70000 = 11 шт./рік. 

 

Nзаг. = 2184 + 11 = 2195 шт./рік.           

Розрахунок кількості утворення завислих речовин при очищенні 

поверхневого стоку на локальних очисних спорудах (Q, т/р) визначався по 

формулі:  

Q = W х (C1 − C2) х 10
-9

, т/рік, 

де 

Wi – кількість стічних вод в очисних спорудах, л/рік;  

С1 – концентрація завислих речовин, які надходять в очисні споруди, мг/л;  

С2 – концентрація завислих речовин на виході з очисних споруд, мг/л. 

Q = 46071820 л/рік х (700 мг/л – 15 мг/л) х 10
-9 

= 31,42 т/рік.  

Розрахунок кількості утворення нафтопродуктів при очищенні 

поверхневого стоку на локальних очисних спорудах (Q, т/р) визначався по 

формулі:  

Q = W х (C1 − C2) х 10
-9

, т/рік, 

де 

Wi – кількість стічних вод в очисних спорудах, л/рік;  

С1 – концентрація завислих речовин, які надходять в очисні споруди, мг/л;  

С2 – концентрація завислих речовин на виході з очисних споруд, мг/л. 

Q = 46071820 л/рік х (40 мг/л – 0,3 мг/л) х 10
-9 

= 1,83 т/рік.  

Розрахунок кількості утворення фракції білково-жирової вод стічних (P, т) 

визначався по формулі: 

Q = W х (C1 − C2) х 10
-9

, т/рік, 

де 

Wi – кількість виробничих стоків, л/рік;  

С1 – середньорічна концентрація жиру у воді, яка надходять на очистку, мг/л;  

С2 – середньорічна концентрація жиру в очищеній воді після 

жировловлювача, мг/л.  

Q = 194724000 л/рік х (100 мг/л – 30 мг/л) х 10
-9 

= 13,63 т/рік. 
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Додаток Л 
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Додаток М 

Розрахунок забруднюючих речовин, що виносяться з поверхневими 

водами з території запроєктованого об’єкта 

Загальний об’єм дощових вод (визначений згідно з ДСТУ 3013-95), що 

стікають з водозбірної поверхні обчислюють за формулою: 

Wg = 10 hgYF,  

де 

hg – середньорічний шар опадів за теплий період року (дані найближчого 

метеопункту), мм; 

Y – коефіцієнт стоку: 

для водонепроникних поверхонь – 0,6; 

для газонів – 0,1; 

F – площа водозбору, га. 

Wg (тв. покриття) = 10 х 422 х 0,6 х 6,422 = 16260,51 м
3
; 

Wg (озел.) = 10 х 422 х 0,1 х 12,247 = 5168,23 м
3
. 

Wg = Wg (тв. покриття) + Wg (озел.). 

Wg = 16260,51 + 5168,23 = 21428,74 м
3
. 

Загальний об’єм снігових вод, що стікають з території об’єкта обчислюють за 

формулою: 

Wс = 10 hсYF,  

де 

hс – середньорічний шар опадів за холодний період року (дані найближчого 

метеопункту), мм; 

Y– коефіцієнт стоку, становить 0,5-0,7; 

F – площа водозбору, га. 

Wс = 10 х 220 х 0,6 х 18,669 = 24643,08 м
3
. 

Сумарне значення річного виносу речовин з дощовими та сніговими стічними 

водами обчислюють за формулою: 

М = (Wg Кд + Wс Кс) 10
-3

,  

де 

Кд, Кс – відповідно вміст речовин у очищених дощових і снігових стічних 

водах, г/дм
3
. 

МЗАВИСЛІ РЕЧОВИНИ = (21428,74 х 0,015 + 24643,08 х 0,015) х 10
-3

 = 0,691 т; 

МНАФТОПРОДУКТИ = (21428,74 х 0,0003 + 24643,08 х 0,0003) х 10
-3

 = 0,014 т. 
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           Додаток Н 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при проведенні 

зварювальних операцій на період будівництва 

Розрахунок кількості валових (т/період будівництва) та максимально  

разових (г/с) викидів забруднюючих речовин в атмосферу при проведенні 

зварювальних операцій виконаний відповідно до нормативного документу 

«Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, 

газозварювання, наплавлення, електро-, газорізання і напилювання металів»  

(ІГМЕ ім. О.М. Марзеєва, Київ, 2003 р.). 
Для проведення зварювальних операцій планованою діяльністю передбачено 

використання електродів марки Е42 (АНО-6) в орієнтовній кількості 13000,0 кг. 

Згідно з таблиці V-1 НД «Показники емісії ...», питомі викиди забруднюючих 

речовин при ручному дуговому зварюванні штучними електродами складають: 
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Е42  

(АНО-6) 
14,35 1,95 - - - - - - 

Величини валових (т/період будівництва) викидів забруднюючих речовин 

при проведенні зварювальних операцій визначаються за формулою: 

М = В х Δі х 10
-6

, тонн,  

де 

М – маса викиду в атмосферу і-тої забруднюючої речовини, тонн; 

В –  кількість витрачених зварювальних матеріалів, кг; 

Δі – питома кількість виділених забруднюючих речовин, г/кг. 

Величини валових (т/період будівництва) викидів забруднюючих речовин 

при проведенні зварювальних операцій електродами марки Е42 (АНО-6): 

М Заліза оксид  = 13000,0 х 14,35 х 10
-6

 = 0,1866 т; 

М Марганець і його сполуки = 13000,0 х 1,95 х 10
-6

 = 0,0254 т. 

Максимально разові (г/с) викиди забруднюючих речовин при проведенні 

зварювальних операцій визначаються за формулою:  

G = К х Δі / 3600, г/с, 

де 

G – максимально разовий викид в атмосферу і-тої забруднюючої речовини, 

г/с; 

К –  максимальна витрата зварювального матеріалу за годину, кг; 
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Δі – питома кількість виділених забруднюючих речовин, г/кг. 

Розрахунок максимально разових (г/с) викидів забруднюючих речовин при 

проведенні зварювальних операцій електродами марки Е42 (АНО-6): 

М Заліза оксид  = 0,6 х 14,35 / 3600 = 0,0024 г/с; 

М Марганець і його сполуки = 0,6 х 1,95 / 3600 = 0,0003 г/с. 
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Додаток П 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при нанесенні 

лакофарбових матеріалів на період будівництва 

Розрахунок валових (тонн за період будівництва) та максимально разових (г/с) 

викидів в атмосферу парів лакофарбових матеріалів (ЛФМ) при проведенні 

фарбувальних робіт та просиханні ЛФМ виконаний згідно із «Збірник показників 

емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами, Том II, Розділ «Производство лакокрасочных покрытий», 

Донецьк, 2004. 

Для антикорозійного захисту металевих поверхонь проєктом передбачено 

проведення фарбувальних робіт з використанням ґрунтовки ГФ-021 на площі, що 

орієнтовно становить 12700,0 м
2
, емалі ПФ-115 – 6900,0 м

2
, лаку МА-592 – 

1050,0 м
2
. 

Відповідно до таблиці Х-31 розділу «Виробництво лакофарбових покриттів», 

питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферу при нанесенні ЛФМ (аналогів) 

складають: 

Найменування ЛФМ 

Найменування 

розчинника до 

робочої в’язкості 

Найменування 

забруднюючих 

речовин, що 

виділяються 

Кількість парів 

органічних 

розчинників, г/м
2
 

поверхні 

Ґрунтовка ГФ-021 ксилол ксилол 15,72 

Емаль ПФ-115 уайт-спірит уайт-спірит 17,28 

Лак МА-592 уайт-спірит уайт-спірит 8,92 

Величини валових (т/період будівництва) викидів забруднюючих речовин 

при нанесені ЛФР визначаються за формулою: 

М = S х Δі х 10
-6

, тонн,  

де 

М – маса викиду в атмосферу і-тої забруднюючої речовини, тонн;  

S – площа поверхні, що фарбується, м
2
; 

Δі – питома кількість виділених забруднюючих речовин, г/м
2
. 

Розрахунок величин валових (т/період будівництва) викидів забруднюючих 

речовин при нанесені ґрунтовки ГФ-021: 

М Ксилол = 12700,0 х 15,72 х 10
-6

 = 0,1996 т. 

Розрахунок величин валових (т/період будівництва) викидів забруднюючих 

речовин при нанесені емалі ПФ-115: 

М Уайт-спірит = 6900,0 х 17,28 х 10
-6

 = 0,1192 т. 

Розрахунок величин валових (т/період будівництва) викидів забруднюючих 

речовин при нанесені лаку МА-592: 

М Уайт-спірит = 1050,0 х 8,92 х 10
-6

 = 0,0094 т. 
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Максимально разові (г/с) викиди забруднюючих речовин в атмосферу при 

нанесені ЛФМ визначені за формулою: 

М = 1 м
2
 х Δі г/м

2
 ÷ 900 с, з урахуванням: 

– питомих викидів забруднюючих речовин при нанесенні ЛФМ; 

– часу проведення операції по нанесенню ЛФМ на 1 м
2
 поверхні, що 

орієнтовно складає 15 хв. (900 с). 

