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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності 
 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ОМФАЛ» планується будівництво 

автозаправного комплексу (АЗК) у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним 
обслуговуванням автомобілів та автозаправного пункту (АГЗП), на якому буде 
здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та сумішшю 
скраплених (зріджених) газів пропану та бутану. 

Розміщення автозаправного комплексу передбачено по вул. Привокзальній, 4/5 у 
Ковпаківському районі, в північній частині міста Суми, вздовж міської вулиці 
районного значення - вул. Привокзальної, на землях Сумської міської ради. 

Площа земельної ділянки під розміщення автозаправного комплексу згідно 
договору оренди земельної ділянки від 20.10.2017 р., Витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (індексний 
номер витягу: 102764029 від 06.11.2017 р.) та Витягу з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку  (номер витягу НВ-0000902712017 від 11.10.2017 р.) складає 0,77 
га. 

Кадастровий номер – 5910136600:16:004:0028. 
Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі. Автозаправний комплекс у складі автозаправної 
станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням автомобілів та автогазозаправного пункту 
(АГЗП) належить до підприємств обслуговування та сервісу транспортних засобів. 
Зміни категорії земель за функціональним призначенням не передбачається. 

 
Майданчик розміщення об’єкту межує з: 
- з півночі, заходу – з вільною від забудови територією, залізницею; 
- зі сходу – з проїзною частиною вул. Привокзальна; 
-  з заходу – з вільною від забудови територією, далі розташована малоповерхова 

житлова забудова 
 
В даний час на території земельної ділянки розміщений одноповерховий 

виробничий будинок (нежитлове приміщення), що належить ТОВ «ОМФАЛ» згідно 
договору купівлі-продажу нерухомого майна НМО 137258 від 25.04.2017 р. Площа 
забудови складає 132,0 м2, загальна площа приміщень – 209,1 м2. При реалізації 
проектних рішень щодо будівництва автозаправного комплексу виробничий будинок 
підлягає демонтажу. 

 
Земельна ділянка планованого будівництва АЗК знаходиться в санітарно-захисній 

зоні залізничної дороги, яка складає 100 м та, частково, в санітарно-захисній зоні 
підприємств І-ІІІ класу шкідливості (ПАТ «Насосенергомаш»), згідно схеми 
планувальних обмежень, що не суперечить вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 
забудова територій» та «Державним санітарним правилами планування та забудови 
населених пунктів», затвердженим наказом МОЗ Украйни від 19.06.1996 р. № 173. 

Об’єкт проектування знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної 
спадщини, меж історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охоронюваного 
ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару, охоронних зон об’єктів 
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природно-заповідного фонду, прибережних смуг, та інших зон. 
 
На території земельної ділянки проходять: 
- теплові мережі (надземні), охоронна зона теплових мереж складає 5,0 м; 
- теплові мережі (підземні), охоронна зона - 5,0 м; 
- кабель лінії електропередачі, охоронна зона до вибухонебезпечних установ 

складає не менше 13 м; 
- водопровід (не діючий), охоронна зона - 5,0 м., згідно вимог ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій», додаток И.1. 
 
Функціональне зонування АЗК визначено технологічними схемами роботи АЗС 

та АГЗП, транспортними зв'язками автозаправного комплексу з вулицями загального 
користування, існуючими відмітками поверхні землі, умовами виконання санітарних і 
протипожежних вимог. 

Архітектурно-планувальні рішення генерального плану виконані в єдиної 
об'ємно-просторової композиції основного комплексу споруд. В проекті прийнято 
розміщення споруд по виробничо-технологічному принципу. 

На території автозаправного комплексу передбачається розміщення наступних 
об’єктів: 

- автозаправна станція (АЗС), на якій планується здійснення заправлення 
автомобілів рідким моторним паливом (бензином різних марок та дизельним паливом); 

- автомобільний газозаправний пункт (АГЗП), на якому планується здійснення 
заправлення автомобілів сумішшю скраплених вуглеводневих газів (СВГ) пропан-бутан; 

- будівля операторської; 
- локальні очисні споруди дощових стоків; 
- майданчик для сміттєзбірників; 
- засоби первинного пожежогасіння; 
- блискавкозахист. 
 
В центральній частині майданчика передбачено розташування пункту 

заправлення автомобілів рідким паливом з двома паливо-роздавальними колонками 
(ПРК). Паливо-роздавальні колонки встановлені на заправних острівцях. Заправний 
майданчик обладнано навісом. 

На північ від нього – будівля операторської.  
На схід від заправного майданчика передбачається розташування споруди АЗС, а 

саме: чотири підземних резервуари для зберігання моторного палива, колодязь зливу 
нафтопродуктів, майданчик для розташування автоцистерни. 

На захід від операторської розміщуються технологічні споруди стаціонарного 
АГЗП: підземний резервуар для зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), 
майданчик для встановлення насосного обладнання, приймальна колонка від 
автоцистерни, газороздавальна колонка, майданчик для розташування автоцистерни 
ЗВГ. Споруди АГЗП обладнані навісом. 

В південно-східному куту ділянки розташовані каналізаційні очисні споруди 
дощових стоків. 

Майданчик для сміттєзбірників обладнується у західній стороні ділянки. 
Організація руху автотранспорту на території АЗК вирішена таким чином, що 

дозволяє уникнути перетинання транспортних потоків автомобілів, що рухаються, і 
забезпечує вільний та безпечний під'їзд автотранспорту до заправних колонок. 
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Навколо АЗК є вільна від забудови смуга шириною 10,0 м. 
Організація території має оптимальний варіант, який передбачає компактне 

розміщення будівель і споруд з дотриманням протипожежних нормативів. 
Територія АЗК має транспортний в’їзд та виїзд на вул. Привокзальна. В основу 

плану закладений наскрізний кільцевий проїзд. Поруч з в’їздом та виїздом розташовані 
майданчики посадки та висадки пасажирів. 

 
Вертикальне планування ділянки АЗК обумовлене рельєфом місцевості з 

урахуванням існуючих відміток прилеглої вул. Привокзальна, відмітками існуючих 
інженерних мереж у районі будівництва, умовами відводу поверхневих вод. 

На території автозаправного комплексу передбачені два типу покриття 
автомобільних проїздів та майданчиків – асфальтобетонне звичайне та на ділянках біля 
ПРК - асфальтобетонне посиленого типу армоване металевою сіткою. 

Зелені насадження дерев та кущів відсутні. Озеленення на території АЗК, на 
ділянках вільних від забудови, автомобільних проїздів та тротуарів, передбачено 
інтенсивним трав’яним газоном з багаторічних трав. Біля будівлі операторської – квіт-
ники з багаторічних квітів. 

Для безпечного і зручного руху пішоходів по майданчику АЗК і на прилеглій 
території передбачені тротуари з покриттям з плитки та з асфальтобетонним покриттям.  

На території АЗК біля операторської передбачається установка малих архі-
тектурних форм (лави, урни для дрібного сміття). 

 
Основні показники генплану: 
- площа земельної ділянки – 0,77 га; 
- площа забудови – 206 м2; 
- площа проїздів та майданчиків – 1869,75 м2; 
- площа тротуарів та вимощення – 34,1 м2; 
- площа озеленення – 5921 м2; 
- будівельний об’єм – 669,04 м3. 
 
Протипожежні розриви для АЗС встановлюються ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування 

і забудова територій», для АГЗП –  ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Протипожежні 
розриви витримані. 

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (п. 
15.2.8, табл. 15.5) протипожежні відстані від об’єктів оточуючого середовища до споруд 
АЗС (тип А, категорія ІІ, з підземними резервуарами) становлять: 

- до житлової забудови – 40 м; 
- до місць масового скупчення людей (зупинки громадського транспорту, межі 

території ринку) – 50 м; 
- виробничих, адміністративних, побутових будинків, складських будівель і 

споруд промислових підприємств І, ІІ та ІІІ-го ступенів вогнестійкості – 12 м; 
- те саме ІІІа, ІІІб, ІV, IVа, 4-го ступенів вогнестійкості – 18 м. 
Відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» (п. 8.153, табл. 21)  

нормативна відстань від АГЗП з підземним резервуаром місткістю до 20 м3 до 
громадських, житлових будинків та споруд повинна становити не менш ніж 30 м, до 
резервуарів АЗС – 30 м. Мінімальні відстані від підземного резервуару АГЗП до 
приймальних та заправних колонок складають 5 м, до операторської – 15 м. 
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Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів», затвердженими наказом МОЗ Украйни від 19.06.1996 р. № 173, нормативна 
санітарно-захисна зона для АЗС складає 50 м (V клас). Для АГЗП Санітарними 
правилами нормативна санітарно-захисна зона не встановлена.  

Відповідно до п. 10.8.28 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» 
розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських 
будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюється за 
розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від 
технологічного обладнання, сервісних об’єктів і транспортних засобів, що 
обслуговуються на АЗС, з урахуванням фонового забруднення та розрахунків 
еквівалентних та максимальних рівнів звуку для денного та нічного часу доби, але не 
менше 50 м. 

Враховуючи те, що АГЗП входить до складу інфраструктури багатопаливного 
АЗК та усі вищевикладені умови розташування витримані, санітарно-захисна зона для 
АГЗП приймається 50 м.  

Найближча житлова забудова розташована у східному напрямку на відстані 55 м 
від крайнього джерела викидів АЗК (паливо-роздавальна колонка АЗС) – 
малоповерховий житловий будинок по вул. Привокзальна, 12. Тобто нормативна 
санітарно-захисна зона витримана. 

 
Рельєф майданчика спокійний.  
Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах майданчика розміщення 

об'єкта не спостерігаються. Зсуви, карсти, обвали та інші явища відсутні. 
Об'єкти природно-заповідного фонду в районі розміщення підприємства відсутні. 
 
Нижче додаються: 
1. Викопіювання з генплану міста (М 1:10000); 
2. Ситуаційний план; 
3. Зйомка з супутника (М 1:1500); 
4. Генеральний план. Карта-схема джерел впливу на довкілля (М 1:500); 
5. Відомості  суб'єкта господарювання про наявність власних або орендованих 

виробничих площ (приміщень); 
6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (серія НМО номер 137258 від 

25.04.2017 р.); 
7. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності (Індексний номер витягу 85779255 від 25.04.2017 р.). 
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1.2. Цілі планованої діяльності 
 

Метою будівництва автозаправного комплексу є надання послуг по заправці 

високоякісним паливом – бензином, дизельним паливом та зрідженим вуглеводневим 

газом.  

Стрімке зростання автотранспортних засобів приводить до необхідності 

збільшення кількості автозаправних станцій, які в свою чергу забезпечують населення 

якісним паливом, забезпечують створення робочих місць, поліпшують сервісні умови і 

зручність обслуговування автовласників, збільшують надходження у місцевий і 

державний бюджет.  

В рамках будівництва автозаправного комплексу передбачається розміщення 

обладнання та споруд автозаправної станції та автогазозаправного пункту у 

відповідності до діючих протипожежних, санітарних так екологічних норм. 

Якість палива, що відпускатиметься на АЗК, повинна відповідати вимогам 

сучасних нормативів та стандартів. 
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1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 
 

Виконання підготовчих і будівельних робіт 

 

В даний час на території земельної ділянки розміщений одноповерховий 

виробничий будинок (нежитлове приміщення), що належить ТОВ «ОМФАЛ» згідно 

договору купівлі-продажу нерухомого майна НМО 137258 від 25.04.2017 р. Площа 

забудови складає 132,0 м2, загальна площа приміщень – 209,1 м2. При реалізації 

проектних рішень щодо будівництва автозаправного комплексу виробнича будинок 

підлягає демонтажу. 

На території автозаправного комплексу передбачається розміщення наступних 

об’єктів: 

- автозаправна станція (АЗС), на якій планується здійснення заправлення 

автомобілів рідким моторним паливом (бензином різних марок та дизельним паливом); 

- автомобільний газозаправний пункт (АГЗП), на якому планується здійснення 

заправлення автомобілів сумішшю скраплених вуглеводневих газів (СВГ) пропан-бутан; 

- будівля операторської; 

- локальні очисні споруди дощових стоків; 

- майданчик для сміттєзбірників; 

- засоби первинного пожежогасіння; 

- блискавкозахист. 

 

При виконанні підготовчих робіт необхідно виконати: 

➢ огородження будівельного майданчика; 

➢ демонтаж існуючої нежитлової будівлі;;  

➢ демонтаж комунікацій (їх перенос), що попадають у зону будівництва, 

демонтаж (розбирання) внутрішніх конструкцій;  

➢ перенос існуючих мереж із зони будівництва (водопровід, кабелю зв'язку й 

електроенергії – у випадку їх наявності); 

➢ підготовку основи для улаштування конструкцій; 

➢ приєднання тимчасового водопроводу до існуючих мереж від водорозбірного 

крану на будівельний майданчик; 

➢ приєднання тимчасової мережі електропостачання до існуючих мереж від 

рубильника на будівельний майданчик  

➢ виконання закритих складських приміщень, навісів для зберігання матеріалів. 

 

Для зменшення пиловиділення при розбиранні конструкцій проводиться 

поливання водою конструкцій та будівельних відходів з поливального шланга. 

Матеріали від розбирання повинні щодня вивозитися з будмайданчика,  не 

допускаючи скупчення відходів змішаних будівництва та знесення будівель і споруд  на 

майданчику. Перевезення відходів здійснюється автобункеровозом з закритим 

брезентовим верхом. 
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Протягом  виконання будівельних робіт планується розміщення на майданчику 

наступних об’єктів: 

- Операторна - одноповерхова, прямокутна в плані будівля з розмірами в осях 13,0 

х 14,0 м, з поздовжніми несучими стінами. Висота приміщень 3,60 м до низу плит 

перекриття. В будівлі операторної виділені окремі блоки: блок оператора, блок магазину 

з санвузлами відвідувачів, блок приміщень персоналу та блок, призначений для 

відпочинку водіїв. Фундаменти - стрічкові з.б. монолітні. Стіни з цегли товщиною 380 

мм, перегородки - з цегли товщиною 120 мм. Покриття - залізобетоні плити. Підлога - 

керамічна плитка. Двері, вікна - метало пластикові. 

- Монтаж технологічного обладнання АЗК (резервуари зберігання палива, 

паливороздавальні колонки, насосні агрегати  та інш.). 

- Навіс над паливозаправними колонками для рідкого палива. Навіс над 

заправними колонками передбачений металевий, балочна система, прокатних профілів. 

Основний об'єм навісу прямокутної форми в плані з розмірами 17,56x21,04 м. Висота до 

низу несучих конструкцій покриття 5,0 м. Покриття - профільований настил по 

металевих прогонах. Фундаменти під колони монолітні залізобетонні стовбчастого типу. 

Фундаменти під паливо-роздавальні колонки монолітні залізобетонні. 

- Навіс над газозаправною колонкою для пропан-бутану. Навіс над газозаправною 

колонкою передбачений з металевих прокатних профілів. Висота до низу несучих 

конструкцій покриття 5,0 м. Покриття - профільований настил по металевих прогонах. 

Фундаменти під колони монолітні залізобетонні стовбчастого типу. 

Прокладання технологічних трубопроводів передбачається підземне. 

На майданчику передбачається блискавковідводи. Фундаменти під опори 

блискавковідводів монолітні залізобетонні. 

Фундаменти під приймальну колонку пропан-бутану від автоцистерни - монолітні 

залізобетонні. Колодязь для приймальної колонки для рідкого палива - бетонний, 

встановлений на залізобетонній плиті. 

 

Тривалість виконання будівельних робіт:  

- підготовчий період – 1 місяць; 

- основні будівельні роботи – 4 місяці; 

- інші спецроботи – 1 місяць. 

 

Провадження планованої діяльності 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ОМФАЛ» планується будівництво 

автозаправного комплексу (АЗК) у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним 

обслуговуванням автомобілів та автозаправного пункту (АГЗП), на якому буде 

здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та сумішшю 

скраплених (зріджених) газів пропану та бутану. 