Розрахунок максимально разових (г/с) викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при нанесені ґрунтовки ГФ-021: 

М Ксилол = 1 х 15,72 ÷ 900 = 0,0175 г/с. 

Розрахунок максимально разових (г/с) викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при нанесені емалі ПФ-115: 

М Уайт-спірит = 1 х 17,28 ÷ 900 = 0,0192 г/с. 

Розрахунок максимально разових (г/с) викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при нанесені лаку МА-592: 

М Уайт-спірит = 1 х 8,92 ÷ 900 = 0,0099 г/с. 
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Додаток Р 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферу при роботі 

двигунів внутрішнього згорання будівельної техніки та під час 

перевантажування щебеневої та піщаної продукції на період будівництва 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі двигунів внутрішнього 

згорання будівельної техніки виконується згідно з «Методика расчета выбросов 

загрязняющих веществ передвижными источниками», УкрНТЭК, Донецьк, 2000. 

Розрахунок валових (т/період будівництва) викидів забруднюючих речовин 

в атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання будівельної техніки 

Розрахунок валових викидів забруднюючих речовин визначався виходячи з 

витрат палива та їх питомих викидів з урахуванням коефіцієнта використання 

потужності ДВЗ при різних навантаженнях – 0,4. 

Орієнтовна кількість витраченого дизельного пального будівельною технікою 

становить 575,0 т . 

Показники розрахунків валових викидів забруднюючих речовин від задіяної в 

будівництві техніки наведені в таблиці Р.1. 

Таблиця Р.1 – Показники розрахунків валових викидів забруднюючих речовин від 

задіяної в будівництві техніки 
Назва 

забруднюючої речовини 

Будівельна техніка 

питомий викид  

забруднюючої речовини, кг/т 

валовий викид 

забруднюючої речовини, т 

Азоту діоксид  31,5 7,245 

Сажа  3,85 0,886 

Ангідрид сірчистий  5,0 1,15 

Вуглецю оксид  36,0 8,28 

Вуглеводні  6,2 1,426 

Розрахунок максимально разових (г/с) викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання будівельної техніки 

Максимально разові викиди забруднюючих речовин визначались виходячи з 

годинної витрати палива та їх питомих викидів з урахуванням коефіцієнта 

використання потужності ДВЗ при різних навантаженнях – 0,4. 

Основне будівництво передбачено виконувати з використанням 

сертифікованих засобів будівництва. 

Автотранспорт працює епізодично безпосередньо на об'єкті будівництва, тому 

розрахунок по ньому не проводився. 

Розрахунок максимально разових викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

при роботі ДВЗ будівельної техніки проведено з урахуванням найбільшої кількості 

одночасно працюючої техніки – автокрана та екскаватора.  

Погодинні витрати пального становлять: автокран – 14 кг, екскаватор –  

11 кг. 

Показники розрахунків максимально разових викидів забруднюючих речовин 

від кожної будівельної техніки наведені в таблиці Р.2. 
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Таблиця Р.2 – Показники розрахунків максимально разових викидів забруднюючих 

речовин від кожної будівельної техніки  

Назва 

забруднюючої речовини 

Погодинні витрати 

пального, кг 

Питомий викид 

забруднюючої 

речовини, кг/т 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автокран  

Азоту діоксид  14 31,5 0,049 

Сажа  14 3,85 0,006 

Ангідрид сірчистий  14 5,0 0,008 

Вуглецю оксид  14 36,0 0,056 

Вуглеводні  14 6,2 0,01 

Екскаватор  

Азоту діоксид  11 31,5 0,0385 

Сажа  11 3,85 0,0047 

Ангідрид сірчистий  11 5,0 0,0061 

Вуглецю оксид  11 36,0 0,044 

Вуглеводні  11 6,2 0,0076 

Розрахунок викидів неорганічного пилу під час виконання запроєктованих 

робіт виконаний відповідно до «Сборник методик по расчету содержания 

загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 

атмосферы», УкрНТЭК, Донецьк, 1994. 

Розрахунок валових (т/період будівництва) та максимально разових (г/с) 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу під час перевантажування 

щебеневої та піщаної продукції 

Орієнтовна кількість щебеню, яка буде відсипатись при будівництві становить 

66560,0 т, піщаної продукції – 103980,0 т. 

Максимально разовий викид неорганічного пилу визначаються за формулою: 

Q = k1 х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х G х 10
6
 х В

’
/ 3600, г/с,  

де  

k1 – частина пилу фракції в породі, згідно таблиці 4.3.1; 

k2 – частина пилу, що переходить в аерозоль, згідно таблиці 4.3.1; 

k3 – коефіцієнт, який враховує швидкість вітру в районі робіт, згідно таблиці 

4.3.2; 

k4 – коефіцієнт, який враховує місцеві умови, згідно таблиці 4.3.3; 

k5 – коефіцієнт, який враховує вологість речовини, згідно таблиці 4.3.4; 

k7 – коефіцієнт, який враховує крупність матеріалу, згідно таблиці 4.3.5; 

В
’
 – коефіцієнт, який залежить від висоти пересипу матеріалу, згідно таблиці 

4.3.7; 

G – кількість породи, яка переробляється, т/год. 

Максимально разовий викид неорганічного пилу при відсипці щебеню 

становить: 

qщ= 0,04 х 0,02 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 0,5 х 8 х10
6
 х 0,5 / 3600 = 0,0053 г/с. 

Максимально разовий викид неорганічного пилу при відсипці піщаної 

продукції становить: 

qп= 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 0,6 х 10 х 10
6
 х 0,5 / 3600 = 0,015 г/с. 



 

164 

Валовий викид неорганічного пилу при відсипці щебеню становить: 

Qщ= 0,04 х 0,02 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 0,5 х 66560,0 х 0,5 = 0,160 т. 

Валовий викид неорганічного пилу при відсипці піщаної продукції становить: 

Qп= 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 0,6 х 103980,0 х 0,5 = 0,561 т. 
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Додаток С 
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Додаток Т 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від котельні 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від котельні розраховано 

відповідно до методики ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднювальних речовин в 

атмосферу від енергетичних установок». 

Джерела №№1001-1003 – організовані, викиди від водогрійних котлів BOSH 

UNIMAT UT-L 24/3050 номінальною потужністю котла 3050 кВт, які обладнано 

пальниками типу GP-350М фірми «Oilon». 

Параметри джерел викидів:  

Н = 18,98 м; d = 0,65 м; V = 1,027 м
3
/с; w = 3,1 м/с; Т = 106 

о
С 

Паливо – природний газ. 

Витрата газу на 1 котел: 

– годинна – 332 м
3
/год; 270 кг/год; 

– річна – 538,3 тис.м
3
/рік; 437,7 т/рік. 

Нижча робоча теплота згоряння природного газу Qr = 34,45 МДж/м
3
 або  

42,37 МДж/кг. 

Згідно даних виробника пальників GP-350М, прийняти наступні 

характеристики: 

– викид азоту оксидів (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] – 100 мг/м
3
 

(при вмісті кисню 3 %); 

– викид вуглецю оксиду – 50 мг/м
3
 (при вмісті кисню 3 %). 

Визначення об’єму сухих димових газів 

Питомий об’єм сухих димових газів, які утворюються під час повного 

згорання палива, визначається на підставі даних про масовий елементарний склад 

робочої маси палива та витрати повітря для його спалювання відповідно до 

стехіометричних співвідношень між паливом та повітрям.  

Компонентний склад газу, який використовується, прийнято відповідно до 

протоколу якості газу Боярського ЛВУМГ: 

 

1. Питома маса кожного індивідуального газу в сухому стані газоподібного 

палива визначається за формулами: 

mCH4= 0,716 х 0,01(СН4)v = 0,716 х 0,01 х 89,020 = 0,6374 кг/нм
3; 

mC2H6 = 1,342 х 0,01C2H6v = 1,342 х 0,01 х 5,175 = 0,0694 кг/нм
3
; 

mC3H8 = 1,967 х 0,01(C3H8)v = 1,967 х 0,01 х 1,192 = 0,0234 кг/нм
3
; 

mC4H10 = 2,593 х 0,01(C4H10)v = 2,593 х 0,01 х 0,340 = 0,009 кг/нм
3
; 

mC5H12 = 3,219 х 0,01(C5H12)v = 3,219 х 0,01 х 0,090 = 0,0029 кг/нм
3
; 

mC6H6 = 3,492 х 0,01(C6H6)v = 3,492 х 0,01 х 0,047 = 0,0016 кг/нм
3
; 

mN2 = 1,250 х 0,01(N2)v = 1,250 х 0,01 х 1,647 = 0,0206 кг/нм
3
; 

CH4,% C2H6,% C3H8,% C4H10,% C5H12,% C6H6,% N2,% CO2,% Qid,МДж/м3 п,кг/м3 

89,020 5,175 1,192 0,340 0,090 0,047 1,647 2,487 38,16 0,7592 
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mCO2 = 1,964 х 0,01(СО2)v = 1,964 х 0,01 х 2,487 = 0,0488 кг/нм
3
, 

де  

mi – питома маса i-го індивідуального газу в 1 нм
3
 сухого палива, кг/нм

3
; 

(i)v  – об’ємний вміст i-го індивідуального газу, %. 

 

2. Густина сухого газоподібного палива н, кг/нм
3
, при нормальних умовах 

визначається як сума питомих мас індивідуальних газів, що входять до складу 

палива, 

Ρн  mCpHq  mN2  mH2S  mCO  mCO2 = 0,6374 + 0,0694 + 0,0234 + 0,009 + 

0,0029 + 0,0016 + 0,0206 + 0,0488 = 0,8131 кг/нм
3
 

де  

mi – питома маса i-го індивідуального газу в 1 нм
3
 сухого палива при н.у., 

кг/нм
3
; 

mCpHq – питома маса вуглеводню CpHq, який складається з p атомів вуглецю та 

q атомів водню при нормальних умовах, кг/нм
3
. 

3. Масовий елементний склад сухого газоподібного палива визначається за 

формулами: 

 










  2COCOHC

н

273,0429,0
12

12100
C mmm

qp

p
qp

daf = 100/0,8131 (0,75 х 0,6374 + 0,8 х 0,0694 + 

0,818 х 0,0243 + 0,828 х 0,009 + 0,833 х 0,0029 + 0,923 х 0,0016 + 0,273 х 0,0488) = 71,01 % 












  SHHC

н
2

059,0
12

100
H mm

qp

q
qp

daf
 = 100/0,8131 (0,25 х 0,6374 + 0,2 х 0,0694 + 

0,182 х 0,0234 + 0,172 х 0,009 + 0,167 х 0,0029 + 0,077 х 0,0016) = 22,1 %                                    

                     
2N

нρ

100
N mdaf  = 100/0,8131 х 0,0206 = 2,53 %                                                          

          
2COCO

н

727,0571,0
ρ

100
O mmdaf   = 100/0,8131 х 0,727 х 0,0488 = 4,36 %                                       

де  

C
 daf 

– масовий вміст вуглецю в паливі на горючу масу, %;  

H
 daf 

– масовий вміст водню в паливі на горючу масу, %; 

N
 daf 

– масовий вміст азоту в паливі на горючу масу, %; 

O
 daf 

– масовий вміст кисню в паливі на горючу масу, %; 

 н – густина сухого газоподібного палива при нормальних умовах, кг/нм
3
; 

m i – питома маса i-го індивідуального газу в 1 нм
3
 сухого газоподібного 

палива, кг/нм
3
. 

4. Під час спалювання 1 кг робочої маси палива з урахуванням механічного 

недопалювання питомий об’єм сухих димових газів, нм
3
/кг (за відсутності в них 

кисню) визначається за формулою: 

  повN
rrвзго

дг 2
vN8,0S7,0C866,101,0v   = 0,01 (1,866 х 70,65 + 0,8 х 2,53) +9,48 = 10,82 нм

3
/кг, 

де  
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C
 взг 

– масовий вміст вуглецю палива, що згорів, на робочу масу, %,  

С
 взг

 = 0,995 х 71,01 = 70,65 %; 

S
 r 

– масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %; 

N
 r 

   – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %; 

повN2
 – питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм

3
/кг. 

повN2
  = 3,762 VO2 = 3,762 х 2,52 = 9,48 нм

3
/кг, 

де 

VO2 – питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних 

реакцій окислення, нм
3
/кг: 

 rrrv O7,0S7,0H56,5C866,101,0 взг

O2
  = 0,01(1,866 х 70,65 + 5,56 х 22,1 – 0,7 х 

4,36) = 2,52 нм
3
/кг. 

5. Одержане значення за відсутності кисню в димових газах (коефіцієнт 

надлишку повітря a=1) може бути приведене до стандартного вмісту кисню в 

димових газах (3 %), за допомогою рівняння:  

Vдг =  = Vдг
o
  = 1,17 Vдг

о 
= 1,17 х 10,82 = 12,66 нм

3
/кг,

 

де 

vдг – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту 

кисню в димових газах, нм
3
/кг; 

о

дг – питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм
3
/кг; 

O2ст – стандартний об’ємний вміст кисню в сухих димових газах, %. 

6. Секундний об'єм сухих димових газів при вмісті кисню 3% складає:  

V= 12,66 х 332 х 0,8131 /3600 = 0,949 м
3
/с.  

Розрахунок секундних викидів від кожного котла  

Розрахунок секундних викидів забруднюючих речовин здійснювався за 

формулою:  

m = С j х V
с.д.г

н.у. х 10
-3

, г/с,  

де  

С j – концентрація забруднюючих речовин у димових газах, мг/нм
3
;  

V
с.д.г

н.у. – обсяг сухих димових газів, приведений до н.у. та при вмісті кисню 

3%, м
3
/с.  

Кількість оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] у  

викидах:  

m = 100 х 0,949/1000= 0,095 г/с.  

Кількість оксиду вуглецю у викидах:  

m = 50 х 0,949/1000 = 0,047 г/с. 

Розрахунок річних викидів від кожного котла  

Викиди розраховані за формулою:  

Мi = 10
-6

 х kj х b х Q
r
, г/с,  

де 

kj – специфічний показник емісії j-ої забруднюючої речовини, г/ГДж;  
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Q
r
 – нижня робоча теплота згоряння палива, Qr = 42,37 МДж/кг;  

В – річна витрата палива, В = 437,7 т/рік.  

Специфічний показник емісії забруднюючої речовини розраховується через 

виміряну концентрацію за формулою:  

kj= Cj х Vдг х fн х (1 – q4/100) / Q
r
, 

де 

Сj – концентрація забруднюючих речовин в сухих димових газах, приведена 

до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг/нм
3
;  

Vдг – питомий об’єм сухих димових газів при відсутності втрат тепла через 

його механічний недопал, приведений до стандартного вмісту кисню, нм
3
/кг;  

fн – ступінь зміни викиду NОх під час роботи на низькому навантаженні, 

розраховується за формулою:  

fн = (Qф/Qн)
z
,  

де  

Qф и Qн – фактична та номінальна теплова потужність установки спалювання, 

відповідно даних генпроєктувальника Qф/Qн = 0,961;  

z – емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду установки спалювання, її 

потужності, типу палива, z = 1,25; fн = (0,961)
1,25

 = 0,951.  

q
4
 – втрати тепла через механічний недопал палива, q

4
 = 0 %.  

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

kNО2 = 100 х 12,66 х 0,951/42,37= 28,416 г/ГДж.  

Оксид вуглецю:  

kСО = 50 х 12,66/42,37 = 14,94 г/ГДж. 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]  
kNО2 = 22,732 г/ГДж. 

МNО2 = 10
-6

 х 28,416 х 437,7 х 42,37 = 0,527 т/рік.  

Оксид вуглецю  
kСО = 14,94 г/ГДж.  

МСО = 10
-6

 х 14,94 х 437,7 х 42,37 = 0,277 т/рік.  

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)  
Показник емісії для природного газу kHg = 1 х 10

-4
 г/ГДж.  

МHg = 10
-6

 х 1 х 10
-4

 х 437,7 х 42,37 = 0,000002 т/рік.  

Вуглецю діоксид  
Показник емісії kСО2, г/ГДж, розраховується за формулою:  

kСО2 = 3,67 kС εС,  

де 

kС – показник емісії вуглецю, г/ГДж,  

kС = С
r
 х 10

6
 /100 х Q

r
 = 71,01 х 10

6
/(100 х 42,37) = 16759,5 г/ГДж;  

εС – ступень окислення вуглецю палива, εС = 0,995;  

kСО2 = 3,67 х 16759,5 х 0,995 = 61199,8 г/ГДж.  

МСО2 = 10
-6

 х 61199,8 х 437,7 х 42,37 = 1134,972 т/рік.  

Азоту (1) оксид [N2O]  
Показник емісії для природного газу kN2О = 0,1 г/ГДж.  
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МN2О = 10
-6

 х 0,1 х 437,7 х 42,37 = 0,002 т/рік.  

Метан  
Показник емісії метану для природного газу kСН4 = 1,0 г/ГДж.  

МСН4 = 10
-6

 х 1,0 х 437,7 х 42,37 = 0,019 т/рік.  

 

Викиди забруднюючих речовин від кожного котла складуть:  

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]  
m = 0,095 г/с  

МNО2 = 0,527 т/рік.  

Оксид вуглецю  
m = 0,047 г/с  

МСО = 0,277 т/рік.  

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)  
МHg = 0,000002 т/рік.  