Розміщення автозаправного комплексу передбачено по вул. Привокзальній, 4/5 у 

Ковпаківському районі, в північній частині міста Суми, вздовж міської вулиці 

районного значення - вул. Привокзальної, на землях Сумської міської ради. 

На території автозаправного комплексу передбачається розміщення наступних 

об’єктів: 

- автозаправна станція (АЗС), на якій планується здійснення заправлення 

автомобілів рідким моторним паливом (бензином різних марок та дизельним паливом); 

- автомобільний газозаправний пункт (АГЗП), на якому планується здійснення 

заправлення автомобілів сумішшю скраплених вуглеводневих газів (СВГ) пропан-бутан; 
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- будівля операторської; 

- локальні очисні споруди дощових стоків; 

- майданчик для сміттєзбірників; 

- засоби первинного пожежогасіння; 

- блискавкозахист. 

 

На АЗС передбачено наступні технологічні операції: злив палива в резервуари 

резервуарного парку; зберігання палива; видача палива в транспортні засоби через 

паливо-роздавальні колонки. 

Технологічна схема автогазозаправного пункту (АГЗП) забезпечує прийом, 

зберігання й заправлення газобалонних автомобілів зрідженим вуглеводневим газом 

(ЗВГ). 

Середня пропускна спроможність на добу: АЗС – 375 авт., АГЗП – 150 авт. 

Річний обсяг палива, що відпускається споживачам: бензин – 2100 м3, дизпаливо 

– 1540 м3, зріджений вуглеводневий газ – 1500 м3. 

 

Нижче додаються: 

1. Договір оренди земельної ділянки від 20.10.2017 р.; 

2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права (індексний номер витягу: 102764029 від 06.11.2017 р.); 

3. Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  (номер витягу 

НВ-0000902712017 від 11.10.2017 р.). 

4. Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва № 36-

м від 14.12.2017 р., надані управлінням архітектури та містобудування Сумської міської 

ради. 
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1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності 
 

Основним видом діяльності проектованого автозаправного комплексу є роздрібна 

торгівля світлими нафтопродуктами на зрідженим вуглеводневим газом. 

До складу АЗК входять: 

• Автозаправна станція (АЗС), на якій здійснюється заправлення автомобілів 

рідким моторним паливом (бензином різних марок та дизельним паливом), у складі: 

- резервуарний парк для зберігання двох марок бензину (А-92, А-95) та однієї 

марки дизельного палива, до складу якого входять три стаціонарних підземних 

горизонтальних циліндричних двостінних резервуара, обладнані запірними пристроями 

та захисними клапанами, об’ємом 18 м3 кожний на три види палива, та 1 аварійний 

резервуар ємністю 18 м3. Загальна місткість резервуарного парку – 72 м3. 

- дві двосторонні 10-ти пістолетні паливо-роздавальні колонки Wayne Dresser 5-

10 продуктивністю 40 л/хв. для заправлення бензином та дизельним паливом. 

- колодязь зливу нафтопродуктів. 

- майданчик для розташування автоцистерни, що здійснює доставку палива на 

АЗС. 

Згідно з табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» за 

потужністю та технологічними рішеннями проектований автозаправний комплекс 

відноситься до типу А, II — середня, з сумарною місткістю резервуарів 72 м3 та 

найбільшою кількістю заправок на годину 80-150. 

• Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП), на якому здійснюється 

заправлення автомобілів сумішшю зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) пропан-бутан, у 

складі: 

- підземний резервуар ЗВГ об'ємом 9,8 м3; 

-  насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 5КС 4 08 для зливу ЗВГ з автоцистерн і 

подачі продукту в ємність на заправну колонку,  

- колонка заправна АСТРА-1У продуктивністю 60 л/хв. для заправлення 

автомобілів зрідженим вуглеводневим газом; 

- зливна колонка для прийому ЗВГ з автоцистерни в резервуар зберігання у 

складі приєднувальних пристроїв для шлангів автоцистерни, швидкісного і зворотного 

клапанів, трубопроводів парової, рідкої фази і технологічних продувок, а також запірної 

арматури і приладів КВП і А; 

- запірна, регулююча і запобіжна арматура; прилади контролю та автоматики; 

технологічні трубопроводи; 

- майданчик для розташування автоцистерни, що здійснює доставку ЗВГ. 

Категорія АГЗП по вибухопожежній безпеці - А (СНиП 2.09.02-85). Клас 

вибухопожежної небезпеки (по ПУЕ) — В1Г. Категорія і група вибухонебезпечної 

суміші - ІІ-АТ2 (ГОСТ 12.1.011-78). Ступень вогнестійкості не нижче ІІІа по СНиП 

2.09.02-85. 

• Локальні очисні споруди дощового стоку - сепаратор нафтопродуктів ПБМО-

200-7 потужністю 7 л/с. 

• Будівля операторської. 

• Майданчик для сміттєзбірників. 

• Майданчик розміщення засобів первинного пожежогасіння. 

 

Режим роботи АЗК прийнятий: 

- кількість днів роботи – 250 днів на рік; 
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- кількість робочих змін за добу - цілодобовий; 

- кількість робочих годин в зміну – 8. 

 

Автомобільна заправна станція (АЗС) 

 
АЗС призначена для заправлення автомобілів світлими нафтопродуктами. 

Фактична потужність АЗС – 375 заправлень на добу. На АЗС передбачена можливість 

зберігання й роздачі двох сортів бензину (А-92, А-95) та одного сорту дизельного 

палива. 

Річна кількість палива, що зберігатиметься в резервуарах АЗС та 

відпускатиметься споживачам, становить 3640 м3, з яких: 

- бензину А-92 – 1050 м3,  

- бензину А-95 – 1050 м3,  

- дизельного палива  – 1540 м3. 

 

На АЗС передбачені наступні технологічні операції: 

- злив палива в резервуари резервуарного парку; 

- зберігання палива; 

- видача палива в транспортні засоби через паливо-роздавальні колонки. 

 

Доставка палива на АЗС передбачена автоцистернами. Злив палива із автоцистерн 

до резервуарів відбувається через герметичні зливні муфти. При зливі нафтопродуктів з 

автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об’єм парів нафтопродуктів 

повертається в автоцистерну (пароповернення), при цьому виключається вихід парів 

нафтопродуктів в навколишнє середовище.  

Для зберігання палива використовуються три стаціонарних підземних металевих 

двостінних резервуари, обладнані запірними пристроями та захисними клапанами, 

об’ємом по 18 м3 кожний. Резервуари зберігання палива оснащені дихальними 

клапанами. Також передбачений один резервуар для аварійного зливу палива об’ємом 

18 м3. Загальна місткість резервуарного парку - 72 м3. 

Резервуари монтуються на глибину до 1,0 м від поверхні землі. Ухил 

трубопроводів передбачається у бік резервуарів не менше ніж 0,002. 

Для захисту від корозії поверхня резервуарів покривається антикорозійною 

ізоляцією за ДСТУ Б В.2.5-29:2006, ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Контроль герметичності 

резервуарів здійснюється за допомогою спостерігання за тиском газу (азоту) у 

міжстінному просторі резервуару. 

Для відпуску палива використовуються дві двосторонні 10-ти пістолетні паливо-

роздавальні колонки Wayne Dresser 5-10 продуктивністю 40 л/хв. для заправлення 

бензином та дизельним паливом.  

Над майданчиком, на якому розміщені паливороздавальні колонки, передбачений 

навіс. 

На АЗС передбачена механізація й автоматизація основних технологічних 

процесів, дистанційне керування паливороздавальної колонкою здійснюється 

комп'ютерами з операторської. 
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Таблиця 1.4.1 – Основні технічні показники АЗС 

Найменування показників 
Одиниця 

вимірювання 
Кількість 

Об'єм середнього разового заправлення:   

- легкових автомобілів  л 40 

- вантажних автомобілів л 100 

Кількість паливних колонок шт. 2 

Кількість технологічних заправних місць шт. 12 

Середня пропускна спроможність АЗС на добу авт./доба 375 

Об'єм річної відпустки палива:   

бензин А-92 м3/рік 1050 

бензин А-95 м3/рік 1050 

дизпаливо м3/рік 1540 

 

Автомобільний газовий заправний пункт (АГЗП) 

 
Для заправлення автомобілів зрідженим газом передбачається встановлення на 

території АЗК автомобільного газозаправного пункту з надземним розташуванням двох 

резервуарів для зберігання зрідженого газу - суміші пропан-бутану. 

Річна кількість зрідженого вуглеводневого газу, що зберігатиметься в резервуарі 

АГЗП та відпускатиметься споживачам, становить 1500 м3. 

Зріджений вуглеводневий газ поступає на АЗК в автоцистернах. До складу АГЗП 

входять:  

- один підземний резервуар для зберігання ЗВГ об’ємом 9,8 м3, 

- насос НУОКО-УАСІЛІМ 5КС 4 08 для зливу ЗВГ з автоцистерн і подачі 

продукту в ємність на заправну колонку; 

- заправна колонка АСТРА-1У продуктивністю 60 л/хв, 

- зливна колонка для прийому ЗВГ з автоцистерни в резервуар зберігання у 

складі приєднувальних пристроїв для шлангів автоцистерни, швидкісного і зворотного 

клапанів, трубопроводів парової, рідкої фази і технологічних продувок, а також запірної 

арматури і приладів КВП і А; 

- запірна, регулююча і запобіжна арматура; прилади контролю та автоматики; 

технологічні трубопроводи; 

- майданчик для розташування автоцистерни, що здійснює доставку ЗВГ. 

Максимальний робочий тиск в резервуарі – 1,6 МПа. 

На вході в насос наповнювальної колонки встановлені сітчасті фільтри, що 

запобігають потраплянню сторонніх часток у насос й в установку вимірювання кількості 

газу, що відпускається. 
 
Автоцистерна, з якої зріджений газ перекачується в резервуар газозаправної 

станції, встановлюється на відстані близько 5,0 м від резервуару на твердій дорозі 

(майданчику). Перед початком перекачування приймаються міри для запобігання 

пересування автоцистерни (ручне гальмо, дерев'яні бруски, підкладені під колеса 

автомобіля). 

Наповнення балонів зрідженим газом та зливанням газу в резервуари виконується 

через заправні (наповнювальні) та зливні колонки за допомогою насосної установки. 

Зливальна колонка складається з кожуху, арматури, манометрів, зворотного або 

швидкісного клапану. 
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Заправлення автомобілів здійснюється з резервуару за допомогою насоса через 

наповнювальну колонку. Заправна (наповнювальна) колонка складається з кожуху, 

шлангу, наповнювального пістолета-струбцини, манометрів, лічильника, комунікацій, 

візуального пристрою, арматури. Основним вузлом базового варіанту колонки є 

лічильник, в якості якого застосовують установку вимірювання кількості зрідженого 

газу, розраховану на тиск 2 МПа. На вході в насос наповнювальної колонки встановлені 

сітчасті фільтри, що запобігають потраплянню сторонніх часток у насос й в установку 

вимірювання кількості газу, що відпускається. 

АГЗП обладнаний зворотним, швидкісним та запобіжним клапанами, запірною 

арматурою, трубопроводами обв’язки. 

Зворотний клапан призначений для автоматичного відключення зворотного 

потоку газу з наливної лінії у випадку обриву гумо-тканинного рукаву при зливанні газу 

з автоцистерни в резервуар, при заправці паливних балонів автомобілів. Клапан 

встановлено на наливному трубопроводі резервуару та на трубопроводі подавання газу 

на колонку. 

Швидкісний клапан призначений для автоматичного відключення потоку газу з 

зливної лінії у випадку обривання гумо-тканинного рукаву чи трубопроводу при 

зливанні газу з автоцистерни (резервуару). Клапан встановлюється на зливній магістралі 

резервуару та трубопроводі парової фази. 

Запобіжний клапан призначений для захисту резервуарів від руйнування при 

підвищенні тиску більше дозволеного в аварійних ситуаціях або при пожежі. Клапан 

встановлений в верхній частині резервуару (у зоні парової фази). 

Розрахункова потужність АГЗП по зрідженому вуглеводневому газу – 150 

заправлень на добу.  

Річна кількість ЗВГ, що зберігається та відпускається на АГЗП становить 1500 м3. 

 

Операторська 
 

Операторська - одноповерхова, прямокутна в плані будівля. 

В будівлі операторської виділені окремі блоки: блок оператора, блок магазину з 

санвузлами відвідувачів, блок приміщень персоналу та блок, призначений для 

відпочинку водіїв. 

Приміщення оператора відокремлене від торгівельного залу магазину 

протипожежними перегородками, має окремий вхід. Обслуговування водіїв (оплата за 

послуги) здійснюється крізь віконце. Робоче місце оператора обладнано пультом 

управління паливороздавальних колонок.  

Блок магазину складається з: торгівельного залу, місця касира, відокремленого від 

залу стійкою, комори. Крім того, в цьому блоці розташовані санвузли для відвідувачів 

(чоловічий та жіночий). 

Зал магазину призначений для реалізації продовольчих товарів. Асортимент 

товарів, що реалізується погоджується з органами санепіднагляду. В складі магазину 

передбачене приміщення комори для зберігання на стелажах запасу продовольчих 

товарів. Приміщення торгівельного залу забезпечено припливно-витяжною вентиляці-

єю, кондиціюванням.  

Блок приміщень персоналу складається з: кімнати персоналу, санітарного блоку, 

коридору з тамбуром.  

Блок, призначений для відпочинку водіїв, складається з приміщення відпочинку, 

санітарного блоку з душовою.  
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Дані про види і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується 

використовувати 

а) Водні ресурси 

Джерелом водопостачання АЗК є міські мережі водопроводу діаметром 150 по 

вул. Привокзальна. Водопостачання передбачено згідно технічних умов № 19/1805 від 

23.03.2018 р., виданим КП «Міськводоканал». 

Витрата води на господарсько-питні потреби складає 1,23 м3/добу Витрата води 

на протипожежні потреби – 15 л/с. 

Відведення господарсько-побутових стоків в обсязі 1,23 м3/добу передбачено у 

герметичний септик з подальшим вивезенням стоків спецавтотранспортом на очисні 

споруди згідно договору.  

Для очищення поверхневих стоків запроектований сепаратор нафтопродуктів 

ПБМО-200-7 потужністю 7 л/с. Очищені дощові стоки відводяться в резервуар-

накопичувач та надалі використовуються для поливу території. 

 

б) Земельні ресурси, ґрунти 

Розміщення автозаправного комплексу передбачено по вул. Привокзальній, 4/5 у 

Ковпаківському районі, в північній частині міста Суми, вздовж міської вулиці 

районного значення - вул. Привокзальної, на землях Сумської міської ради. Площа 

земельної ділянки під розміщення автозаправного комплексу згідно договору оренди 

земельної ділянки від 20.10.2017 р., Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (індексний номер витягу: 

102764029 від 06.11.2017 р.) та Витягу з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку  (номер витягу НВ-0000902712017 від 11.10.2017 р.) складає 0,77 га. 

Кадастровий номер – 5910136600:16:004:0028. 

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. Автозаправний комплекс у складі автозаправної 

станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням автомобілів та автогазозаправного пункту 

(АГЗП) належить до підприємств обслуговування та сервісу транспортних засобів. 

Зміни категорії земель за функціональним призначенням не передбачається. 

 

в) Біорізноманіття 

Проектними рішеннями не передбачається вплив біорізноманіття 

 

г) Сировинні ресурси 

 Проектований автозаправний комплекс не є виробничим об’єктом. Використання 

сировини та випуск продукції не передбачається. 

Основним видом діяльності проектованого автозаправного комплексу є роздрібна 

торгівля світлими нафтопродуктами на зрідженим вуглеводневим газом. 

Планована річна реалізація палива становить: 

- бензин А-92 – 1050 м3/рік; 

- бензин А-95 – 1050 м3/рік; 

- дизельне паливо – 1540 м3/рік; 

- зріджений вуглеводневий газ – 1500 м3/рік. 