Вуглецю діоксид  
МСО2 = 1134,972 т/рік.  

Азоту (1) оксид [N2O]  
МN2О = 0,002 т/рік.  

Метан  
МСН4 = 0,019 т/рік. 

Джерело №1004 – організоване, викиди від водогрійного котла BOSH 

UNIMAT UT-L 28/3700 номінальною потужністю котла 3700 кВт, який обладнано 

пальниками типу GP-450М фірми «Oilon».  

Параметри джерела викидів:  

Н = 18,98 м; d = 0,7 м; V = 1,245 м
3
/с; w = 3,8 м/с; Т = 106 

о
С.  

Паливо – природний газ.  

Витрата газу на 1 котел:  

– годинна – 404 м
3
/год; 328,492 кг/год;  

– річна – 653,1 тис.м
3
/рік, 531,0 т/рік.  

Нижча робоча теплота згоряння природного газу Qr= 34,45 МДж/м
3
 або  

42,37 МДж/кг.  

Згідно даних виробника пальників GP-350М, прийняти наступні 

характеристики:  

– викид оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] – 100 мг/м
3
 

(при вмісті кисню 3 %);  

– викид оксиду вуглецю – 50 мг/м
3
 (при вмісті кисню 3 %).  

Розрахунок об'єму димових газів від котла виконувався аналогічно джерелам 

№№1001-1003. 

Секундний об'єм сухих димових газів при вмісті кисню 3 % складає:  

V= 12,66 х 404 х 0,8131/3600 = 1,155 м
3
/с.  
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Розрахунок секундних викидів  

Кількість оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] у 

викидах:  

m = 100 х 1,155/1000= 0,116 г/с.  

Кількість оксиду вуглецю у викидах:  

m = 50 х 1,155/1000 = 0,058 г/с.  

 

Розрахунок річних викидів  

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]  
kNО2 = 100 х 12,66 х 0,953/42,37= 28,475 г/ГДж.  

МNО2 = 10
-6

 х 28,475 х 531,0 х 42,37 = 0,641 т/рік.  

Оксид вуглецю  
kСО = 50 х 12,66/42,37 = 14,94 г/ГДж.  

МСО = 10
-6

 х 14,94 х 531,0 х 42,37 = 0,336 т/рік.  

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)  
Показник емісії для природного газу kHg = 1 х 10

-4
 г/ГДж.  

МHg = 10
-6

 х 1 х 10
-4

 х 531,0 х 42,37 = 0,000002 т/рік. 

Вуглецю діоксид  
kСО2 = 61199,8 г/ГДж.  

МСО2 = 10
-6

 х 61199,8 х 531,0 х 42,37 = 1376,902 т/рік.  

Азоту (1) оксид [N2O]  
Показник емісії для природного газу kN2О = 0,1 г/ГДж. 

МN2О = 10-6 х 0,1 х 531,0 х 42,37 = 0,002 т/рік.  

Метан  
Показник емісії метану для природного газу kСН4 = 1,0 г/ГДж.  

МСН4 = 10
-6 

х 1,0 х 531,0 х 42,37 = 0,022 т/рік. 
 

 



 

181 

Додаток У 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від ТРЦ на 

період експлуатації 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від роботи 

пекарні 

Розрахунок обсягів валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу від 

пекарні (джерело №1005) виконаний відповідно до «Методические 

рекомендации по разработке, оформлению и содержанию рабочего проекта 

(проекта) «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» и удельные выделения и 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий хлебопекарной и 

макаронной промышленности», Новосибирск, 1990. 

Потужність пекарського цеху супермаркету з виготовлення хлібобулочних 

виробів становить 500 кг/зміну.  

Річна проєктна потужність становить: 500 кг х 1,5 зміни х 360 днів / 1000 =  

270 т. 

Величини забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу в процесі 

приготування хлібобулочних виробів визначаються за формулою: 

П = N х q х 10
-3

, т/рік,  

де 

N – кількість виготовленої продукції за одиницю часу, т/рік; 

q – кількість забруднюючих речовин, що викидаються при виробництві 

одиниці продукції для різних джерел, кг/т. 

Питомі показники викидів забруднюючих речовин хлібопекарського 

виробництва на 1 т продукції надані по технологічним операціям та складають: 

Технологічні операції 

Викиди забруднюючих речовин, кг/т продукції 

Пил 

борошна 

Спирт 

етиловий 

Кислота 

оцтова 
Альдегіди Акролеїн 

Прийом, зберігання і підготовка 

сировини 
0,017 - - - - 

Випічка - 1,6 0,155 0,03 0,676х10
-6 

Охолодження і зберігання 

випечених виробів 
- 0,2 0,03 0,002 - 

Розрахунок величин викидів забруднюючих речовин в процесі прийому, 

зберігання і підготовки сировини: 

П пил борошна = 270,0 х 0,017 х 10
-3  

= 0,005 т. 

Кількість викидів забруднюючої речовини в г/с, розрахована за формулою: 

В = (М х Q х 1000) / 3600, де: 

В – обсяг викидів і–ї забруднюючої речовини, г/с; 

М – обсяг виготовленої продукції, т/год, (М = 0,75 т / 12 год = 0,06 т/год) ; 

Q – питомі викиди і-ї забруднюючої величини на 1 т готової продукції, кг/т. 

В пил борошна = (0,06 х 0,017 х 1000) / 3600 = 0,0003 г/с. 
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Розрахунок величин викидів забруднюючих речовин в процесі випічки: 

П спирт етиловий  = 270,0 х 1,6 х 10
-3  

= 0,432 т; 

П кислота оцтова = 270,0 х 0,155 х 10
-3

 = 0,042 т; 

П альдегіди  = 270,0 х 0,03 х 10
-3 

 = 0,008 т; 

П акролеїн  = 270,0 х 0,676х10
-6 

х 10
-3

 = 0,0000002 т. 

 

Кількість викидів забруднюючих речовини в г/с, розраховано за формулою: 

В = (М х Q х 1000) / 3600,  

де 

В – обсяг викидів і–ї забруднюючої речовини, г/с; 

М – обсяг виготовленої продукції, т/год; 

Q – питомі викиди і-ї забруднюючої величини на 1 т готової продукції, кг/т. 

В спирт етиловий = (0,06 х 1,6 х 1000) / 3600 = 0,0267 г/с; 

В кислота оцтова = (0,06 х 0,155 х 1000) / 3600 = 0,0026 г/с; 

В альдегіди = (0,06 х 0,03 х 1000) / 3600 = 0,0005 г/с; 

В акролеїн = (0,06 х 0,676х10
-6

 х 1000) / 3600 = 0,00000001 г/с. 

Розрахунок величин викидів забруднюючих речовин в процесі охолодження і 

зберігання випечених виробів: 

П спирт етиловий  = 270 х 0,2 х 10
-3 

= 0,054 т; 

П кислота  оцтова = 270 х 0,03 х 10
-3 

= 0,008 т; 

П альдегіди  = 270 х 0,002 х 10
-3 

= 0,0005 т. 

Кількість викидів забруднюючих речовини в г/с, розраховано за формулою: 

В = (М х Q х 1000) / 3600, де: 

В – обсяг викидів і–ї забруднюючої речовини, г/с; 

М – обсяг виготовленої продукції, т/год; 

Q – питомі викиди і-ї забруднюючої величини на 1 т готової продукції, кг/т. 

В спирт етиловий = (0,06 х 0,2 х 1000) / 3600 = 0,0033 г/с; 

В кислота оцтова = (0,06 х 0,03 х 1000) / 3600 = 0,0005 г/с; 

В альдегіди = (0,06 х 0,002 х 1000) / 3600 = 0,00003 г/с. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від роботи 

гарячого відділення 

Розрахунок обсягів валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу від 

гарячого відділення (джерело №1005) виконаний відповідно до «Методические 

рекомендаций по разработке, оформлению и содержанию раздела рабочего 

проекта «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения и удельные выделения и 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий хлебопекарной и 

макаронной промышленности», Новосибирск, 1990. 

Потужність гарячого відділення супермаркету становить 300 кг/зміну.  

Річна проєктна потужність становить: 300 кг х 1,5 зміни х 360 днів / 1000 =  

162 т. 

Величини забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу в процесі 

смаження визначаються за формулою: 
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П = N х q х 10
-3

, т/рік,  

де 

N – кількість виготовленої продукції за одиницю часу, т/рік; 

q – кількість забруднюючих речовин, що викидаються при виробництві 

одиниці продукції для різних джерел, кг/т. 

Питомий показник викиду забруднюючої речовини – акролеїну, що 

утворюється при смаженні становить 0,676х10
-6 

 кг на 1 т продукції. 

Розрахунок величин викидів забруднюючих речовин в процесі смаження: 

П акролеїн = 162,0 х 0,676х10
-6 

 х 10
-3  

= 0,0000001 т. 

Кількість викидів забруднюючої речовини в г/с, розрахована за формулою: 

В = (М х Q х 1000) / 3600, де: 

В – обсяг викидів і–ї забруднюючої речовини, г/с; 

М – обсяг виготовленої продукції, т/год, (М = 0,45 т / 12 год = 0,04 т/год) ; 

Q – питомі викиди і-ї забруднюючої величини на 1 т готової продукції, кг/т. 

В акролеїн = (0,04 х 0,676х10
-6 

х 1000) / 3600 = 0,000000008 г/с. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від приміщення мийної тари 

Розрахунок обсягів валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу від 

приміщення мийної тари (джерело №1006) виконаний відповідно до «Збірник 

показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами, Том III. 

Згідно таблиці Х1-22 збірника прийнята концентрація натрію гідроксиду від 

ванн для миття  С = 0,002 г/м
3
. 

У приміщенні мийної тари передбачається установка ванни мийної подвійної 

600х600х250 мм.  

Об’єм – 0,09 м
3
.  

Розрахунок величин викидів забруднюючої речовини від приміщення мийної 

тари: 

П натрію гідроксид = (0,002 х 0,09)/3600
  
= 0,00000005 г/с. 

В натрію гідроксид = 0,00000005 х 3600 х 4320/10
-6

 = 0,0000008 т/рік. 
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Додаток Ф 

Розрахунок викидів від каналізаційній насосних станції господарсько-

побутових стоків 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від каналізаційних насосних 

станцій господарсько-побутових стоків (джерела №№1007, 1008) проводився 

згідно з «Временные методические указания по определению выбросов 

загрязняющих веществ объектов очистных сооружений» 02.12.13-97. 

Проєктними рішеннями передбачено 2 заглиблені каналізаційні насосні 

станції (КНС). Діаметр вентиляційних стояків – 200,0 мм. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовини від КНС виконаний згідно 

методики за наступними формулами: 

Мi = 2,905∙F∙KУ∙ Ci max∙KM ∙
i

Â

m

t max273
∙10

-7
; 

Gi = 6,916∙F∙KУ∙ Ci cp∙KM ∙
i

Â

m

t ñð273
∙ τ∙ 10

-10
;   

де  

F – площа поверхні, м
2
; F = 3,14 м

2
; 

Кy – коефіцієнт перекриття поверхні, приймається згідно з додатком 1;  

Кy = 0,1;  

Км – коефіцієнт, що враховує значення параметрів викиду від стадії очищення 

стічних вод, приймається згідно з додатком 3; Км = 1; 

mi – молекулярна маса забруднюючої речовини, приймається згідно з 

додатком 2;  

t – максимальна та середня температура поверхні води на об’єкті очисних 

споруд; 

 Cicp, Cimax – середнє та максимальне значення рівноважних до складу стоків 

концентрацій забруднюючих речовин, мг/м
3
, приймаються згідно з додатком 2; 

τ – час експлуатації об’єкта, год. 

 

Зведена таблиця максимально разових викидів (г/с) та валових викидів (т/р) 

забруднюючих речовин: 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Максимально разовий викид, 

г/с 

Валовий викид,  

т/р 

Сірководень 0,0003 0,0019 

Аміак 0,002 0,0139 

Метан 0,0136 0,0999 

Етилмеркаптан 0,0000001 0,0000007 

Метилеркаптан  0,0000002 0,000001 
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Додаток Х 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при роботі 

двигунів внутрішнього згорання транспорту при експлуатації 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при роботі 

двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів на відкритих 

автостоянках  

 

Автостоянка на 131 м/м (джерело №1009) 

Розрахунок проводиться для одночасної роботи 8 автомобілів, в тому числі: 

на бензині – 5 автомобілів, на дизельному паливі – 1 автомобіль, на газу 

скрапленому – 2 автомобіля. 

 

Таблиця Х.1 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів на 

автостоянці  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00005 201,8 1,5 0,0126 

НМЛОС 0,00005 53,0 1,0 0,0022 

Метан 0,00005 0,94 1,5 0,00006 

Азоту діоксид 0,00005 21,0 0,9 0,0008 

Азоту оксид 0,00005 0,188 1,0 0,000008 

Аміак 0,00005 0,004 1,0 0,0000002 

Ангідрид сірчистий 0,00005 1,0 1,0 0,00004 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,00001 36,2 1,5 0,0005 

НМЛОС 0,00001 3,08 1,0 0,00003 

Метан 0,00001 0,083 1,4 0,000001 

Азоту діоксид 0,00001 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,00001 3,85 1,8 0,00006 

Азоту оксид 0,00001 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,00001 4,3 1,0 0,00004 

Бенз(а)пірен 0,00001 0,03 1,0 0,0000003 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,00002 201,8 1,5 0,005 

НМЛОС 0,00002 25,7 1,0 0,0004 

Метан 0,00002 0,96 1,5 0,00002 

Азоту діоксид 0,00002 21,0 0,9 0,0003 

Ангідрид сірчистий 0,00002 1,0 1,0 0,00002 
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Автостоянка на 259 м/м (джерело №1010) 

Розрахунок проводиться для одночасної роботи 8 автомобілів, в тому числі: на 

бензині – 5 автомобілів, на дизельному паливі – 1 автомобіль, на газу скрапленому 

– 2 автомобіля.  

Таблиця Х.2 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів на 

автостоянці  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00005 201,8 1,5 0,0126 

НМЛОС 0,00005 53,0 1,0 0,0022 

Метан 0,00005 0,94 1,5 0,00006 

Азоту діоксид 0,00005 21,0 0,9 0,0008 

Азоту оксид 0,00005 0,188 1,0 0,000008 

Аміак 0,00005 0,004 1,0 0,0000002 

Ангідрид сірчистий 0,00005 1,0 1,0 0,00004 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,00001 36,2 1,5 0,0005 

НМЛОС 0,00001 3,08 1,0 0,00003 

Метан 0,00001 0,083 1,4 0,000001 

Азоту діоксид 0,00001 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,00001 3,85 1,8 0,00006 

Азоту оксид 0,00001 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,00001 4,3 1,0 0,00004 

Бенз(а)пірен 0,00001 0,03 1,0 0,0000003 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,00002 201,8 1,5 0,005 

НМЛОС 0,00002 25,7 1,0 0,0004 

Метан 0,00002 0,96 1,5 0,00002 

Азоту діоксид 0,00002 21,0 0,9 0,0003 

Ангідрид сірчистий 0,00002 1,0 1,0 0,00002 

Автостоянка на 133 м/м (джерело №1011) 

Розрахунок проводиться для одночасної роботи 8 автомобілів, в тому числі: на 

бензині – 5 автомобілів, на дизельному паливі – 1 автомобіль, на газу  

скрапленому – 2 автомобіля.  
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Таблиця Х.3 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів на 

автостоянці  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00005 201,8 1,5 0,0126 

НМЛОС 0,00005 53,0 1,0 0,0022 

Метан 0,00005 0,94 1,5 0,00006 

Азоту діоксид 0,00005 21,0 0,9 0,0008 

Азоту оксид 0,00005 0,188 1,0 0,000008 

Аміак 0,00005 0,004 1,0 0,0000002 

Ангідрид сірчистий 0,00005 1,0 1,0 0,00004 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,00001 36,2 1,5 0,0005 

НМЛОС 0,00001 3,08 1,0 0,00003 

Метан 0,00001 0,083 1,4 0,000001 

Азоту діоксид 0,00001 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,00001 3,85 1,8 0,00006 

Азоту оксид 0,00001 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,00001 4,3 1,0 0,00004 

Бенз(а)пірен 0,00001 0,03 1,0 0,0000003 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,00002 201,8 1,5 0,005 

НМЛОС 0,00002 25,7 1,0 0,0004 

Метан 0,00002 0,96 1,5 0,00002 

Азоту діоксид 0,00002 21,0 0,9 0,0003 

Ангідрид сірчистий 0,00002 1,0 1,0 0,00002 

 Автостоянка на 15 м/м (джерело №1012) 

Розрахунок проводиться для одночасної роботи 2 автомобілів, в тому числі: на 

бензині – 1 автомобіль, на газу скрапленому – 1 автомобіль. 

 

Таблиця Х.4 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів на 

автостоянці  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00001 201,8 1,5 0,0025 

НМЛОС 0,00001 53,0 1,0 0,0004 
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Метан 0,00001 0,94 1,5 0,00001 

Азоту діоксид 0,00001 21,0 0,9 0,0002 

Азоту оксид 0,00001 0,188 1,0 0,000002 

Аміак 0,00001 0,004 1,0 0,00000003 

Ангідрид сірчистий 0,00001 1,0 1,0 0,000008 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,00001 201,8 1,5 0,0025 

НМЛОС 0,00001 25,7 1,0 0,0002 

Метан 0,00001 0,96 1,5 0,00001 

Азоту діоксид 0,00001 21,0 0,9 0,0002 

Ангідрид сірчистий 0,00001 1,0 1,0 0,000008 

Автостоянка на 88 м/м (джерело № 1013) 

Розрахунок проводиться для одночасної роботи 4 автомобілів, в тому числі: на 

бензині – 2 автомобіля, на дизельному паливі – 1 автомобіль, на газу скрапленому – 

1 автомобіль.  