Паливо, що реалізується на АЗК, повинно відповідати діючим нормативам та 

стандартам. 
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д) Енергетичні ресурси  

Витрата енергоресурсів наведена в таблиці 1.4.2. 

Таблиця 1.4.2 
Найменування 

показника 
Од. виміру Значення 

Електроенергія кВт/год 29,2 

е) Трудові ресурси 

Кількість працюючих прийнята згідно штатного розпису і складає: паливно- 

заправний комплекс - 10 чол.; магазин - 2 чол. Режим роботи - 3 зміни; чисельність 

найбільшої зміни - 5 чол. 

Режим роботи АЗК прийнятий: 

- кількість днів роботи – 250 днів на рік; 

- кількість робочих змін за добу - цілодобовий; 

- кількість робочих годин в зміну – 8. 

 

Нижче додаються: 

1. Технічні умови на приєднання об’єкту до водопровідної мережі № 19/1805 від 

23.03.2018 р., видані КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. 
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1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, вібраційного, 

світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, 

які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та 

провадження планованої діяльності 

 

1.5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт 

 

1.5.1.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 
 
Дані про види, кількість, клас небезпеки очікуваних відходів та способи 

поводження з ними під час виробництва демонтажних та будівельно-монтажних робіт 

наведені в таблиці 1.5.1. 

 

Таблиця 1.5.1 – Дані про будівельні відходи 

Код і назва відходів 

 за ДК 005-96 
Інша назва відходів 

Клас 

небезпеки 

відходів 

Кількість Спосіб поводження 

1 2 3 4 5 

7730.3.1.06 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені  

Ганчір`я промаслене 3 

100 % по 

факту 

утворення 

Передача 

спеціалізованим 

підприємствам на 

утилізацію згідно 

договору 

7710.3.1.08 

Брухт чорних металів 

дрібний інший  

Демонтовані 

металоконструкції, 

стальні конструкції, сталь 

арматурна, металопрокат, 

труби стальні 

3 
за фактом 

утворення 

Передача 

спеціалізованим 

підприємствам на 

вторинну переробку 

згідно договору 

2820.2.1.20 

Відходи, одержані у 

процесах зварювання  

Огарки електродів 4 0,064 т 

4510.2.9.09 

Відходи змішані 

будівництва та знесення 

будівель і споруд  

Цегляна кладка 

4 
за фактом 

утворення 

Бетонне перекриття 

Цементно-піщана стяжка 

Плити перекриття 

Залізобетонні плити 

підлоги 

Кабелі й провода  

Бетон 

Розчин будівельний 

7720.3.1.01 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн  

Тверді побутові відходи 4 0,585 т 

Передача 

спеціалізованим 

підприємствам на 

захоронення згідно 

договору 

 

Розрахунок комунально-побутових відходів виконаний згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р № 1070 «Про затвердження Правил надання 

послуг з вивезення побутових відходів». 

Відповідно до норм накопичення твердих побутових відходів, середньодобова 

норма накопичення твердих побутових відходів на 1 людину, що працює на 

підприємстві, становить 0,3 кг/добу. 
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Кількість робітників, зайнятих при виробництві СМР становить 15 осіб. 

Тривалість виконання робіт – 130 діб. 

Таким чином, при проведенні будівельно-монтажних робіт очікується утворення 

0,3 × 15 х 130/1000 = 0,585 т твердих побутових відходів. 

 

Розрахунок кількості тари металевої використаної – жерстяна тара з-під 

фарби. 

Для фарбування обладнання при будівництві використовується фарба в кількості 

1500 кг, в жерстяній тарі (відро) по 15 кг. Вага одиниці тари 0,8 кг. 

Кількість відходів тари: М = (1500 / 15) ⋅ 0,8 ⋅ 10-3 = 0,08 т/період будівництва 

 

Розрахунок кількості огарків електродів від зварювальних робіт. 

При будівництві використовуються електроди в кількості 800 кг. Маса огарку 

складає 8 % від маси електрода.  

Кількість відходів зварювальних робіт: М = 800 ⋅ 8 /100 ⋅10-3  = 0,064 т/період 

будівництва 

Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні  

підготовчих та  будівельно-монтажних робіт, несе організація, що виконує ці роботи. 

Підрядна організація самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу на 

спеціалізованим підприємствам згідно чинного законодавства 

 

1.5.1.2. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 
 

Джерелом господарсько-питного та виробничого водопостачання при здійсненні 

будівельно-монтажних робіт є міські мережі водопроводу та привозна вода.  

Витрата води на господарсько-питні потреби складає 0,3 л/с, на виробничо-

будівельні – 0,1 л/с, на протипожежні потреби – 5 л/с. 

Відведення господарсько-побутових стічних вод передбачено у герметизований 

септик з подальшим вивезенням на міські очисні споруди спеціалізованими 

підприємствами згідно договору. 

Утворення виробничих стоків не передбачається. 

Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод у 

водні об'єкти не передбачається. Проектні рішення не матимуть негативного впливу на 

водні ресурси. 
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1.5.1.3. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення повітря 
 

В період будівництва викиди забруднюючих речовин в атмосферу можуть 

здійснюватися від місць проведення земляних, зварювальних та лакофарбових робіт, 

при роботі ДВЗ автотранспорту, що здійснює демонтажні та будівельно-монтажні 

роботи. 

Зварювальні роботи проводяться електродами УОНИ-13/45. Забруднюючі 

речовини, що викидаються в атмосферу при електрозварюванні: заліза оксид, манган та 

його сполуки, кремнію діоксид, фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень), 

фториди добре розчинні, фториди погано розчинні.  

Фарбувальні роботи проводяться фарбою ПФ-115. Забруднюючі речовини, що 

викидаються в атмосферу при фарбування і природному сушінні: уайт-спірит. 

При роботі двигунів автотранспортних засобів виділяються такі забруднюючі 

речовини: оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19, метан, діоксид азоту, сажа, 

оксид діазоту, діоксид вуглецю, ангідрид сірчистий, бенз(а)пірен. 

При здійсненні земляних робіт в атмосферне повітря потрапляє пил неорганічний, 

що містить діоксид кремнію, в %, 70-20. 

Викиди забруднюючих речовин при здійсненні демонтажних та будівельно-

монтажних робіт носять тимчасовий характер. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин при виконання будівельних робіт 

наведені у додатку 1. 

Зведена таблиця викидів на період проведення будівельних робіт наведена нижче. 

Таблиця 1.5.2 

Зведена таблиця викидів на період проведення будівельно-монтажних робіт 

Найменування забруднюючої речовини 
Код 

речовини 

Клас 

небезпеки 

ГДКм.р., 

ГДКс.д.*,  

ОБРВ**, 

мг/м3 

Потужність викиду 

г/с т 

Заліза оксид ( у перерахунку на залізо) 123 3 0,04* 0,0066 0,008552 

Марганець і його сполуки ( у перерахунку 

на діоксид марганцю) 
143 2 0,01 0,000315 0,000408 

Азоту діоксид 301 3 0,2 0,043611 0,1256 

Кремнію діоксид аморфний 323 - 0,02** 0,000864 0,00112 

Сажа 328 3 0,15 0,005347 0,0154 

Ангідрид сірчистий 330 3 0,5 0,005972 0,0172 

Вуглецю оксид 337 4 5,0 0,050278 0,1448 

Фтористі газоподібні сполуки (фтористий 

водень) 
342 2 0,02 0,000617 0,0008 

Фториди добре розчинні неорганічні 343 2 0,03 0,002716 0,00352 

Фториди погано розчинні неорганічні 344 2 0,2 0,001358 0,00176 

Метан 410 - 50** 0,000347 0,001 

Бенз(а)пірен 703 1 0,000001* 0,0000417 0,00012 

Вуглеводні насичені С12-С19 2754 - 1,0 0,011333 0,03264 

Уайт-спірит 2752 - 1,0** 0,0576 0,19008 

Пил неорганічний з вмістом SiO2 70-20 % 2908 3 0,3 0,035 0,19394 

Оксид діазоту - - - 0,000167 0,00048 

Діоксид вуглецю - - - 4,358333 12,552 

Всього: 4,5805 13,28942 

Таким чином, кількість валових викидів на період проведення демонтажних та 

будівельних робіт при роботі ДВЗ автотранспорту, земляних, фарбувальних і 

зварювальних роботах складе 13,28942 т. 
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1.5.1.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення ґрунту та 

надр 
 

Земельна ділянка, на якій планується здійснення будівництво автозаправного 

комплексу (АЗК) у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням 

автомобілів та автозаправного пункту (АГЗП), розташована по вул. Привокзальній, 4/5 у 

Ковпаківському районі міста Суми.  

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних 

робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та 

перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії 

або асфальтобетонної суміші. 

Для запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачений ряд заходів: 

- планування території підприємства забезпечує найбільш сприятливі умови для 

виробничого процесу та праці на підприємстві, раціональне і економне використання 

земельної ділянки; 

- планування майданчику під обладнання забезпечує водовідведення 

поверхневих стоків з потенційно забрудненої території, їх накопичення та передачу 

спеціалізованим підприємствам на знешкодження; 

- у разі розливу невеликої кількості нафтопродуктів необхідно зібрати їх в 

окрему тару, а місце розливу засипати піском з наступним його видаленням; 

- транспортування та збереження сипучих та дрібноштучних матеріалів 

передбачається у контейнерах; 

- для зменшення розповсюдження пилу за межі будмайданчика передбачається 

улаштування огорожі; 

- для зменшення запиленості передбачається зволоження території робіт, 

обладнання місця миття коліс будівельної техніки; 

- для збирання будівельних відходів передбачається майданчики з твердим 

покриттям та накопичувальні бункери. 

 

Надлишковий ґрунт, що буде утворюватися під час здійснення земельних робіт 

при будівництві, у повному обсязі підлягає зворотній засипці. 

Організація рельєфу ділянки виконується з врахуванням нормативних ухилів 

проїздів, майданчиків та інших територій.  

Після закінчення виконання будівельних робіт передбачається благоустрій 

території з відновленням рослинного покриву. 

При здійсненні будівельно-монтажних робіт утворення неорганізованих 

забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт, не передбачається. Газові викиди не 

вплинуть на геохімічний склад ґрунту. 

Негативний вплив на надра не передбачається. 
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1.5.1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового, вібраційного, 

світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення  
 
Шумове забруднення 
Основними джерелами фізичного впливу на атмосферне повітря є робота двигунів 

автомобілів, що здійснюють демонтажні та будівельні роботи та зварювальний апарат.  

Акустичний розрахунок виконується з метою визначення октавних рівнів шуму в 

розрахункових точках на межі найближчої житлової забудови. Акустичний розрахунок 

включає: 

- виявлення джерел шуму і визначення їх шумових характеристик; 

- визначення рівнів звукового тиску в попередньо обраних розрахункових точках; 

- визначення необхідного зниження рівнів звукового тиску в розрахункових 

точках. 

При виконанні акустичного розрахунку використані наступні законодавчі, 

нормативні та методичні документи: 

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 

затверджені наказом МОЗ України №173 від 19.06.1996 г.; 

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

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

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

на територіях». 

Нормативні рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) в дБ в 

октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, 

безпосередньо прилеглих до житлових будинків прийняті згідно «Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ 

України №173 від 19.06.1996 г.: 

Таблиця 1.5.3 

Призначення приміщень або 

територій 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами, гЦ 
Рівні звуку LA і 

еквівалентні рівні 

звуку LAэкв., дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Території, що безпосередньо 

прилягають до житлових 

будинків (в 2 м від 

огороджувальних конструкцій), 

майданчики відпочинку 

мікрорайонів і груп житлових 

будинків, майданчики дитячих 

дошкільних установ, ділянки 

шкіл 

час доби с 7.00 до 23.00 

75 66 59 54 50 47 45 43 55 

час доби с 23.00 до 7.00 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Час доби роботи обладнання – тільки у денний період; 

 

Розрахунок рівнів звуку виконувався на межі найближчої житлової забудови. 

Розрахункові точки на територіях з нормованими рівнями шуму приймаються на 

висоті 1,5 м від рівня землі. Характеристика розрахункових точок наведена у таблиці 

1.5.4. 
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Таблиця 1.5.4 – Характеристика розрахункових точок 

Найменування розрахункової точки 

Відстань від межі будівельного 

майданчика до розрахункових 

точок, м 

РТ5. Межа житлової забудови. Східний напрямок. 

Житловий будинок по вул. Привокзальна, 12 
40 

РТ6. Межа житлової забудови. Південний напрямок. 

Гуртожиток по вул. Привокзальна, 35 
80 

 

Розрахунок рівня звукового тиску на межі найближчої житлової забудови 

виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 по формулі: 

L = LСУМ - 15 * lgr + 10lgФ-βa * r-10lgΩ 

де:    L - октавний рівень звукового тиску в дБ в розрахунковій точці; 

LСУМ - сумарний октавний рівень звукового тиску в дБ джерела шуму; 

r - відстань у метрах від джерела шуму до розрахункової точки; 

Ф - фактор спрямованості джерела шуму, безрозмірний; для джерела шуму з 

рівномірним випромінюванням звуку дорівнює 1; 

βа - загасання звуку в атмосфері в дБ/км, що приймається за табл. 4 ДСТУ-Н Б 

В.1.1-35: 2013. 

Ω - просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; Ω = 2π. 

Результати розрахунку в розрахункових точках на межі найближчої житлової 

забудови наведено в таблицях.  

Таблиця 1.5.5 

Результати розрахунку рівнів звукового тиску в розрахунковій точці РТ5 

Найменування джерела шуму 
Частоти октавних смуг 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74  

Відстань від джерела шуму до 

розрахункової точці r, м 
40 

Ф 1 

βа 0,15 0,52 1,39 2,63 4,65 11,2 36,1 128 

Ω 2π 

Рівень шуму в розрахунковій точці 66,98 59,97 53,93 50,88 47,80 45,54 42,55 36,87 

Допустимі рівні звукового тиску в 

розрахунковій точці на межі житлової 

забудови (з урахуванням поправок), 

дБ Lдоп 

75 66 59 54 50 47 45 43 

Перевищення допустимих рівнів 

звукового тиску в розрахунковій точці, 

дБ L > Lдоп 

- - - - - - - - 
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Таблиця 1.5.6 

Результати розрахунку рівнів звукового тиску в розрахунковій точці РТ6 

Найменування джерела шуму 
Частоти октавних смуг 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74  

Відстань від джерела шуму до 

розрахункової точці r, м 
80 

Ф 1 

βа 0,15 0,52 1,39 2,63 4,65 11,2 36,1 128 

Ω 2π 

Рівень шуму в розрахунковій точці 62,46 55,43 49,36 46,26 43,10 40,58 36,59 27,23 

Допустимі рівні звукового тиску в 

розрахунковій точці на межі житлової 

забудови (з урахуванням поправок), 

дБ Lдоп 

75 66 59 54 50 47 45 43 

Перевищення допустимих рівнів 

звукового тиску в розрахунковій точці, 

дБ L > Lдоп 

- - - - - - - - 

 

Як видно з таблиць, рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках 

нижче нормованих значень за всіма середньогеометричними частотами октавної смуги. 

Отже, в період проведення будівельних робіт очікується незначний та допустимий  

вплив шуму на межі найближчої житлової забудови. 

 

Вібраційне забруднення 
 

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів. 

Для зниження розповсюдження вібраційного шуму передбачається 

використання захисних кожухів, ізоляційних покриттів та віброізолюючих матів 

Рівні вібрації обладнання, що використовується при будівельно-монтажних 

роботах, не перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами  ДСН 

3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 

Таблиця 1.5.17 

Параметр 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

2 4 8 16 31,5 63 

Віброшвидкість 79 73 67 67 67 67 

Віброприскорення 25 25 25 31 37 43 

Віброзміщення 133 121 109 103 97 91 

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як 

«відсутній» за санітарно-гігієнічними нормативами. 

 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення 

 

Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при здійсненні 

будівельних робіт відсутні. 