Таблиця Х.5 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів на 

автостоянці  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00002 201,8 1,5 0,005 

НМЛОС 0,00002 53,0 1,0 0,0009 

Метан 0,00002 0,94 1,5 0,00002 

Азоту діоксид 0,00002 21,0 0,9 0,0003 

Азоту оксид 0,00002 0,188 1,0 0,000003 

Аміак 0,00002 0,004 1,0 0,00000007 

Ангідрид сірчистий 0,00002 1,0 1,0 0,00002 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,00001 36,2 1,5 0,0005 

НМЛОС 0,00001 3,08 1,0 0,00003 

Метан 0,00001 0,083 1,4 0,000001 

Азоту діоксид 0,00001 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,00001 3,85 1,8 0,00006 

Азоту оксид 0,00001 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,00001 4,3 1,0 0,00004 

Бенз(а)пірен 0,00001 0,03 1,0 0,0000003 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,00001 201,8 1,5 0,0025 

НМЛОС 0,00001 25,7 1,0 0,0002 

Метан 0,00001 0,96 1,5 0,00001 

Азоту діоксид 0,00001 21,0 0,9 0,0002 

Ангідрид сірчистий 0,00001 1,0 1,0 0,000008 
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Автостоянка на 52 м/м (джерело №1014) 

Розрахунок проводиться для одночасної роботи 4 автомобілів, в тому числі: на 

бензині – 2 автомобіля, на дизельному паливі – 1 автомобіль, на газу скрапленому – 

1 автомобіль.  

Таблиця Х.6 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів на 

автостоянці  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00002 201,8 1,5 0,005 

НМЛОС 0,00002 53,0 1,0 0,0009 

Метан 0,00002 0,94 1,5 0,00002 

Азоту діоксид 0,00002 21,0 0,9 0,0003 

Азоту оксид 0,00002 0,188 1,0 0,000003 

Аміак 0,00002 0,004 1,0 0,00000007 

Ангідрид сірчистий 0,00002 1,0 1,0 0,00002 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,00001 36,2 1,5 0,0005 

НМЛОС 0,00001 3,08 1,0 0,00003 

Метан 0,00001 0,083 1,4 0,000001 

Азоту діоксид 0,00001 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,00001 3,85 1,8 0,00006 

Азоту оксид 0,00001 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,00001 4,3 1,0 0,00004 

Бенз(а)пірен 0,00001 0,03 1,0 0,0000003 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,00001 201,8 1,5 0,0025 

НМЛОС 0,00001 25,7 1,0 0,0002 

Метан 0,00001 0,96 1,5 0,00001 

Азоту діоксид 0,00001 21,0 0,9 0,0002 

Ангідрид сірчистий 0,00001 1,0 1,0 0,000008 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при роботі 

двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів по території підземного 

паркінгу 

Розрахунок проведено згідно «Методика розрахунку викидів забруднюючих 

речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» з урахуванням 

максимальної кількості за одиницю часу легкових автомобілів, що 

пересуватимуться територією підземного паркінгу.  

Кількість викидів забруднюючих речовин (г/с) розрахована за формулою: 

В = (М х КПВ х КТС х 1000) / 1200, де: 
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В – обсяг викидів і–ї забруднюючої речовини, г/с; 

М – обсяги спожитого палива, т; 

КПВ – питомі викиди і-ї забруднюючої величини від використання палива, кг/т; 

КТС – коефіцієнт впливу технічного стану автомобілів на питомі викиди; 

1200 – приведення потужності викиду забруднюючої речовини до 20-ти 

хвилинного інтервалу (згідно з п.2.3 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»). 

Обсяги спожитого палива (т) визначені за формулою: 

М = (m х Кі ) / 1000, де: 

m – усереднена кількість палива, яка витрачається при роботі двигуна 

легкового автомобіля по території паркінгу (заїзд/виїзд), л. Відповідно до «Норм 

витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», 

затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 р. №43, прийнято 

середню витрату бензину легковими автомобілями у кількості 10 л/100 км, 

дизельного палива – 8 л/100 км, газу скрапленого – 12 л/100 км. Середня величина 

пробігу згідно проєктних даних з урахуванням в’їзду та виїзду становить 0,1 км; 

(mб = 10 х 0,1/100 = 0,01 л, mдп = 8 х 0,1/100 = 0,008 л, mгс = 12 х 0,1/100 = 0,012 л); 

Кі – коефіцієнт переводу, кг/л (для бензину Кб = 0,74 кг/л, дизельного палива 

Кдп = 0,85, газу скрапленого Кгс = 0,55 кг/л). 

Таким чином, витрата палива на один заїзд/виїзд становить: 

Мб =  0,01 х 0,74 / 1000 = 0,000007 т; 

Мдп = 0,008 х 0,85 / 1000 = 0,000007 т; 

Мгс = 0,012 х 0,55 / 1000 = 0,000007 т. 

 

Джерела №№1015-1022 – організовані, викиди забруднюючих речовин від 

вентиляторів димовидалення блоку 1 ТРЦ. У блоці 1 ТРЦ на відмітці -3.900 м 

розміщено паркінг на 202 паркомісць. Забруднюючі речовини видаляються 

імпульсною витяжною системою вентиляції через шахту димовидалення за 

допомогою встановлених на даху 8 вентиляторів димовидалення Wolter AXGxxr-

AL900 ДВ 1-1 – ДВ 1-8. 

Для розрахунку прийнято, що територією блоку 1 одночасно рухається 10 

автомобілів, в тому числі: на бензині – 7 автомобілів, на дизельному паливі – 1 

автомобіль, на газу скрапленому – 2 автомобіля. 

 

Таблиця Х.7 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00005 201,8 1,5 0,0126 

НМЛОС 0,00005 53,0 1,0 0,0022 

Метан 0,00005 0,94 1,5 0,00006 
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Азоту діоксид 0,00005 21,0 0,9 0,0008 

Азоту оксид 0,00005 0,188 1,0 0,000008 

Аміак 0,00005 0,004 1,0 0,0000002 

Ангідрид сірчистий 0,00005 1,0 1,0 0,00004 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,000007 36,2 1,5 0,0003 

НМЛОС 0,000007 3,08 1,0 0,00002 

Метан 0,000007 0,083 1,4 0,0000007 

Азоту діоксид 0,000007 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,000007 3,85 1,8 0,00004 

Азоту оксид 0,000007 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,000007 4,3 1,0 0,00003 

Бенз(а)пірен 0,000007 0,03 1,0 0,0000002 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,000014 201,8 1,5 0,004 

НМЛОС 0,000014 25,7 1,0 0,0003 

Метан 0,000014 0,96 1,5 0,00002 

Азоту діоксид 0,000014 21,0 0,9 0,0002 

Ангідрид сірчистий 0,000014 1,0 1,0 0,00001 

 

Джерела №№1023-1028 – організовані, викиди забруднюючих речовин від 

вентиляторів димовидалення блоку 2 ТРЦ. У блоці 2 ТРЦ на відмітці -3.900 м 

розміщено паркінг на 249 паркомісць. Забруднюючі речовини видаляються 

імпульсною витяжною системою вентиляції через шахту димовидалення за 

допомогою встановлених на даху 6 вентиляторів димовидалення Wolter AXGxxr-

AL1400 ДВ 2-1 – ДВ 2-6 

Для розрахунку прийнято, що територією блоку 2 одночасно рухається 12 

автомобілів, в тому числі: на бензині – 8 автомобілів, на дизельному паливі – 1 

автомобіль, на газу скрапленому – 3 автомобіля.  

  

Таблиця Х.8 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00006 201,8 1,5 0,0151 

НМЛОС 0,00006 53,0 1,0 0,0027 

Метан 0,00006 0,94 1,5 0,00007 

Азоту діоксид 0,00006 21,0 0,9 0,0009 

Азоту оксид 0,00006 0,188 1,0 0,000009 

Аміак 0,00006 0,004 1,0 0,0000002 

Ангідрид сірчистий 0,00006 1,0 1,0 0,00005 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,000007 36,2 1,5 0,0003 

НМЛОС 0,000007 3,08 1,0 0,00002 
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Метан 0,000007 0,083 1,4 0,0000007 

Азоту діоксид 0,000007 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,000007 3,85 1,8 0,00004 

Азоту оксид 0,000007 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,000007 4,3 1,0 0,00003 

Бенз(а)пірен 0,000007 0,03 1,0 0,0000002 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,000021 201,8 1,5 0,0053 

НМЛОС 0,000021 25,7 1,0 0,0004 

Метан 0,000021 0,96 1,5 0,00003 

Азоту діоксид 0,000021 21,0 0,9 0,0003 

Ангідрид сірчистий 0,000021 1,0 1,0 0,00002 

 

Джерела №№1029-1036 – організовані, викиди забруднюючих речовин від 

вентиляторів димовидалення блоку 3 ТРЦ. У блоці 3 ТРЦ на відмітці -3.900 м 

розміщено паркінг на 284 паркомісць. Забруднюючі речовини видаляються 

імпульсною витяжною системою вентиляції через шахту димовидалення за 

допомогою встановлених на даху 8 вентиляторів димовидалення Wolter AXGxxr-

A1250 ДВ 3-1 – ДВ 3-8. 