Заходи з забезпечення радіаційної безпеки під час проведення будівельно-

монтажних робіт, розроблюються відповідно до ДБН В.1.4-2.01-97, ДБН В.1.4-1.01-97, 

ДСП 6.074.120-01, НРБУ-97. 

Будівельні матеріали, які використовуються при здійсненні будівельних робіт, 

повинні мати документи про радіаційну якість, що надаються постачальниками 

будматеріалів. 
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При передачі Замовникові закінченого об'єкта, будівельна організація зобов'язана 

провести остаточний радіаційний контроль об'єкта. 

З врахуванням  вищенаведеного, при здійсненні будівельних робіт світлове, 

теплове та радіаційне забруднення навколишнього середовища не передбачається, 

негативний вплив на довкілля від зазначених факторів не очікується 
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1.5.2. Провадження планованої діяльності 

 

1.5.2.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

 
У процесі експлуатації автозаправного комплексу передбачено утворення 

наступних видів відходів: 

- тверді побутові відходи в результаті прибирання прилеглої території, 

експлуатації магазину, а також у результаті життєдіяльності працюючих; 

- відпрацьовані люмінесцентні лампи; 

- нафтошлам від очищення резервуарів зберігання нафтопродуктів; 

- осад та нафтопродукти, вловлені на локальних очисних спорудах дощового 

стоку; 

- відпрацьоване промаслене ганчір’я; 

- пісок, забруднений нафтопродуктами; 

- шлам септика. 

 

Тверді побутові відходи накопичуються на території АЗК в спеціальному 

контейнері, розташованому на майданчику, що має тверде покриття, та в міру 

накопичення будуть вивозитися спеціалізованими організаціями на захоронення згідно 

договору. 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи зберігаються у тарі виробника в 

спеціальному приміщенні та по мірі накопичення передаються спеціалізованим 

підприємствам для подальшої демеркурізації згідно договору.  

Нафтошлам від очищення резервуарів зберігання нафтопродуктів, 

нафтопродукти, вловлені на локальних очисних спорудах дощового стоку, 

відпрацьоване промаслене ганчір’я та пісок, забруднений нафтопродуктами 

передаються спеціалізованим підприємства згідно договору на подальшу 

утилізацію/переробку згідно договору. 

Осад, вловлений на локальних очисних спорудах дощового стоку, відноситься до 

4 класу небезпеки та разом з ТПВ передається на захоронення на полігон ТПВ. 

Організації, що здійснюють вивезення та захоронення/утилізацію відходів, 

повинні мати спеціальні ліцензію. Вивезення відходів оформлюється актом приймання-

передачі відходів. 

 

Розрахунок кількості відходів 
 

1. Розрахунок кількості твердих побутових відходів 
Розрахунок виконаний згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

10.12.2008 р № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів». 

Норма накопичення твердих побутових відходів на 1 працюючого становить 0,3 

кг/добу. Кількість працівників АЗК становить 12 осіб. 

Таким чином, від життєдіяльності працюючих утворюється 0,3 × 12 х 250/1000 = 

0,9 т твердих побутових відходів. 

 

Норма накопичення твердих побутових відходів на 1 м2 торгової площі магазину 

продовольчих товарів становить 0,3 кг/добу. Загальна торговельна площа – 53,2 м2. 

Таким чином, від експлуатації торгових приміщень утворюється 0,3 × 53,2 х 

250/1000 = 3,99 т твердих побутових відходів. 
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Територія АЗК, яка піддається прибиранню і має тверде покриття, становить 

1903,85 м2. 

З одного квадратного метра площі, що має тверде покриття, в рік утворюється 

0,012 м3 твердих побутових відходів (сміття з території), щільністю 0,25 т/м3, тобто 5,71 

т/рік. 

 

Сумарна кількість твердих побутових відходів складе: 

0,9 + 3,99 + 5,71 = 10,6 т/рік 

 
2. Розрахунок кількості обтирального матеріалу, забрудненого маслами, 

виконаний за формулою: 

Мганчір’я = М х N х С х Кзабр х Кпр /106, т/рік 

де М – питома норма витрати обтирального матеріалу на 1 ремонтну одиницю 

протягом 8 годин роботи обладнання; М = 6 г; 

N – кількість ремонтних одиниць встановленого обладнання; N = 5; 

С – кількість робочих змін за рік, С = 3х250; 

Кзабр – коефіцієнт завантаження обладнання; Кзабр = 0,1…0,4 

Кпр – коефіцієнт, що враховує забрудненість ганчір’я; Кпр = 1,1…1,2. 

Мганчір’я = 6 х 5 х 3 х 250 х 0,25 х 1,15 /106 = 0,0065 т/рік 

 

3. Розрахунок кількості відпрацьованих люмінесцентних ламп 
Освітлення операторської та території АЗК виконується світильниками з 

світлодіодними лампами в кількості 25 одиниць. Режим включення ламп за добу в 

середньому по року становить 12 годин. 

Термін служби однієї лампи – 12000 годин. 

Норматив утвору відпрацьованих ламп визначається за формулою: 

Орл  = Крл×Чрл×С/Нрл, шт./рік 

де       Орл  – кількість ламп, що підлягають утилізації, шт.; 

Крл – кількість установлених ламп, шт.; 

Чрл – середній час роботи в добу однієї лампи, годин/добу; 

С – число робочих днів у році – 250; 

Нрл – термін служби, год. 

Орл  = 25 × 12 х 250 / 12000 = 7 шт./рік 

 

4. Розрахунок кількості нафтошламу від зачищення резервуарів зберігання 

дизельного палива та бензину 
При зберіганні нафтопродуктів в резервуарах утворюється осад, який підлягає 

обов’язковому періодичному зачищенню. Відповідно до ГОСТ 1510 зачищення 

проводиться не рідше 1 разу на 2 роки, обсяг шламу не повинен перевищувати 0,25% від 

місткості резервуару. Для розрахунку приймаємо періодичність 1 раз на рік та 

максимальний вміст осаду 0,25%. Перелік резервуарів, місткість та обсяг шламу, що 

видаляється, приведений в таблиці 1.5.8. 
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Таблиця 1.5.8 

Найменування 
Кіль- 

кість 

Технічна 

характе-

ристика 

Об'єм 

осаду, 

м3 

Густина, 

т/м3 
Маса, т 

Резервуар для дизпалива 1 V=18 м³ 0,05 0,981 0,049 

Резервуар для бензину  2 V=18 м³ 0,1 0,981 0,098 

Резервуар для аварійного зливу 

палива  
1 V=18 м³ 0,05 0,981 0,049 

Всього   0,2  0,196 

Обсяг утворення осаду: 0,2 м3/рік або 0,196 т/рік 

 

5. Розрахунок кількості нафтопродуктів та осаду, вловлених в сепараторі 

нафтопродуктів 
 

Параметри очистки зливових вод: 

Вхідна концентрація: 

- нафтопродукти 70,0 мг/л 

- завислі речовини 200,0 мг/л 

Вихідна концентрація 

- нафтопродукти 0,3 мг/л 

- завислі речовини 15 мг/л 

Середньорічний об’єм дощових вод, що поступають на очисні споруди складає 

336,2 м3/рік. 

Кількість осаду, що вловлюється в очисних спорудах дощового стоку 

розрахований за формулою: 

Мосад = (Споч – Скін) х V / 106, т/рік 

де       Споч – концентрація завислих речовин в стічній воді до очищення, мг/л; 

Скін – концентрація завислих речовин в стічній воді після очищення, мг/л; 

V – об’єм дощового стоку, що потрапляє на очищення до очисних споруд, м3/рік; 

Мосад = (200 – 15) х 336,2 / 106 = 0,0622 т/рік 

Кількість нафтопродуктів, що вловлюються в очисних спорудах дощового стоку 

розрахований за формулою: 

Мнп = (Споч – Скін) х V / 106, т/рік 

де       Споч – концентрація нафтопродуктів в стічній воді до очищення, мг/л; 

Скін – концентрація нафтопродуктів в стічній воді після очищення, мг/л; 

V – об’єм дощового стоку, що потрапляє на очищення до очисних споруд, м3/рік; 

Мнп = (70 – 0,3) х 336,2  / 106= 0,0234 т/рік 

 
6. Кількість піску, забрудненого нафтопродуктами, визначається за фактом 

його утворення – при виникненні необхідності його використання при розливанні 

нафтопродуктів. 

 

7. Шлам септика у кількості 1,23 м3/добу (372,5 м3/рік) вивозиться 

спеціалізованими підприємствами на міські очисні споруди згідно договору. 

 

Дані про об'єм, склад і види відходів представлені в таблиці 1.5.9. 



 

 

Таблиця 1.5.9 – Характеристика відходів, що утворюються на АЗК 

№ з/п Цех, ділянка, установка 
Найменування 

відходу, код відходу 

Клас 

небезпеки 
Фізичний стан Кількість, т Напрямок утилізації 

1 

Освітлення 

операторської та 

території 

7710.3.1.26 

Лампи люмінесцентні та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані 

1 тверд. 7 од. 

Передача спеціалізованим 

організаціям на демеркурізацію 

згідно договору 

2 
Очищення дощового 

стоку 

9030.2.9.03 

Суміш речовин мастильних та масел нафтових, 

одержана від вилучення масел з вод стічних 

3 пастоподібн. 0,0234 

Передача спеціалізованим 

організаціям на утилізацію згідно 

договору 

3 

Очищення резервуарів 

зберігання 

нафтопродуктів 

6000.2.9.17 

Залишки очищення резервуарів для зберігання, 

що містять нафтопродукти  
3 пастоподібн. 0,196 

Передача спеціалізованим 

організаціям на утилізацію згідно 

договору 

4 
Обслуговування 

обладнання АЗК 

7730.3.1.06 

Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені  
3 тверд. 0,0065 

Передача спеціалізованим 

організаціям на утилізацію згідно 

договору 

5 
Засипання розливів 

нафтопродуктів 

7730.3.1.04  

Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені (пісок, забруднений 

нафтопродуктами) 

3 тверд. 

100 % за 

фактом 

утворення 

Передача спеціалізованим 

організаціям на утилізацію згідно 

договору 

6 
Очищення дощового 

стоку 

9030.2.9.04 

Шлам від очищення вод стічних неспецифічних 

промислових  
4 тверд. 0,0622 

Передача спеціалізованим 

організаціям для розміщення на 

полігоні ТПВ згідно договору 

7 Прибирання території 

7720.3.1.03 

Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, 

місць загального використання, інші  
4 тверді 5,71 

Передача спеціалізованим 

організаціям для розміщення на 

полігоні ТПВ згідно договору 

8 
Торгівля у магазині 

продовольчих товарів 
5200.3.1.19 

Відходи торгівлі та ринків змішані 
4 тверді 3,99 

Передача спеціалізованим 

організаціям для розміщення на 

полігоні ТПВ згідно договору 

9 
Життєдіяльність 

працюючих 

7720.3.1.01 
Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн  

4 тверді 0,9 

Передача спеціалізованим 

організаціям для розміщення на 

полігоні ТПВ згідно договору 

10 

Життєдіяльність 

працюючих, миття 

торгівельного залу 

7720.3.1.02 

Шлам септиків 
4 рідкі 372,5 м3 

Передача спеціалізованим 

організаціям для вивезення на 

міські очисні споруди згідно 

договору 
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1.5.2.2. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 

 
Джерелом господарсько-питного та виробничого водопостачання проектованого 

автозаправного комплексу є міські мережі водопроводу. Водопостачання АЗК 

передбачено згідно технічним умовам № 19/1805 від 23.03.2018 р., виданим КП 

«Міськводоканал». Джерелом водопостачання є міська водопровідна мережа 

діаметром 150 вул. Привокзальна. Тиск мережі в місці підключення 2,0-2,5 атм. 

На підприємстві вода витрачається на господарсько-питні (в т.ч. миття 

торгівельного залу операторської) та протипожежні потреби. Якість води відповідає 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною». 

Витрата води на господарсько-питні потреби становить 1,23 м3/добу. 

Гаряче водопостачання передбачене ємкісними електроводопідігрівачами.  

На потреби зовнішнього пожежогасіння згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 

водопровід та каналізація» витрата води складає 15 л/с і передбачається від одного 

існуючого пожежного гідранта, розташованого на кільцевій мережі міського 

водопроводу Д150 мм по вул. Привокзальна, на відстані 150 м від запроектованої 

будівлі АЗС та запроектованого пожежного гідранта, передбаченого в колодязі на 

міській кільцевій мережі водопроводу Д100 мм по вул. Привокзальна на відстані 42 м. 

Внутрішнє пожежогасіння згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація» не потребується. 

 

Для відведення господарсько-побутових стоків від операторської передбачена 

система господарсько-побутової каналізації з відведенням стоків в герметизований 

септик об’ємом 19,5 м3. У септику відбувається часткове механічне та біологічне 

очищення стічних вод за рахунок їх відстоювання та перегнивання органічних речовин. 

За умов нормальної роботи септика концентрація завислих речовин в процесі очищення 

зменшується на 70-75 %. Витрата господарсько-побутових стоків складає 1,23 м3/добу. 

По мірі накопичення господарсько-побутові стоки вивозяться спеціалізованими 

підприємствами на міські очисні споруди згідно договору. 

 

Для очищення поверхневих стоків запроектований сепаратор нафтопродуктів 

ПБМО-200-7 потужністю 7 л/с. Середньорічний об’єм дощових вод, що поступають на 

очисні споруди складає 336,2 м3/рік. 

Принцип роботи сепаратора нафтопродуктів полягає в механічному очищенні 

стічних вод. Проходячи через першу камеру нафтовловлювача, стічні води 

відстоюються, на дно осідають грубо дисперсні домішки (сміття, листя, пісок тощо). 

Далі стічні води проходять через коалесцентні фільтри, де частинки нафти 

укрупнюються та, за рахунок різниці густини з водою, спливають на поверхню, 

утворюючі плівку. Наступним етапом є очистка стічних вод у блоці з 

пінополіуретановими фільтрами. За рахунок складної структури матеріалу: великої 

кількості пор (до 98%), великого вільного об’єму та гідрофобних властивостей, 

забруднюючі речовини проникають та затримуються у порах фільтруючого матеріалу. 

Концентрація забруднень в очищеній стічній воді становить: по завислих речовинах – не 

більше 15 мг/л, по нафтопродуктах – не більше 0,3 мг/л. Очищені стоки відводяться в 

резервуар-накопичувач та надалі використовуються для поливу території. 

 

Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод у 

поверхневі водні об'єкти не передбачається. 
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З метою запобігання потрапляння забруднюючих речовин у процесі експлуатації 

об'єкта у підземні води на АЗК передбачені наступні заходи: 

- прокладка зовнішніх і внутрішніх комунікацій з урахуванням запобігання 

можливості витоку води з них у ґрунт і забезпечення контролю комунікацій, їх 

ремонту, скидання аварійних вод; 

- вертикальне планування ділянки майданчика вирішене з урахуванням 

створення найбільш сприятливих умов для водовідведення зливових вод і збереження 

природного рельєфу; 

- встановлення герметизованого септика для збирання господарсько-побутових 

стоків з подальшим вивезенням спеціалізованими підприємствами на міські очисні 

споруди; 

- очищення дощових стоків у сепараторі нафтопродуктів.  

Враховуючи вищевикладене, негативний вплив на водні ресурси при 

експлуатації об'єкта не передбачається. 

Проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси. Діяльність 

підприємства не чине шкідливого впливу на водне середовище і не суперечить 

Водному Кодексу України. 

 

1.5.2.3. Оцінка за видами очікуваного забруднення повітря 

 
Очікуваний перелік забруднюючих речовин, що викидатимуться в атмосферне 

повітря джерелами викидів проектованого АЗК, їх клас небезпеки та гранично 

допустимі концентрації наведені в таблиці 1.5.10. 

Таблиця 1.5.10 

№ 

з/п 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Клас 

небезпеки 

ГДКм.р., 

мг/м3 

ГДКс.д., 

мг/м3 

ОБРВ, 

мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 301 Азоту діоксид 3 0,2 0,04 - 

2 303 Аміак 4 0,2 0,04 - 

3 328 Сажа 3 0,15 0,05 - 

4 330 Ангідрид сірчистий 3 0,5 0,05 - 

5 337 Вуглецю оксид 4 5,0 3,0 - 

6 402 Бутан 4 200,0 - - 

7 410 Метан - - - 50,0 

8 703 Бенз(а)пірен 1 - 0,000001 - 

9 1716 
Одорант СПМ (суміш природних 

меркаптанів) 
- - - 0,00005 

10 2704 
Бензин (нафтовий, малосірчистий, 

у перерахунку на вуглець) 
4 5,0 1,5 - 

11 2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

4 1,0 - - 

12 10304 Пропан - - - 65,0 

13 - Вуглецю діоксид - - - - 

14 - Азоту (I) оксид  - - - - 
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Характеристика об’єкту як джерела забруднення атмосферного повітря 
 
Джерелами утворення забруднюючих речовин проектованого автозаправного 

комплексу є: 

- резервуари зберігання бензину та дизельного палива, резервуар аварійного 

зливу палива ємністю 18 м3 кожний; 

- майданчик зливу нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) з 

автоцистерни в резервуари зберігання; 

- дві двосторонні паливороздавальні колонки Wayne Dresser 5-10 продуктивністю 

40 л/хв. для заправлення бензином та дизельним паливом; 

- підземний резервуар зберігання зрідженого вуглеводневого газу ємністю 9,8 м3 

(викиди під час зберігання ЗВГ, ремонту та опосвідчення резервуару); 

- зливна колонка для зливу ЗВГ з автоцистерни в резервуар зберігання; 

- колонка заправна АСТРА-1У продуктивністю 60 л/хв. для заправлення 

автомобілів зрідженим вуглеводневим газом; 

-  двигуни внутрішнього згорання автотранспорту, що здійснює заправлення на 

АЗК. 

 

Джерелами викидів забруднюючих речовин проектованого автозаправного 

комплексу є: 

 

Джерело № 1 – дихальний клапан резервуару для зберігання бензину А-95. 

Організоване джерело. Висота джерела викиду 6,0 м, Ø 0,1 м. 

Забруднюючі речовини: бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на 

вуглець). 

 

Джерело № 2 – дихальний клапан резервуару для зберігання бензину А-92. 

Організоване джерело. Висота джерела викиду 6,0 м, Ø 0,1 м. 

Забруднюючі речовини: бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на 

вуглець). 

 

Джерело № 3 – дихальний клапан резервуару для зберігання дизельного палива. 

Організоване джерело. Висота джерела викиду 6,0 м, Ø 0,1 м. 

Забруднюючі речовини: вуглеводні насичені С12-С19. 

 

Джерело № 4 – дихальний клапан резервуару аварійного зливу палива. 

Організоване джерело. Висота джерела викиду 6,0 м, Ø 0,1 м. 

Забруднюючі речовини: бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на 

вуглець), вуглеводні насичені С12-С19. 

 

Джерело № 5 – майданчик зливу нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) 

з автоцистерни в резервуари зберігання. Неорганізоване джерело.  

Забруднюючі речовини: бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на 

вуглець), вуглеводні насичені С12-С19. 

 

Джерело № 6, 7, 8, 9 – двосторонні паливороздавальні колонки Wayne Dresser 5-

10, заправні пістолети. Неорганізовані джерела.  

Забруднюючі речовини: бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на 

вуглець), вуглеводні насичені С12-С19. 
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Джерело № 10 – запобіжний клапан резервуару для зберігання ЗВГ. Організоване 

джерело. Висота джерела викиду 6,0 м, Ø 0,05 м. 

Забруднюючі речовини: бутан, пропан, одорант СПМ (суміш природних 

меркаптанів). 

 

Джерело № 11 – зливна колонка для зливу ЗВГ з автоцистерни в резервуар. 

Неорганізоване джерело.  

Забруднюючі речовини: бутан, пропан, одорант СПМ (суміш природних 

меркаптанів). 

 

Джерело № 12 – викид ЗВГ під час наповнення балонів газобалонних 

автомобілів; джерело викиду – автозаправна колонка АСТРА-1У для відпустки ЗВГ. 

Неорганізоване джерело.  

Забруднюючі речовини: бутан, пропан, одорант СПМ (суміш природних 

меркаптанів). 

 

Джерело № 13 – скидний клапан, викид ЗВГ під час ремонту та опосвідченення 

резервуару ЗВГ. Організоване джерело. Висота джерела викиду – 6 м, діаметр – 0,032 м. 

Забруднюючі речовини: бутан, пропан, одорант СПМ (суміш природних 

меркаптанів). 

 

Джерело № 14 – пересувне джерело викидів, викиди від автотранспорту, що 

заїжджають на АЗК для заправлення. 

Забруднюючі речовини: оксид вуглецю, НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19), 

метан, діоксид азоту, сажа, оксид азоту, аміак, діоксид вуглецю, ангідрид сірчистий, 

бенз(а)пірен. 

 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин при провадженні планованої 

діяльності наведені у додатку 2. 

 

Характеристика джерел викидів від проектованого автозаправного комплексу 

наведена в таблиці 1.5.11. 
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Таблиця 1.5.11 – Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин  

Виробництво, процес, 

установка, 

устаткування 

Номер 

джерела 

викиду 

Найме-

нування 

джерела 

викиду 

Параметри джерел 

викиду 

Координати джерела на 

карті-схемі, м 

Місце 

відбору 

проб 

Параметри газопилового 

потоку у місці вимірювання 

К
о

д
 з

аб
р

у
д

н
ю

ю
ч

о
ї 

 

р
еч

о
в
и

н
и

 

 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Потужність викиду 

висота, 

м 

діаметр 

вихідного 

отвору, м 

точкового 

або початок 

лінійного; 

центра 

симетрії 

площинного 

другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного 

витрата, 

нм3/с 

швидкість 

м/с 

темпе-

ратура 
ºС 

г/с т/рік 

Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

АЗС. Зберігання 

бензину А-95. 

Резервуар 

1 
дихальний 

клапан 
6 0,1 -2,5 -13,0 - - - 0,005 0,64 25 2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,00631 0,19908 

АЗС. Зберігання 

бензину А-92. 

Резервуар 

2 
дихальний 

клапан 
6 0,1 0,5 -13,5 - - - 0,005 0,64 25 2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,00631 0,19908 

АЗС. Зберігання 

дизельного палива. 

Резервуар 

3 
дихальний 

клапан 
6 0,1 4,0 -14,5 - - - 0,001 0,13 25 2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець  

0,000081 0,00255 

АЗС. Резервуар 

аварійного зливу 

палива 

4 
дихальний 

клапан 
6 0,1 7,5 -16,0 - - - 0,005 0,64 25 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,00023 0,00004 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець  

1,08·10-6 1,87·10-7 

АЗС. Злив бензину та 

дизельного палива з 

автоцистерни в 

резервуари зберігання 

5 неорг. 2 - -2,5 -11,0 0,5 0,5 0 - - 25 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,00178 0,0027 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець  

0,000034 0,000037 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

АЗС. Заправка 

автомобілів бензином 

та дизельним паливом. 

Паливо-роздавальна 

колонка. Заправний 

пістолет 

6 неорг. 2 - 12,0 -9,0 0,5 0,5 0 - - 25 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,02939 0,02314 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець  

0,0204 0,01178 

АЗС. Заправка 

автомобілів бензином 

та дизельним паливом. 

Паливо-роздавальна 

колонка. Заправний 

пістолет 

7 неорг. 2 - 20,0 -7,5 0,5 0,5 0 - - 25 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,02939 0,02314 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець  

0,0204 0,01178 

АЗС. Заправка 

автомобілів бензином 

та дизельним паливом. 

Паливо-роздавальна 

колонка. Заправний 

пістолет 

8 неорг. 2 - 22,0 1,5 0,5 0,5 0 - - 25 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,02939 0,02314 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець  

0,0204 0,01178 

АЗС. Заправка 

автомобілів бензином 

та дизельним паливом. 

Паливо-роздавальна 

колонка. Заправний 

пістолет 

9 неорг. 2 - 25,0 3,0 0,5 0,5 0 - - 25 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,02939 0,02314 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець  

0,0204 0,01178 

АГЗП. Зберігання ЗВГ. 

Резервуар 
10 

запобіж-

ний 

клапан 

6,0 0,05 19,0 43,0 - - - 0,0002 0,1 25 

402 Бутан 0,00485 0,1531 

10304 Пропан 0,00485 0,1531 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
1,94·10-7 6,12 ·10-6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

АГЗП. Злив ЗВГ з 

автоцистерни в 

резервуар зберігання 

11 неорг. 2,0 - 19,5 42,0 0,5 0,5 0 - - 25 

402 Бутан 0,05511 0,07142 

10304 Пропан 0,05511 0,07142 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
2,2·10-6 2,86 ·10-6 

АГЗП. Заправка 

автомобілів зрідженим 

вуглеводневим газом. 

Паливо-роздавальна 

колонка 

12 неорг. 2,0 - 16,0 33,5 0,5 0,5 0 - - 25 

402 Бутан 0,01966 0,07643 

10304 Пропан 0,01966 0,07643 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
7,86·10-7 3,06·10-6 

АГЗП. Ремонт та 

опосвідчення 

резервуару ЗВГ 

13 
скидний 

клапан 
6,0 0,032 18,0 46,5 - - - 0,1 12,44 25 

402 Бутан 1,20969 0,052703 

10304 Пропан 1,20969 0,052703 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
0,000048 2,12·10-6 

Маневрування 

автотранспорту по 

майданчику АЗК 

14 пересувне 2,0 - 12,5 -12,5 23,5 34,0 - - - 25 

301 Діоксид азоту 0,007745 0,028689 

303 Аміак 4,22E-07 1,97E-06 

328 Сажа 0,0009 0,003091 

330 Ангідрид сірчистий 0,000763 0,002732 

337 Оксид вуглецю 0,069055 0,270616 

410 Метан 0,000307 0,001209 

703 Бенз(а)пірен 3,9E-06 1,34E-05 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,008543 0,035725 

- Оксид діазоту 4,13E-05 0,000166 

- Діоксид вуглецю 0,743165 2,965584 
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Валові викиди забруднюючих речовин 

 
Зведена таблиця викидів забруднюючих речовин наведена нижче. 

Таблиця 1.5.12 – Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

№ 

з/п 
Найменування речовини 

Код  

речовини 

ГДКм.р. 

(ГДКс.д.*, 

ОБРВ**), 

мг/м3 

Потужність викиду 

забруднюючих 

речовин 

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 

1 Азоту діоксид 301 0,2 0,007745 0,028689 

2 Аміак 303 0,2 4,22E-07 1,97E-06 

3 Сажа 328 0,15 0,0009 0,003091 

4 Ангідрид сірчистий 330 0,5 0,000763 0,002732 

5 Вуглецю оксид 337 5,0 0,069055 0,270616 

6 Бутан 402 200,0 1,28931 0,353653 

7 Метан 410 50,0 0,000307 0,001209 

8 Бенз(а)пірен 703 0,000001* 3,90E-06 1,41E-05 

9 
Одорант СПМ (суміш природних 

меркаптанів) 
1716 0,00005** 5,118E-05 1,27E-05 

10 
Бензин (нафтовий, малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 
2704 5,0 0,13219 0,49346 

11 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 

РПК-26611 та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець 

2754 1,0 0,0902591 0,085432 

12 Пропан 10304 65,0** 1,28931 0,353653 

13 Вуглецю діоксид - - 0,743165 2,965584 

14 Азоту (I) оксид  - - 0,0000413 0,000166 

ВСЬОГО: 

крім того, парникові гази 

2,87959 

0,74351 

1,59136 

2,96696 

В результаті провадження планованої діяльності по будівництву автозаправного 

комплексу (АЗК) у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням 

автомобілів та автозаправного пункту (АГЗП) валовий викид забруднюючих речовин 

складе 1,59136 т/рік, крім того, парникові гази – 2,96696 т/рік. 
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1.5.2.4. Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр 

 

Розміщення автозаправного комплексу передбачено по вул. Привокзальній, 4/5 у 

Ковпаківському районі, в північній частині міста Суми, вздовж міської вулиці 
районного значення - вул. Привокзальної, на землях Сумської міської ради. 

Площа земельної ділянки під розміщення автозаправного комплексу згідно 

договору оренди земельної ділянки від 20.10.2017 р., Витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (індексний номер 

витягу: 102764029 від 06.11.2017 р.) та Витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку  (номер витягу НВ-0000902712017 від 11.10.2017 р.) складає 0,77 га. 

Кадастровий номер – 5910136600:16:004:0028. 

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. Автозаправний комплекс у складі автозаправної станції 

(АЗС) з сервісним обслуговуванням автомобілів та автогазозаправного пункту (АГЗП) 

належить до підприємств обслуговування та сервісу транспортних засобів. Зміни 

категорії земель за функціональним призначенням не передбачається. 

Благоустрій ділянки передбачає виділення транспортної зони проїзду з 

асфальтобетонним покриттям, а також всієї території АЗК; тверде покриття у зоні 

пішохідного руху, облаштування огорожі території та її озеленення. 

Основним елементом озеленення території є газони багаторічних трав та кущів. 

Малі архітектурні форми доповнюють будівлі, поєднуючи їх з озелененими ділянками. 

 

Потенційними джерелами забруднення ґрунту і ґрунтів є випадкові проливи 

пального підчас заправлення автотранспорту. 

Для запобігання негативного впливу на ґрунт передбачений ряд заходів: 

- планування території підприємства забезпечує найбільш сприятливі умови для 

виробничого процесу та праці на підприємстві, раціональне і економне використання 

земельної ділянки; 

- планування майданчику забезпечує водовідведення поверхневих стоків з 

потенційно забрудненої території; 

- контроль рівня нафтопродуктів показниками наповнення, які встановлені на 

резервуарах; 

- закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подача їх до 

заправних колонок; 

- покриття трубопроводів і резервуарів  ізоляцією посиленого типу; 

- обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжними закриваючими механізмами; 

- установка підземних резервуарів для нафтопродуктів на фундаментні платформи; 

- встановлення очисних споруд стічних вод з території АЗК; 

- підземні резервуари захищені від корозії. 

Об’єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт. 

Газові викиди не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. 

В районі розташування підприємства і на прилеглих територіях немає залягання 

корисних копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються. 

Діяльність підприємства не передбачає зростання існуючих статичних навантажень на 

ґрунти, динамічні навантажені виключені, можливість підтоплення ґрунтів виключена. 

На підставі викладеного, можливо зробити висновок про те, що планована 

діяльність впливу на земельні ресурси та надра не здійснюватиме.  
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1.5.2.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового, вібраційного, 

світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання   

 

Шумове забруднення 
 

Акустичний розрахунок виконується з метою визначення октавних рівнів шуму в 

розрахункових точках на території житлової забудови та межі нормативної санітарно-

захисної зони.  

Акустичний розрахунок включає: 

- виявлення джерел шуму й визначення їхніх шумових характеристик; 

- визначення рівнів звукового тиску в попередньо обраних розрахункових точках; 

- визначення необхідного зниження рівнів звукового тиску в розрахункових точках. 

При виконанні акустичного розрахунку використані наступні законодавчі, 

нормативні й методичні документи: 

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 

затверджені наказом МОЗ України №173 від 19.06.1996 г.; 

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

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

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

територіях»; 

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

шуму сельбищних територій» 

- Довідник проектувальника «Захист від шуму» за редакцією Е.Я Юдина. 

 

Нормативні рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) в дБ в 

октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, 

безпосередньо прилеглих до житлових будинків прийняті згідно «Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України 

№173 від 19.06.1996 г.: 

Таблиця 1.5.13 

Призначення приміщень  

або територій 
Час доби 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах 

із середньогеометричними частотами, гЦ 
Рівень 

звуку, 

LА, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Території, що безпосередньо 

прилягають до житлових будинків, 

будівель поліклініки, амбулаторій, 

диспансерів, будинків відпочинку, 

пансіонатів, будинків-інтернатів для 

людей похилого віку та інвалідів, 

дитячих дошкільних установ, шкіл 

та інших учбових закладів, бібліотек 

с 7 до 

 23 ч. 
75 66 59 54 50 47 45 43 55 

с 23 до  

7 ч. 
67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 

Час роботи встаткування, що є джерелом шуму, прийнято цілодобово. 