Для розрахунку прийнято, що територією блоку 3 одночасно рухається 16 

автомобілів, в тому числі: на бензині – 12 автомобілів, на дизельному паливі – 1 

автомобіль, на газу скрапленому – 3 автомобіля.  

Таблиця Х.9 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,000084 201,8 1,5 0,0212 

НМЛОС 0,000084 53,0 1,0 0,0037 

Метан 0,000084 0,94 1,5 0,0001 

Азоту діоксид 0,000084 21,0 0,9 0,0013 

Азоту оксид 0,000084 0,188 1,0 0,00001 

Аміак 0,000084 0,004 1,0 0,0000003 

Ангідрид сірчистий 0,000084 1,0 1,0 0,00007 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,000007 36,2 1,5 0,0003 

НМЛОС 0,000007 3,08 1,0 0,00002 

Метан 0,000007 0,083 1,4 0,0000007 

Азоту діоксид 0,000007 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,000007 3,85 1,8 0,00004 

Азоту оксид 0,000007 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,000007 4,3 1,0 0,00003 

Бенз(а)пірен 0,000007 0,03 1,0 0,0000002 
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Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,000021 201,8 1,5 0,0053 

НМЛОС 0,000021 25,7 1,0 0,0004 

Метан 0,000021 0,96 1,5 0,00003 

Азоту діоксид 0,000021 21,0 0,9 0,0003 

Ангідрид сірчистий 0,000021 1,0 1,0 0,00002 

 

Джерела №№1037-1045 – організовані, викиди забруднюючих речовин від 

вентиляторів димовидалення блоку 4 ТРЦ. У блоці 4 ТРЦ на відмітці -3.900 м 

розміщено паркінг на 385 паркомісць. Забруднюючі речовини видаляються 

імпульсними витяжними системами вентиляції через шахти димовидалення за 

допомогою встановлених на даху 9 вентиляторів димовидалення Wolter AXGxxr-

AL 1600 ДВ 4-1 – ДВ 4-9. 

Для розрахунку прийнято, що територією блоку 4 одночасно рухається 19 

автомобілів, в тому числі: на бензині – 14 автомобілів, на дизельному паливі – 2 

автомобіль, на газу скрапленому – 3 автомобіля.  

 

Таблиця Х.10 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,0001 201,8 1,5 0,0252 

НМЛОС 0,0001 53,0 1,0 0,0044 

Метан 0,0001 0,94 1,5 0,0001 

Азоту діоксид 0,0001 21,0 0,9 0,0016 

Азоту оксид 0,0001 0,188 1,0 0,00002 

Аміак 0,0001 0,004 1,0 0,0000003 

Ангідрид сірчистий 0,0001 1,0 1,0 0,00008 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,000014 36,2 1,5 0,0006 

НМЛОС 0,000014 3,08 1,0 0,00004 

Метан 0,000014 0,083 1,4 0,000001 

Азоту діоксид 0,000014 31,4 0,95 0,0003 

Сажа 0,000014 3,85 1,8 0,00008 

Азоту оксид 0,000014 0,165 1,0 0,000002 

Ангідрид сірчистий 0,000014 4,3 1,0 0,00005 

Бенз(а)пірен 0,000014 0,03 1,0 0,0000004 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,000021 201,8 1,5 0,0053 

НМЛОС 0,000021 25,7 1,0 0,0004 

Метан 0,000021 0,96 1,5 0,00003 

Азоту діоксид 0,000021 21,0 0,9 0,0003 

Ангідрид сірчистий 0,000021 1,0 1,0 0,00002 
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Джерела №№1046-1054 – організовані, викиди забруднюючих речовин від 

вентиляторів димовидалення блоку 5 ТРЦ. У блоці 5 ТРЦ на відмітці -3.900 м 

розміщено паркінг на 375 паркомісць. Забруднюючі речовини видаляються 

імпульсною витяжною системою вентиляції через шахту димовидалення за 

допомогою встановлених на даху 9 вентиляторів димовидалення Wolter AXGxxr-

AL1600 ДВ 5-1 – ДВ 5-9. 

Для розрахунку прийнято, що територією блоку 5 одночасно рухається 18 

автомобілів, в тому числі: на бензині – 14 автомобілів, на дизельному паливі – 2 

автомобіль, на газу скрапленому – 2 автомобіля.  

 

Таблиця Х.11 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,0001 201,8 1,5 0,0252 

НМЛОС 0,0001 53,0 1,0 0,0044 

Метан 0,0001 0,94 1,5 0,0001 

Азоту діоксид 0,0001 21,0 0,9 0,0016 

Азоту оксид 0,0001 0,188 1,0 0,00002 

Аміак 0,0001 0,004 1,0 0,0000003 

Ангідрид сірчистий 0,0001 1,0 1,0 0,00008 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,000014 36,2 1,5 0,0006 

НМЛОС 0,000014 3,08 1,0 0,00004 

Метан 0,000014 0,083 1,4 0,000001 

Азоту діоксид 0,000014 31,4 0,95 0,0003 

Сажа 0,000014 3,85 1,8 0,00008 

Азоту оксид 0,000014 0,165 1,0 0,000002 

Ангідрид сірчистий 0,000014 4,3 1,0 0,00005 

Бенз(а)пірен 0,000014 0,03 1,0 0,0000004 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,000014 201,8 1,5 0,004 

НМЛОС 0,000014 25,7 1,0 0,0003 

Метан 0,000014 0,96 1,5 0,00002 

Азоту діоксид 0,000014 21,0 0,9 0,0002 

Ангідрид сірчистий 0,000014 1,0 1,0 0,00001 

 

Джерела №№1055-1064 – організовані, викиди забруднюючих речовин від 

вентиляторів димовидалення блоку 6 ТРЦ. У блоці 6 ТРЦ на відмітці -3.900 м 

розміщено паркінг на 185 паркомісць. Забруднюючі речовини видаляються 

імпульсною витяжною системою вентиляції через шахту димовидалення за 

допомогою встановлених на даху 10 вентиляторів димовидалення WolterAXGxxr-

AL 900 ДВ 6-1 – ДВ 6-10. 
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Для розрахунку прийнято, що територією блоку 6 одночасно рухається 10 

автомобілів, в тому числі: на бензині – 7 автомобілів, на дизельному паливі – 1 

автомобіль, на газу скрапленому – 2 автомобіля.  

 

Таблиця Х.12 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,00005 201,8 1,5 0,0126 

НМЛОС 0,00005 53,0 1,0 0,0022 

Метан 0,00005 0,94 1,5 0,00006 

Азоту діоксид 0,00005 21,0 0,9 0,0008 

Азоту оксид 0,00005 0,188 1,0 0,000008 

Аміак 0,00005 0,004 1,0 0,0000002 

Ангідрид сірчистий 0,00005 1,0 1,0 0,00004 

      Автомобілі на дизельному паливі 

Вуглецю оксид 0,000007 36,2 1,5 0,0003 

НМЛОС 0,000007 3,08 1,0 0,00002 

Метан 0,000007 0,083 1,4 0,0000007 

Азоту діоксид 0,000007 31,4 0,95 0,0002 

Сажа 0,000007 3,85 1,8 0,00004 

Азоту оксид 0,000007 0,165 1,0 0,000001 

Ангідрид сірчистий 0,000007 4,3 1,0 0,00003 

Бенз(а)пірен 0,000007 0,03 1,0 0,0000002 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,000014 201,8 1,5 0,004 

НМЛОС 0,000014 25,7 1,0 0,0003 

Метан 0,000014 0,96 1,5 0,00002 

Азоту діоксид 0,000014 21,0 0,9 0,0002 

Ангідрид сірчистий 0,000014 1,0 1,0 0,00001 

 

Джерела №№1065-1073 – організовані, викиди забруднюючі речовини від 

вентиляторів димовидалення блоку 7 ТРЦ. У блоці 7 ТРЦ на відмітці -3.900 м 

розміщено паркінг на 115 паркомісць. Забруднюючі речовини видаляються 

імпульсною витяжною системою вентиляції через шахту димовидалення за 

допомогою встановлених на даху 9 вентиляторів димовидалення Wolter AXGxxr-

AL1000 ДВ 7-1 – ДВ 7-9. 