 

Характеристика проектованих джерел шуму наведена в таблиці 1.5.14: 
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Таблиця 1.5.14 – Характеристика джерел шуму 

Найменування джерела шуму Рівень шуму, дБА 

Джерело шуму № 1 

Паливо-роздавальні колонки Wayne Dresser 5-10 – 2 од. 49 

Джерело шуму № 2 

Насосний агрегат перекачування нафтопродуктів 55 

Джерело шуму № 3 

Насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 5КС 4 08 53 

Колонка заправна АСТРА-1У 47 

Зливна колонка для прийому ЗВГ з автоцистерни 51 

Джерело шуму № 4 

Маневрування автотранспорту по майданчику АЗК  

Розрахунок рівнів звуку виконувався на межі нормативної санітарно-захисної 

зони підприємства розміром 50 м та межі найближчої житлової забудови. Розрахункові 

точки на територіях з нормованими рівнями шуму приймаються на висоті 1,5 м від 

рівня землі. Характеристика розрахункових точок наведена у 1.5.15. 

Таблиця 1.5.15 – Характеристика розрахункових точок 

Найменування розрахункової точки 

Відстань від джерел шуму до 

розрахункових точок, м 

ДШ1 ДШ2 ДШ3 ДШ4 

РТ1. Межа санітарно-захисної зони. Північний напрямок 98 107 55 71 

РТ2. Межа санітарно-захисної зони. Східний напрямок 54 78 62 55 

РТ3. Межа санітарно-захисної зони. Південний напрямок 67 55 107 93 

РТ4. Межа санітарно-захисної зони. Західний напрямок 72 51 83 78 

РТ5. Межа житлової забудови. Східний напрямок. 

Житловий будинок по вул. Привокзальна, 12 
56 79 75 65 

РТ6. Межа житлової забудови. Південний напрямок. 

Гуртожиток по вул. Привокзальна, 35 
115 96 149 137 

Розрахунок рівнів звукового тиску для джерел шуму виконаний згідно ДСТУ-Н 

Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних 

територій» за формулою: 

LАтер = LА - ΔLАвідст - ΔLАпов - ΔLАпок - ΔLАекр - ΔLАзел - ΔLАобм + ΔLАвідб 

де     LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА; 

ΔLАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від 

відстані між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 

ΔLАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання 

звуку в повітрі; 

ΔLАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття 

території; 

ΔLАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху 

поширення шуму; 

ΔLАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених 

насаджень; 

ΔLАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки; 

ΔLАвідб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій 

точці внаслідок накладення звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель. 

Шумові характеристики й результати розрахунку рівнів звукового тиску від 

проектованого встаткування в розрахункових точках представлені в таблицях 1.5.16 – 

1.5.21. 



 

 

Таблиця 1.5.16 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ1 

Найменування джерела шуму 

Шумова 

хар-ка LWА, 

дБА 

Сумарний 

рівень шуму на, 

дБА 

Відстань від 

РТ до дж. 

шуму r, м 

ΔLАвідст, 

дБА 

ΔLАпов, 

дБА 

ΔLАпок, 

дБА 

ΔLАекр, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

ΔLАобм, 

дБА 

ΔLАвідб, 

дБА 

Рівень шуму в 

розрахунковій 

точці LА, дБА 

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

Джерело шуму № 1 

Паливо-роздавальні колонки Wayne 

Dresser 5-10 – 2 од. 
49 52 98 29,9 0,5 1,5 0 8 0 0 12,1 

Джерело шуму № 2 

Насосний агрегат перекачування 

нафтопродуктів 
55 55 107 30,4 0,5 1,5 8 8 0 0 6,6 

Джерело шуму № 3 

Насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 

5КС 4 08 
53 

55,6 55 26,1 0,3 1,5 0 8 0 0 19,7 Колонка заправна АСТРА-1У 47 

Зливна колонка для прийому ЗВГ з 

автоцистерни 
51 

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 1 20,7 

 

Таблиця 1.5.17 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ2 

Найменування джерела шуму 

Шумова 

хар-ка LWА, 

дБА 

Сумарний 

рівень шуму на, 

дБА 

Відстань від 

РТ до дж. 

шуму r, м 

ΔLАвідст, 

дБА 

ΔLАпов, 

дБА 

ΔLАпок, 

дБА 

ΔLАекр, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

ΔLАобм, 

дБА 

ΔLАвідб, 

дБА 

Рівень шуму в 

розрахунковій 

точці LА, дБА 

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

Джерело шуму № 1 

Паливо-роздавальні колонки Wayne 

Dresser 5-10 – 2 од. 
49 52 54 26 0,3 1,5 0 0 0 0 24,2 

Джерело шуму № 2 

Насосний агрегат перекачування 

нафтопродуктів 
55 55 78 28,4 0,4 1,5 0 0 0 0 24,7 

Джерело шуму № 3 

Насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 

5КС 4 08 
53 

55,6 62 26,9 0,3 1,5 0 0 0 0 26,9 Колонка заправна АСТРА-1У 47 

Зливна колонка для прийому ЗВГ з 

автоцистерни 
51 

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 2 30,2 

 



 

 

Таблиця 1.5.18 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ3 

Найменування джерела шуму 

Шумова 

хар-ка LWА, 

дБА 

Сумарний 

рівень шуму на, 

дБА 

Відстань від 

РТ до дж. 

шуму r, м 

ΔLАвідст, 

дБА 

ΔLАпов, 

дБА 

ΔLАпок, 

дБА 

ΔLАекр, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

ΔLАобм, 

дБА 

ΔLАвідб, 

дБА 

Рівень шуму в 

розрахунковій 

точці LА, дБА 

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

Джерело шуму № 1 

Паливо-роздавальні колонки Wayne 

Dresser 5-10 – 2 од. 
49 52 67 27,4 0,3 1,5 0 8 0 0 14,8 

Джерело шуму № 2 

Насосний агрегат перекачування 

нафтопродуктів 
55 55 55 26,1 0,3 1,5 0 8 0 0 19,1 

Джерело шуму № 3 

Насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 

5КС 4 08 
53 

55,6 107 30,4 0,5 1,5 8 8 0 0 7,2 Колонка заправна АСТРА-1У 47 

Зливна колонка для прийому ЗВГ з 

автоцистерни 
51 

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 3 20,8 

 

Таблиця 1.5.19 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ4 

Найменування джерела шуму 

Шумова 

хар-ка LWА, 

дБА 

Сумарний 

рівень шуму на, 

дБА 

Відстань від 

РТ до дж. 

шуму r, м 

ΔLАвідст, 

дБА 

ΔLАпов, 

дБА 

ΔLАпок, 

дБА 

ΔLАекр, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

ΔLАобм, 

дБА 

ΔLАвідб, 

дБА 

Рівень шуму в 

розрахунковій 

точці LА, дБА 

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

Джерело шуму № 1 

Паливо-роздавальні колонки Wayne 

Dresser 5-10 – 2 од. 
49 52 72 27,9 0,4 1,5 8 8 0 0 6,2 

Джерело шуму № 2 

Насосний агрегат перекачування 

нафтопродуктів 
55 55 51 25,6 0,3 1,5 0 8 0 0 19,6 

Джерело шуму № 3 

Насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 

5КС 4 08 
53 

55,6 83 28,8 0,4 1,5 0 8 0 0 16,9 Колонка заправна АСТРА-1У 47 

Зливна колонка для прийому ЗВГ з 

автоцистерни 
51 

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 4 21,7 

 



 

 

Таблиця 1.5.20 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ5 

Найменування джерела шуму 

Шумова 

хар-ка LWА, 

дБА 

Сумарний 

рівень шуму на, 

дБА 

Відстань від 

РТ до дж. 

шуму r, м 

ΔLАвідст, 

дБА 

ΔLАпов, 

дБА 

ΔLАпок, 

дБА 

ΔLАекр, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

ΔLАобм, 

дБА 

ΔLАвідб, 

дБА 

Рівень шуму в 

розрахунковій 

точці LА, дБА 

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

Джерело шуму № 1 

Паливо-роздавальні колонки Wayne 

Dresser 5-10 – 2 од. 
49 52 56 26,2 0,3 1,5 0 0 0 0 24 

Джерело шуму № 2 

Насосний агрегат перекачування 

нафтопродуктів 
55 55 79 28,5 0,4 1,5 0 0 0 0 24,6 

Джерело шуму № 3 

Насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 

5КС 4 08 
53 

55,6 75 28,1 0,4 1,5 0 0 0 0 25,6 Колонка заправна АСТРА-1У 47 

Зливна колонка для прийому ЗВГ з 

автоцистерни 
51 

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 5 29,6 

 

Таблиця 1.5.21 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ6 

Найменування джерела шуму 

Шумова 

хар-ка LWА, 

дБА 

Сумарний 

рівень шуму на, 

дБА 

Відстань від 

РТ до дж. 

шуму r, м 

ΔLАвідст, 

дБА 

ΔLАпов, 

дБА 

ΔLАпок, 

дБА 

ΔLАекр, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

ΔLАобм, 

дБА 

ΔLАвідб, 

дБА 

Рівень шуму в 

розрахунковій 

точці LА, дБА 

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

Джерело шуму № 1 

Паливо-роздавальні колонки Wayne 

Dresser 5-10 – 2 од. 
49 52 115 30,9 0,6 1,5 0 8 0 0 11 

Джерело шуму № 2 

Насосний агрегат перекачування 

нафтопродуктів 
55 55 96 29,7 0,5 1,5 0 8 0 0 15,3 

Джерело шуму № 3 

Насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 

5КС 4 08 
53 

55,6 149 32,6 0,7 1,5 8 8 0 0 4,8 Колонка заправна АСТРА-1У 47 

Зливна колонка для прийому ЗВГ з 

автоцистерни 
51 

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 6 17 
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Таким чином, розрахункові рівні шуму, що створюються роботою встановленого 
обладнання, в розрахункових точках складуть: 

на межі нормативної санітарно-захисної зони: 
- в РТ1 – 20,7 дБА; 
- в РТ2 – 30,2 дБА; 
- в РТ3 – 20,8 дБА; 
- в РТ4 – 21,7 дБА, 

на межі найближчої житлової забудови: 
- в РТ5 – 29,6 дБА; 
- в РТ6 – 17 дБА, 

що не перевищує нормативного показника – 45 дБА для нічного часу доби згідно 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», 
затверджених наказом МОЗ України №173 від 19.06.1996 р.: 

Додаткових заходів щодо зниження рівнів шуму для планованої діяльності не 
потрібно. 

 

Розрахунок рівня звукового тиску від автомобільного транспорту 
 

Автотранспорт є джерелом можливого шумового впливу. Рух автотранспорту по 
майданчику АЗК здійснюється як у денний, так і в нічний час доби. 

Розрахунок нормативного рівня шумового впливу наведений в таблиці 1.5.22.  
Таблиця 1.5.22 

Нормативний рівень звуку на межі житлової забудови від автотранспорту 

Допустимі рівні 
звукового тиску, 

дБА 

Поправка на шум 
створюваний 

засобами транспорту, 
дБА 

Поправка на 
час доби, дБА 

Поправка на місце 
розташування об'єкта, 

дБА 

Допустимі рівні 
звукового тиску 
з урахуванням 
поправок, дБА 

45 для нічного 
часу доби 

+10 - - 55 

 
Еквівалентний рівень звуку LАекв, що створюється роботою двигунами 

внутрішнього згоряння автотранспорту, визначимо згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 
«Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій» за 
формулою: 

LАекв = 44 + 0,26V + 10lg (N3/V3) + ΔLАпокр. + ΔLАухил 

де    V – середня швидкість транспортного потоку на перегоні, км/год, V = 5 км/год; 
Nз – зведена інтенсивність руху в од/год, Nз = 30 од/год; 
Vз – зведена середня швидкість транспортного потоку на перегоні, км/год, Vз = 5 

км/год; 
ΔLАпокр – поправка у дБА, що враховує тип покриття проїзної частини вулиці або 

дороги, ΔLАпокр = 0; 
ΔLАухил – поправка у дБА, що враховує поздовжній ухил вулиці або дороги, ΔLАухил 

= 1,5 дБА. 
Таким чином,  
LАекв = 44 + 0,26·5 + 10lg (30/5) + 0 + 1,5 = 54,6 дБА 

 
Розрахунок рівнів звукового тиску для джерел шуму виконаний згідно ДСТУ-Н 

Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних 
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територій» за формулою: 
LАтер = LА - ΔLАвідст - ΔLАпов - ΔLАпок - ΔLАекр - ΔLАзел - ΔLАобм + ΔLАвідб 

де     LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА; 
ΔLАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від 

відстані між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 
ΔLАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання 

звуку в повітрі; 
ΔLАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття 

території; 
ΔLАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху 

поширення шуму; 
ΔLАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених 

насаджень; 
ΔLАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки; 
ΔLАвідб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій 

точці внаслідок накладення звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель. 
Розрахунок рівнів шуму, що створюються роботою автотранспорту в 

розрахунковій точці № 1: 
LАтер = 54,6 – 27,8 – 0,4 - 0 - 0 – 8 – 0 + 0 = 18,4 дБА 
Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці № 2: 
LАтер = 54,6 – 26,1 – 0,3 - 0 - 0 – 0 – 0 + 0 = 28,2 дБА 
Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці № 3: 
LАтер = 54,6 – 29,5 – 0,5 - 0 - 0 – 8 – 0 + 0 = 16,6 дБА 
Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці № 4: 
LАтер = 54,6 – 28,4 – 0,4 - 0 - 0 – 8 – 0 + 0 = 17,8 дБА 
Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці № 5: 
LАтер = 54,6 – 27,2 – 0,3 - 0 - 0 – 0 – 0 + 0 = 27,1 дБА 
Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці № 6: 
LАтер = 54,6 – 32,1 – 0,7 - 0 - 0 – 8 – 0 + 0 = 13,8 дБА 
 
Розрахункові рівні шуму, що створюються рухом автотранспорту по майданчику 

АЗК, в розрахункових точках на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої 
житлової забудови не перевищують нормативного показника – 55 дБА (з урахуванням 
поправок) згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів», затверджених наказом МОЗ України №173 від 19.06.1996 г. 
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Вібраційне забруднення 
 

Джерелами вібрації є насосне обладнання. 
Для зниження розповсюдження вібраційного шуму передбачається установка 

насосного обладнання на віброізолюючих основах. 
Рівень вібрації від встановленого обладнання на межі найближчої житлової 

забудови та межі нормативної санітарно-захисної не перевищуватиме допустимих 
значень, наведених у таблиці 1.5.23 згідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми 
виробничої загальної та локальної вібрації»: 

Таблиця 1.5.23 

Параметр 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

2 4 8 16 31,5 63 

Віброшвидкість 79 73 67 67 67 67 

Віброприскорення 25 25 25 31 37 43 

Віброзміщення 133 121 109 103 97 91 

 
На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як «відсутній» 

за санітарно-гігієнічними нормативами. 
 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також випромінення 
 

Експлуатація автозаправного комплексу у складі автозаправної станції та 
автомобільного газозаправного пункту не створюватиме додаткового світлового, 
теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.  
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З 

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 
 

При прийнятті рішення щодо будівництва автозаправного комплексу (АЗК) у 
складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням автомобілів та 
автозаправного пункту (АГЗП) по вул. Привокзальній, 4/5 у Ковпаківському районі м. 

Суми технічні та територіальні альтернативи не розглядалися. 
 

Основні причини обрання запропонованого варіанту будівництва 

автозаправного комплексу  з урахуванням екологічних наслідків наступні: 
1. Прийняті технологічні рішення щодо складу обладнання АЗК, а також 

приймання, зберігання та відпускання нафтопродуктів споживачу є найбільш 
ефективними з економічної та технологічної точок зору, відповідають сучасним вимогам 
протипожежних, санітарних, екологічних норм.  