Для розрахунку прийнято, що територією блоку 7 одночасно рухається 7 

автомобілів, в тому числі: на бензині – 6 автомобілів, на газу скрапленому – 1 

автомобіля.  
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Таблиця Х.13 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання легкових автомобілів  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

Автомобілі на бензині 

Вуглецю оксид 0,000042 201,8 1,5 0,0106 

НМЛОС 0,000042 53,0 1,0 0,0019 

Метан 0,000042 0,94 1,5 0,00005 

Азоту діоксид 0,000042 21,0 0,9 0,0007 

Азоту оксид 0,000042 0,188 1,0 0,000007 

Аміак 0,000042 0,004 1,0 0,0000001 

Ангідрид сірчистий 0,000042 1,0 1,0 0,00004 

Автомобілі на газу скрапленому 

Вуглецю оксид 0,000007 201,8 1,5 0,0018 

НМЛОС 0,000007 25,7 1,0 0,0001 

Метан 0,000007 0,96 1,5 0,000008 

Азоту діоксид 0,000007 21,0 0,9 0,0001 

Ангідрид сірчистий 0,000007 1,0 1,0 0,000006 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при роботі 

двигунів внутрішнього згорання вантажних автомобілів при 

розвантажувально-завантажувальних роботах   

Розрахунок проведено згідно «Методика розрахунку викидів забруднюючих 

речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» з урахуванням 

максимальної кількості за одиницю часу вантажних автомобілів при 

розвантажувально-завантажувальних роботах.   

Кількість викидів забруднюючих речовин (г/с) розрахована за формулою: 

В = (М х КПВ х КТС х 1000) / 1200, де: 

В – обсяг викидів і–ї забруднюючої речовини, г/с; 

М – обсяги спожитого палива, т; 

КПВ – питомі викиди і-ї забруднюючої величини від використання палива, кг/т; 

КТС – коефіцієнт впливу технічного стану автомобілів на питомі викиди; 

1200 – приведення потужності викиду забруднюючої речовини до 20-ти 

хвилинного інтервалу (згідно з п.2.3 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»). 

Обсяги спожитого палива (т) визначені за формулою: 

М = (m х Кі ) / 1000, де: 

m – усереднена кількість палива, яка витрачається при роботі двигуна 

вантажного автомобіля на території запроєктованого об’єкта (заїзд/виїзд), л. 

Відповідно до «Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному 

транспорті», затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 р. №43, 

прийнято середню витрату дизельного палива – 15 л/100 км. Середня величина 
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пробігу згідно проєктних даних з урахуванням в’їзду та виїзду становить 0,2 км; 

(mдп = 15 х 0,2/100 = 0,03 л); 

Кі – коефіцієнт переводу, кг/л (дизельного палива Кдп = 0,85). 

Таким чином, витрата палива на один заїзд/виїзд становить: 

Мдп = 0,03 х 0,85 / 1000 = 0,00003 т; 

Проєктними рішеннями передбачено 3 розвантажувально-завантажувальних 

майданчика (джерела №№1074-1076). 

Для розрахунку прийнято одночасну роботу по одному вантажному автомобілі 

для кожного розвантажувально-завантажувальних майданчиків. 

   

Таблиця Х.14 – Результати розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згорання вантажних автомобілів  

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Витрата 

палива, 

М, т 

Питомі викиди і-ї 

забруднюючої 

величини від 

використання 

палива, КПВ, кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

автомобілів на 

питомі викиди, 

КТС 

Викид 

забруднюючої 

речовини, г/с 

             Розвантажувально-завантажувальний майданчик №1 (джерело №1074) 

Вуглецю оксид 0,00003 36,2 1,5 0,0014 

НМЛОС 0,00003 8,16 1,0 0,0002 

Метан 0,00003 0,25 1,4 0,00001 

Азоту діоксид 0,00003 31,4 0,95 0,0007 

Сажа 0,00003 3,85 1,8 0,0002 

Азоту оксид 0,00003 0,12 1,0 0,000003 

Ангідрид сірчистий 0,00003 4,3 1,0 0,0001 

Бенз(а)пірен 0,00003 0,03 1,0 0,0000008 

              Розвантажувально-завантажувальний майданчик №2 (джерело №1075) 

Вуглецю оксид 0,00003 36,2 1,5 0,0014 

НМЛОС 0,00003 8,16 1,0 0,0002 

Метан 0,00003 0,25 1,4 0,00001 

Азоту діоксид 0,00003 31,4 0,95 0,0007 

Сажа 0,00003 3,85 1,8 0,0002 

Азоту оксид 0,00003 0,12 1,0 0,000003 

Ангідрид сірчистий 0,00003 4,3 1,0 0,0001 

Бенз(а)пірен 0,00003 0,03 1,0 0,0000008 

             Розвантажувально-завантажувальний майданчик №3 (джерело №1076) 

Вуглецю оксид 0,00003 36,2 1,5 0,0014 

НМЛОС 0,00003 8,16 1,0 0,0002 

Метан 0,00003 0,25 1,4 0,00001 

Азоту діоксид 0,00003 31,4 0,95 0,0007 

Сажа 0,00003 3,85 1,8 0,0002 

Азоту оксид 0,00003 0,12 1,0 0,000003 

Ангідрид сірчистий 0,00003 4,3 1,0 0,0001 

Бенз(а)пірен 0,00003 0,03 1,0 0,0000008 
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Додаток Ц 
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Додаток Ш 

 

Без врахування фону 
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З врахуванням фону 
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Додаток Щ 

Розрахунки рівнів шуму від будівельної техніки на робочих місцях 

та в розрахунковій точці 

Значення граничних еквівалентних рівнів шуму прийнятої будівельної техніки 
визначені згідно: паспортних даних на машини та механізми будівельної техніки; 
Защита от шума в строительстве. Справочник проектировщика. М.: Стройиздат, 
1993, Новак С.М.; Захист від шуму і вібрації в будівництві – К., Будівельник, 1990. 

Для розрахунку шуму прийнята будівельна техніка, що буде працювати 
одночасно, а саме: екскаватор та автокран.  

Рівні шуму, які генеруються при експлуатації будівельної техніки становлять: 
екскаватор – 80 дБА, автокран – 62 дБА. 

Розрахунок еквівалентних рівнів шуму від будівельної техніки виконаний в 
робочій зоні (на ділянці проведення будівельно-монтажних робіт) і в 
розрахунковій точці від місця проведення робіт (навчально-професійний центр). 
Мінімальна відстань від місця будівельних робіт до навчально-професійного 
центру становить 80,0 м. 

Розрахунок рівнів шуму від будівельної техніки на робочих місцях 
Розрахунок проведено згідно з ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми 

виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», Київ, 1999 р. 
За таблицею Д.2.1 визначаємо поправки ∆LАі, дБА для кожної одиниці 

техніки: 
∆LА, екс. = 3,0 дБА;     ∆LА, автокр. = 3,0 дБА. 
З урахуванням поправок еквівалентні рівні шуму від кожної одиниці техніки 

складають: 
LА, екс. = 80 – 3 = 77 дБА; 
LА, автокр. = 62 – 3 = 59 дБА. 
Енергетичну суму рівнів шуму від двох одночасно працюючих одиниць 

техніки ∑LА, дБА обчислюємо за допомогою таблиці Д.1.1: 
∑LА = 77 + 0 = 77 дБА. 

Розрахунок рівнів шуму від будівельної техніки в розрахунковій точці 
Розрахунок проведено згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з 

розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій». 
Рівень шуму LА, тер., дБА в розрахунковій точці навчально-професійного 

центру розраховується по формулі: 
LА, тер. = LА, екв. – ∆LА, відст. – ∆LА, екр. – ∆LА, зел., 
де 
LА, екв. – шумова характеристика джерела шуму, дБА; LА, екв. = 77,0 дБА. 
∆LА, відст. – зниження рівня шуму в залежності від відстані між джерелом шуму 

та розрахунковою точкою, дБА; ∆LА, відст. = 27,0 дБА; 
∆LА, екр. – зниження рівня звуку екранами на шляху розповсюдження звуку, 

дБА; ∆LА, екр. = 10,0 дБА; 
∆LА зел. – зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБА;  

∆LА, зел. = 1,0 дБА. 
LА тер. = 77,0 – 27,0 – 10,0 – 1,0 = 39,0 дБА.   
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Додаток 1 
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Додаток 4 
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	Розрахунки валових (т/р) та максимально разових (г/с) викидів забруднюючих речовин в атмосферу від пекарні, від гарячого відділення виконані відповідно до «Методические рекомендаций по разработке, оформлению и содержанию раздела рабочего проекта «Охра...
	Кількість твердих побутових відходів (ТПВ) від роботи торговельно-розважального центру розраховані згідно «Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для м. Києва на 2013-2017 роки». (Відповідно до розпорядження виконавчого органу Киї...
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	Потужність пекарського цеху супермаркету з виготовлення хлібобулочних виробів становить 500 кг/зміну.
	Річна проєктна потужність становить: 500 кг х 1,5 зміни х 360 днів / 1000 =  270 т.
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