2. Розміщення автозаправного комплексу на обраній земельній ділянці відповідає її 
цільовому призначенню, генеральному плану міста та вимогам протипожежних, 
санітарних та екологічних норм. 

3. Джерелами утворення забруднюючих речовин є процеси приймання палива з 
автоцистерн, зберігання палива, відпускання споживачу, маневрування автотранспорту 
по майданчику. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на 
межі нормативної санітарно-захисної зони та межі житлової забудови не 
перевищуватимуть гранично допустимі концентрації (ГДК) з урахуванням фонового 
забруднення атмосферного повітря.  

4. Утворення промислових стоків не передбачається. Господарсько-побутові стоки 
збираються у герметизованому септику та по мірі накопичування вивозитимуться 
спеціалізованими організаціями на міські очисні споруди. Для очищення поверхневих 
стоків запроектований сепаратор нафтопродуктів ПБМО-200-7. Концентрація забруднень 
в очищеній стічній воді становить: по завислих речовинах – не більше 15 мг/л, по 
нафтопродуктах – не більше 0,3 мг/л. Очищені стоки відводяться в резервуар-
накопичувач та надалі використовуються для поливу території. 

5. Негативних впливів на клімат і мікроклімат, рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти не очікується. 

6. Негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські 
об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, 
архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації 
проектованого об’єкта зневажливо малий або відсутній. 

7. Вплив на техногенне середовище допустимий та незначний. Розміщення 
автозаправного комплексу за розрахунковими показниками не порушуватиме санітарно-
епідеміологічних вимог щодо відсутності понаднормативного впливу на умови праці, 
якісні показники сировини і продукції сусідніх підприємств. 

8. Планована діяльність передбачає надання послуг по заправці якісним паливом, 
створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний 
бюджет при дотриманні протипожежних, екологічних та санітарно-гігієнічних норм 

 
 У зв’язку з відповідністю розміщення АЗК на даній земельній ділянці вимогам 

протипожежних, санітарних та екологічних норм, допустимим впливом на 

атмосферне повітря, ґрунти, земельні ресурси, водні ресурси, техногенне середовище, 
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відсутністю негативних впливів на рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, 

клімат та мікроклімат, позитивним впливом на соціальне середовище, а також 

економічною доцільністю планованої діяльності, підприємством ТОВ «ОМФАЛ» 

було прийнято рішення здійснення будівництва автозаправного комплексу у складі 

автозаправної станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням автомобілів та 

автозаправного пункту (АГЗП) по вул. Привокзальна, 4/5 в м. Суми за запропонованим  

варіантом з урахуванням екологічних наслідків. 
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА 
ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

3.1. Фонові концентрації забруднюючих речовин  в атмосферному повітрі 
 
Для опису поточного стану (базовий сценарій) атмосферного повітря при 

плануванні планованої діяльності були використані величини фонових концентрацій 
забруднюючих речовин згідно даних Сумського обласного центру з гідрометеорології 
(лист № 04-35/59 від 18.06.2018 р.), які наведені в таблиці 3.1.1: 

Таблиця 3.1.1   

Код 

речовини 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Середньорічні 

фонові 

концентрації, 

мг/м3 

Гранично 

допустима 

концентрація 

(ГДКм.р.), мг/м3 

Фонові 

концентрації, 

долі ГДК 

301 Діоксид азоту 0,065 0,2 0,325 

337 Оксид вуглецю 2,0 5,0 0,4 

2902 Пил 0,2 0,5 0,4 

 
Згідно даних Сумського обласного центру з гідромеорології перевищень фонових 

концентрацій над граничнодопустимими концентраціями не спостерігається, стан 
атмосферного повітря задовільний 

За фоновими концентраціями забруднюючих речовин бутан, пропан, вуглеводні 
насичені С12-С19, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець), 
бенз(а)пірен спостереження у м. Суми не проводяться, тому значення фонових 
концентрацій приймаються згідно з ОНД-86 та «Порядком визначення величин фонових 
концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі», затвердженим наказом 
Мінприроди України № 286 від 30.07.2001 р. на рівні 0,4 ГДК. 

 
3.2. Кліматична характеристика району розміщення об'єкта 

 
Клімат Сум помірно континентальний, із м'якою зимою і теплим літом. 
Середньорічна температура повітря становить 6,8 °С, найнижча вона у січні (мінус 

6,3 °С), найвища – в липні (19,8 °С). Найнижча середньомісячна температура повітря в 
січні (мінус 16,6 °С) зафіксована 1963 року, найвища (0,0 °С) – 2007 року. Найнижча 
середньомісячна температура в липні (16,6 °С) спостерігалась 1912 року, найвища (24,1 
°С) – 1936 року. Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 36,0 °С) зафіксовано 6 
січня 1935 року, абсолютний максимум (39,9 °С) – 11 серпня 1907 року. 

В останнє століття температура повітря в Сумах, так само як і в цілому на Землі, 
має тенденцію до підвищення. Протягом останніх 100 років середньорічна температура 
повітря підвищилася приблизно на 1,5 °С. Найтеплішим за всю історію спостережень 
виявився 2007 рік. 

У середньому за рік у Сумах випадає 675 мм атмосферних опадів, найменше – в 
лютому, найбільше – в липні. Мінімальна річна кількість опадів (228 мм) 
спостерігалась 1908 року, максимальна (886 мм) – 1973 року. Максимальну добову 
кількість опадів (89 мм) зафіксовано в червні 1912 року. У середньому за рік у місті 
спостерігається 154 дні з опадами; найменше їх (по 10) у вересні та жовтні, найбільше 
(18) – у грудні. Щороку в Сумах утворюється сніговий покрив, максимальна висота якого 
звичайно спостерігається в лютому. 
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Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 78 %, найменша вона у 
травні (64 %), найбільша – у грудні (89 %). 

Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – у грудні. Найбільшу 
повторюваність у місті мають вітри з південного сходу, найменшу – з півночі та 
північного сходу. Найбільша швидкість вітру – взимку, найменша – у липні-серпні. У 
січні вона в середньому становить 4,4 м/с, у липні – 3,1 м/с. 

 
Кліматична характеристика району розташування підприємства наведена згідно 

листа Сумського обласного центру з гідрометеорології № 03-39/13-330 від 14.06.2018 р. 
Таблиця 3.2.1 

№ Характеристики Величина 

1 Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери 200 

2 Коефіцієнт рельєфу 1 

3 
Середня максимальна температура найбільш печені місяця року, 

°С. 
23 

4 
Середня мінімальна температура найбільш холодного місяця 

року, °С. 
-5,0 

5 

Середньорічна повторюваність напрямків вітру в% 

Північний 

Північно-східний 

Східний 

Південно-східний 

Південний 

Південно-західний 

Захід 

Північно-західний 

 

18,0 

9,1 

4,8 

8,0 

11,3 

10,4 

20,4 

18,0 

6 
Швидкість вітру, повторюваність перевищення якої складає 

5%, м/сек. 
9,2 

 
Змін мікроклімату в результаті впровадження планованої діяльності не очікується, 

оскільки відсутні значні виділення теплоти та інертних газів. 
Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 
Виходячи з вищевикладеного, заходи з попередження негативних впливів 

планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов'язаних з ними несприятливих 
змін у навколишньому середовищі не передбачаються. 
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3.3. Опис ймовірної зміни поточного стану довкілля без здійснення планованої 
діяльності 

 
Місто Суми сьогодні – один з промислових центрів України. Основними 

промисловими підприємствами міста є: ПАТ «Сумське машинобудівне науково-
виробниче об’єднання», ПАТ «Сумихімпром», АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», Завод 
електронних мікроскопів та електроавтоматики «СЕЛМІ», чавуноливарний завод 
«Центроліт» та інш. 

 
Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення планованої 

діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників забруднення основних 
факторів навколишнього середовища протягом останніх років. 

Дані про стан навколишнього природного середовища наведені згідно «Доповіді 
про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2016 році» 
Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА 
(www.pek.sm.gov.ua). 

Суми є містом, де розташовані основні забруднювачі атмосферного повітря 
області. Згідно даним Головного управління статистики у Сумській області обсяг викидів 
в атмосферне повітря у 2016 році склав 35,5 % від викидів стаціонарних джерел по 
області. 

 
Таблиця 3.3.1 – Динаміка  викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

ВСЬОГО, в т.ч. 10,935 9,856 8,855 6,487 7,043 

Пил 3,253 2,96 2,52 2,615 1,835 

Діоксид сірки 3,917 3,611 3,527 0,656 2,787 

Діоксид азоту 0,825 1,036 1,049 0,368 0,772 

Оксид вуглецю 0,5 0,469 0,441 1,631 0,555 

 
Як видно з таблиці, з 2012 до 2015 року спостерігалось значне зниження обсягу 

викидів забруднюючих речовин, що пов’язане зі зниженням виробничої потужності 
багатьох промислових підприємств. У 2016 році обсяг викидів збільшився, але не досяг 
величини 2012 року.  

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м. Суми проводяться 
щоденно лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) 
Сумського ЦГМ на 3-х стаціонарних постах (далі - ПСЗ), які розташовані по вул. 
Сумсько-Київських дивізій, 26 (ПСЗ № 3); вул. Харківська, 125 (ПСЗ № 4); вул. 
Металургів,2 (ПСЗ № 5) за 8 домішками, чотири рази на добу.  

За п‘ятирічний період спостережень відмічається збільшення середнього рівня 
забруднення атмосферного повітря по діоксиду сірки, діоксиду та оксиду азоту, 
формальдегіду, марганцю, нікелю, міді, цинку, кадмію та залізу, зменшення по аміаку, 
хрому та свинцю. 

В той же час згідно даних по фоновому забрудненню атмосферного повітря, 
наданим Сумським обласним центром з гідрометеорології (лист № 04-35/59 від 
18.06.2018 р.) перевищень середньорічних концентрацій над граничнодопустимими 
концентраціями в районі розташування підприємства не спостерігається. Суттєвих змін 
стану атмосферного повітря на основі наявних даних не очікується.  
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Радіоекологічний  стан  Сумської  області  є  безпечними. Сумський обласний 
центр з гідрометеорології та його підрозділи виконують стаціонарні спостереження за 
рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря та планшетні спостереження за 
щільністю радіаційних випадінь. У 2016 році щоденно 6 метеостанцій області проводили 
заміри рівня гамма-фону в стаціонарних точках на метеомайданчиках 

Середні значення гамма-фону в Сумський області становили 10-13 мкР/годину, а 
максимальний рівень складав 13-19 мкР/год, що не перевищує норми. Погіршення 
радіаційного стану за базовим сценарієм не прогнозується. 

 

Основним джерелом водопостачання у Сумської області є підземні води 
Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та поверхневі води басейну Дніпро у 
межах басейнів чотирьох приток: Десни, Сули, Псла, Ворскли. Підземні води 
використовуються за допомогою артезіанських свердловин для централізованого 
водопостачання населення у містах і селах, а також для водопостачання промислових та 
сільськогосподарських підприємств. Річки області слугують джерелом технічного 
водопостачання промислових підприємств у різних містах області, а також зрошення 
присадібних ділянок садівничих товариств та земель сільськогосподарських підприємств.  

У промисловості найбільш водоємкими є такі галузі: хімічна – 59,51 %; енергетика 
– 19,15 %; машинобудівна – 11,49 %; харчова – 8,0 %. 

У 2016 році у порівнянні з 2015 роком забір води збільшився на 6,741 млн. м3 або 
6,88 %. Це пояснюється збільшенням об‘єму забору поверхневої води внаслідок 
зростання використання поверхневої води в галузі ставково-рибного господарства та на 
виробничі потреби. 

Разом з тим, протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення 
загальних обсягів водовідведення. У 2016 році в порівнянні з попереднім роком об‘єм 
скиду стічних вод збільшився на 2,79 млн. м3 або 5,77 %. Збільшення об‘ємів скидів у 
водні об‘єкти виникло за рахунок збільшення обсягів споживання води для забезпечення 
виробничих потреб та збільшення обсягів використання поверхневої води в галузі 
ставково-рибного господарства і, як наслідок, збільшення обсягів водовідведення в 
результаті сезонного облову.  

Щодо скиду забруднених зворотних вод у поверхневі водні об‘єкти Сумської 
області, також спостерігається тенденція до збільшення обсягів скиду. Скид забруднених 
зворотних вод у поверхневі водні об‘єкти у 2016 році склав 23,73 млн. м3 і збільшився в 
порівнянні з 2015 роком на 1,75 млн. м3 або 7,37 %. 

Сучасний стан поверхневих водойм області характеризується антропогенним 
тиском суб‘єктів господарювання, скидом недостатньо очищених стоків, що щорічно 
надходить до них. Також причинами незадовільного стану річок є надходження без 
очищення зливових (талих) вод із значної території міст Суми, Ромни, Конотоп, Шостка 
та інші. 

Основними причинами скиду забруднюючих вод є: неефективна робота існуючих 
каналізаційних очисних споруд, недостатня кількість очисних споруд каналізації. Також 
не сприяють поліпшенню екологічного стану водних об‘єктів існуючі технологічні схеми 
водоочисних споруд, застаріла технологія очистки стічних вод, значна зношеність 
існуючих водопровідних і каналізаційних мереж. 

Змін якісного складу підземних та поверхневих вод не прогнозується, оскільки 
відведення господарсько-побутових стоків передбачено у герметизований септик з 
подальшим вивезенням спеціалізованими підприємствами на міські очисні споруди. 
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Актуальною  проблемою  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільства  є проблема 
утворення, оброблення та утилізації відходів.  

Станом за 2016 р. найбільший вклад в загальні обсяги утворюваних відходів по 
області займає м. Суми – 69,6 %. Основними джерелами утворення відходів є 
підприємства хімічної, машинобудівної, паливно-енергетичної, будівельної галузей, 
агропромислового комплексу та сфери комунально-побутового обслуговування. 
Найбільша кількість відходів утворюється на підприємствах хімічної та машинобудівної 
галузей промисловості. Майже 95 % накопичених відходів належить ПАТ 
«Сумихімпром». 

Протягом 2016 року на території області утворилось 672,6 тис. т відходів І-ІV 
класів небезпеки, у тому числі 120,9 тис. т утворилось відходів І-ІІІ класів небезпеки. 

Сумарні основні показники поводження з відходами в області у динаміці за 2013-
2016 роки згідно статистичної звітності за формою №1-відходи наведено у таблиці: 

Таблиця 3.3.2 
№ з/п Показники 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

1 Утворено 768,2 938,2 839,9 672,6 

2 Одержано від інших підприємств 261,5 274,0 241,3 356,5 

3 у тому числі з інших країн - - - - 

4 Спалено 20,8 13,3 16,5 18,3 

5 у т.ч. з метою отримання енергії 17,5 5,7 8,2 6,7 

6 Використано (утилізовано) 253,8 245,4 188,2 194,9 

7 
Направлено в сховища організованого 

складування (поховання) 
537,1 644,1 697,3 410,8 

8 Передано іншим підприємствам 156,8 190,3 267,6 170,8 

9 у тому числі іншим країнам - - - - 

10 
Направлено в місця неорганізованого 

складування за межі підприємства 
1,3 0,5 0,5 - 

11 
Втрати відходів внаслідок витікання, 

випаровування, пожеж, крадіжок 
- 9,5 0,07 0,3 

12 

Наявність на кінець звітного року у 

сховищах організованого складування та 

на території підприємств 

30391,1 30879,8 33874,6 342931,6 

Таким чином, на основі динаміки основних показників поводження з відходами 
можна прогнозувати, що збільшення кількості утворення відходів не очікується. 

 

Аналіз зміни показників забруднення основних факторів навколишнього 

середовища протягом останніх років показав: 
- згідно з даними щодо динаміки викидів з 2012 до 2015 року спостерігалось значне 

зниження обсягу викидів забруднюючих речовин, що пов’язане зі зниженням виробничої 
потужності багатьох промислових підприємств. У 2016 році обсяг викидів збільшився, 
що можна пояснити більш стабільною та ритмічною роботою підприємств в 2016 році, 
але не досяг величини 2012 року. В той же час згідно даних по фоновому забрудненню 
атмосферного повітря, наданим Сумським обласним центром з гідрометеорології 
перевищень фонових концентрацій над граничнодопустимими концентраціями в районі 
розташування підприємства не спостерігається. Суттєвих змін стану атмосферного 
повітря не очікується. 

- радіоекологічний  стан  м. Суми є  безпечним.  На  території міста відсутні  
радіаційно небезпечні  об’єкти  та  території  з  радіоактивним забрудненням.  
Погіршення радіаційного стану та змін поточного стану довкілля не прогнозується. 
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- динаміка забруднення водних об’єктів стічними водами останні роки залишається 
незмінною, змін якісного складу поверхневих вод та зміни стану довкілля не 
прогнозується. 

- на основі динаміки основних показників поводження з відходами можна 
прогнозувати, що суттєвих змін стану довкілля від поводження з  відходами не 
очікується. 

 
Нижче додаються: 
1. Лист Сумського обласного центру з гідрометеорології № 03-39/13-330 від 

14.06.18 р. щодо кліматичної характеристики району розташування підприємства. 
2. Лист Сумського обласного центру з гідрометеорології № 04-35/59 від 18.06.18 

щодо величини фонових концентрацій забруднюючих речовин. 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 
БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 
 

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності щодо будівництва 
автозаправного комплексу у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним 
обслуговуванням автомобілів та автогазозаправного пункту (АГЗП) по вул. 
Привокзальна, 4/5 в м. Суми можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на 
фактори довкілля: 

- здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні 
концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони 
автозаправного комплексу розміром 50 м складуть менше 1 ГДК (з урахуванням фону), 
що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний 
ризик для здоров’я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються 
джерелами викидів підприємства, є припустимим, ймовірність виникнення шкідливих 
ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний ризик оцінюється як «прийнятий». 

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 

ділянок) – негативний вплив не передбачається.  
- ґрунт – потенційний вплив діяльності планованої діяльності на ґрунт та ґрунти 

не передбачається. Ряд передбачених заходів дозволяє запобігти забруднення ґрунту. 
- вода – прийняті рішення щодо відведення господарсько-побутових та 

поверхневих стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Скидання 
стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Господарсько-побутові стоки 
збиратимуться у герметизованому септику та по мірі накопичення вивозитимуться 
спеціалізованими підприємствами на міські очисні споруди. Для очищення дощового 
стоку передбачений сепаратор нафтопродуктів. 

- атмосферне повітря – допустимий вплив.  Джерелами утворення забруднюючих 
речовин проектованого автозаправного комплексу є резервуари зберігання бензину та 
дизельного палива, резервуар аварійного зливу палива; майданчик зливу нафтопродуктів 
(бензину та дизельного палива) з автоцистерни в резервуари зберігання; дві двосторонні 
паливороздавальні колонки для заправлення бензином та дизельним паливом; підземний 
резервуар зберігання зрідженого вуглеводневого газу; зливна колонка для зливу ЗВГ з 
автоцистерни в резервуар зберігання; колонка заправна для заправлення автомобілів 
зрідженим вуглеводневим газом;  двигуни внутрішнього згорання автотранспорту, що 
здійснює заправлення на АЗК.  Кількість проектованих джерел викидів – 14 од. Валовий 
викид забруднюючих речовин становитиме 1,59136 т/рік, крім того, парникові гази – 
2,96696 т/рік. Перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону над 
нормативами ГДК не спостерігається. 

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) – 
негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої 
діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні 
виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють 
зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, 
відсутні.  

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної 
та культурної спадщини в районі розташування АЗК відсутні. 

- ландшафт – негативних впливів не передбачається. 
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- соціально-економічні умови – позитивний вплив. Будівництво автозаправного 
комплексу буде мати позитивний вплив через створення додаткових робочих місць, 
збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет. 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення 

такої діяльності 
 
При виконанні підготовчих та будівельних  робіт по будівництву автозаправного 

комплексу  наступні технологічні операції можуть тимчасово впливати на стан 
навколишнього середовища: 

1. На атмосферне повітря: 

- при роботі ДВЗ автотранспорту; 
- при здійсненні зварювальних робіт; 
- при фарбуванні металевих поверхонь; 
- при здійсненні земляних робіт. 
2. Шумовий вплив: 

- при роботі автотранспорту, здійсненні зварювальних робіт. 
3. На ґрунти: 

- за рахунок утворення відходів при виконанні демонтажних та будівельних робіт. 
 
Валовий викид на період проведення демонтажних та будівельних робіт при роботі 

ДВЗ автотранспорту, земляних, фарбувальних і зварювальних роботах складе 13,28942 т. 
Рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках на межі найближчої 

житлової забудови нижче нормованих значень за всіма середньогеометричними 
частотами октавної смуги.  

При виконанні демонтажних та будівельно-монтажних робіт передбачається 
утворення наступних видів відходів: матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені  (3 клас небезпеки), брухт чорних металів дрібний інший (3 клас небезпеки), 
відходи, одержані у процесах зварювання (3 клас небезпеки), відходи змішані 
будівництва та знесення будівель і споруд (4 клас небезпеки), відходи комунальні (міські) 
змішані, у т. ч. сміття з урн (4 клас небезпеки). Відповідальність за поводження з 
відходами, що утворюються при виконанні будівельних робіт, несе підрядна організація, 
що виконує ці роботи. Підрядна організація самостійно здійснює збір даних відходів та їх 
передачу  спеціалізованим підприємствам для подальшого поводження з відходами згідно 
чинного природоохоронного законодавства. При виконанні демонтажних та будівельно-
монтажних робіт передбачається незначний та допустимий вплив на довкілля зумовлений 
операціями у сфері поводження з відходами. 

 

Площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу 
визначені на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря при проведенні будівельно-монтажних робіт. 

«Зона впливу» визначається згідно п. 2.19 ОНД-86.  
Розрахунок розсіювання без урахування фонових концентрацій показав, що 

найбільша концентрація забруднюючої речовини діоксид азоту спостерігається в 
радіусі  Хм = 11,4 м  від джерел викиду. Таким чином, радіус зони впливу  становить: R = 
10Хм  = 114 м. Максимальна відстань від джерела викиду, починаючи з якого С<0,05ГДВ, 
згідно розрахунку розсіювання заходиться в межах Хм  = 440 м. Таким чином, згідно 
п.2.19 ОНД-86 з цих величин вибираємо найбільшу 440 м, яка є радіусом «зони впливу» 
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підприємства. Тобто, площа території, що зазнає впливу при проведенні будівельно-
монтажних робіт становитиме 60,79  га. 

В «зону впливу» АЗК при проведенні будівельних робіт частково попадають 
житлові будинки, розташовані з півдня та сходу від ділянки проектованого АЗК (близько 
400 чол. населення), територія Сумського рафінадного заводу, територія Сумського КХП. 

 
Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт носить 

короткостроковий, тимчасовий характер та є незначним та допустимим. Тривалість 
впливу (тривалість виконання підготовчих та будівельних робіт) складе 6 місяців. 
Транскордонний вплив не передбачається. 
 

5.2. Використання у процесі провадження планованої діяльності природних 
ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

 
Земельна ділянка, на якій планується будівництво автозаправного комплексу, 

розташована за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/5, згідно договору оренди 
земельної ділянки від 20.10.2017 р. 

Площа земельної ділянки складає 0,77 га. Категорія земель – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення 
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Автозаправний 
комплекс у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням автомобілів 
та автогазозаправного пункту (АГЗП) належить до підприємств обслуговування та 
сервісу транспортних засобів. Зміни категорії земель за функціональним призначенням не 
передбачається. 

Використання води передбачено на господарсько-питні потреби. Джерелом 
господарсько-питного водопостачання АЗК є міські мережі водопроводу згідно 
технічним умовам № 19/1805 від 23.03.2018 р., виданим КП «Міськводоканал». 
Розрахункова витрата води на господарсько-питні потреби складає 1,23 м3/добу. 

Вплив планованої діяльності за рахунок використання у процесі провадження 
планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та 
біорізноманіття не передбачається.  
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5.3.  Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, 
теплове та радіаційне забруднення, випромінення та інші фактори впливу, а 

також здійснення операцій у сфері поводження з відходами 
 

5.3.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
 
Джерелами утворення забруднюючих речовин проектованого автозаправного 

комплексу є резервуари зберігання бензину та дизельного палива, резервуар аварійного 
зливу палива, майданчик зливу нафтопродуктів з автоцистерни в резервуари зберігання, 
дві двосторонні паливороздавальні колонки для заправлення бензином та дизельним 
паливом, підземний резервуар зберігання зрідженого вуглеводневого газу (викиди під час 
зберігання ЗВГ, ремонту та опосвідчення резервуару), зливна колонка для зливу ЗВГ з 
автоцистерни в резервуар зберігання, колонка заправна для заправлення автомобілів 
зрідженим вуглеводневим газом, двигуни внутрішнього згорання автотранспорту, що 
здійснює заправлення на АЗК. 

Кількість проектованих джерел викидів – 14 од.  
В результаті провадження планованої діяльності по будівництву автозаправного 

комплексу (АЗК) у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням 
автомобілів та автозаправного пункту (АГЗП) валовий викид забруднюючих речовин 
складе 1,59136 т/рік, крім того, парникові гази – 2,96696 т/рік. 

 
Для оцінки впливу планованої діяльності на повітряне середовище виконується 

розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 
Згідно п. 5.21 ОНД-86 розрахована доцільність проведення розрахунків 

розсіювання. 
Доцільність проведення розрахунків виконана з умов: 
М/ГДК > Ф, Ф = 0,01Н при Н > 10 м 
М/ГДК > Ф, Ф = 0,1 при Н < = 10 м, 

де       М - сумарне значення викидів від усіх джерел підприємства, г/с; 
Н - середньозважена висота по підприємству з урахуванням розподілу потужності 

викиду по джерела різної висоти. 
 
Результати розрахунків доцільності наведені в таблиці: 
 
Таблиця 5.3.1 

Код 

речовини 

Найменування 

забруднюючої речовини 

ГДКм.р. 

(ГДКс.д.*, 

ОБРВ**), 

мг/м3 

Потужність 

викиду 

забруднюючих 

речовин, г/с 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання, 

так/ні 

301 Азоту діоксид 0,2 0,007745 0,038725 ні 

303 Аміак 0,2 4,22E-07 2,11E-06 ні 

328 Сажа 0,15 0,0009 0,006 ні 

330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,000763 0,001526 ні 

337 Вуглецю оксид 5,0 0,069055 0,013811 ні 

402 Бутан 200,0 1,28931 0,0064466 ні 

410 Метан 50,0 0,000307 6,14E-06 ні 

703 Бенз(а)пірен 0,000001* 3,90E-06 0,39 так 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
0,00005** 5,118E-05 1,0236 так 
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Код 

речовини 

Найменування 

забруднюючої речовини 

ГДКм.р. 

(ГДКс.д.*, 

ОБРВ**), 

мг/м3 

Потужність 

викиду 

забруднюючих 

речовин, г/с 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання, 

так/ні 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

5,0 0,13219 0,026438 ні 

2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) 

у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1,0 0,0902591 0,0902591 ні 

10304 Пропан 65,0** 1,28931 0,0198355 ні 

- Вуглецю діоксид - 0,743165  ні 

- Азоту (I) оксид  - 0,0000413  ні 

 

Виконаний розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання показав, 

що виконання розрахунків доцільно тільки по бенз(а)пірену та одоранту СПМ. 

Додатково виконані розрахунки розсіювання по бензину (нафтовому, 

малосірчистому, у перерахунку на вуглець), вуглеводням насиченим С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, пропану 

та бутану – основним забруднюючим речовинам АЗС з АГЗП. 
Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери 

виконаний відповідно до вимог ОНД-86 за програмою «ЕОЛ-3-5», затвердженою 
Мінприроди України для використання на ПЕОМ.  

При розрахунку використані наступні дані: 
1) розрахунок рівня забруднення проводиться за максимально-разовим 

концентраціям забруднюючих речовин; 
2) розрахунок приземних концентрацій виконаний у квадраті 500 х 500 м у вузлах 

сітки 50 х 50; 
3) розрахункові швидкості вітру - 0,5; 0,1; 1,5 в частках середньозваженої 

швидкості; 
4) коефіцієнт поправки на рельєф прийнятий рівним 1; 
5) максимальна швидкість вітру, повторюваність якої перевищує 5%, становить 13 

м/с; 
6) по всіх румбам повторюваність вітру перевищує 5%, перебір небезпечних 

напрямків вітру по всіх напрямках, тобто при найгірших умовах розсіювання. 
7) розрахунок виконаний з урахуванням і без урахування фонових концентрацій. 
8) відповідно до програми розрахунку в кожній точці заданої сітки виконаний 

розрахунок максимально можливої приземної концентрації забруднюючої речовини з 
вказівкою напрямку і значення швидкості вітру. 

 
Максимальні приземні концентрації визначалися в розрахункових точках на межі 

нормативної санітарно-захисної зони автозаправного комплексу. Опис розрахункових 
точок наведено в таблиці 5.3.2. 
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Таблиця 5.3.2 – Характеристика розрахункових точок 
Номер 

розрахункової 

точки 

Опис розрахункової точки 

Координати 

Х У 

РТ1 Межа санітарно-захисної зони. Північний напрямок 15 96 

РТ2 Межа санітарно-захисної зони. Східний напрямок 73 13 

РТ3 Межа санітарно-захисної зони. Південний напрямок 0 -65 

РТ4 Межа санітарно-захисної зони. Західний напрямок -52 -6 

РТ5 
Межа житлової забудови. Східний напрямок. 

Житловий будинок по вул. Привокзальна, 12 
77 -5 

РТ6 
Межа житлової забудови. Південний напрямок. 

Гуртожиток по вул. Привокзальна, 35 
-49 -93 

 
Результати розрахунку приземних концентрацій в розрахункових точках наведені 

в таблиці 5.3.3. 
Таблиця 5.3.3 – Результати розрахунку максимальних концентрацій забруднюючих 

речовин 

Код ЗР 
Найменування 

забруднюючої речовини 

Значення 

фонових 

концентрацій,  

долі ГДК 

Значення максимальних приземних концентрацій в 

розрахункових точках, долі ГДК 

без фону 

с фоном 

Санітарно-захисна зона 
Житлова 

забудова 

   РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 

402 Бутан 0,4 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Розрахунок не доцільний 

703 Бенз(а)пірен 0,4 
0,209 0,273 0,249 0,217 0,246 0,113 

0,609 0,673 0,649 0,617 0,646 0,513 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
0,4 

0,153 0,144 0,100 0,119 0,129 0,074 

0,553 0,544 0,500 0,519 0,529 0,474 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,4 

0,070 0,145 0,122 0,111 0,135 0,063 

0,470 0,545 0,522 0,511 0,535 0,463 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.) у перерахунку 

на сумарний органічний 

вуглець 

0,4 

0,273 0,520 0,456 0,395 0,504 0,225 

0,673 0,920 0,856 0,795 0,904 0,625 

10304 Пропан 0,4 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Розрахунок не доцільний 

Результати розрахунків максимальних приземних концентрацій на межі 
нормативної санітарно-захисної зони підприємства та межі найближчої житлової 
забудови показали відсутність перевищень величин приземних концентрацій з 
урахуванням фону над нормативами ГДК. 

 

Площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу 
визначені на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі. 

«Зона впливу» визначається згідно п. 2.19 ОНД-86.  
Розрахунок розсіювання без урахування фонових концентрацій показав, що 

найбільша концентрація вуглеводнів насичених С12-С19 спостерігається в 
радіусі  Хм = 34,2 м  від джерел викиду. Таким чином, радіус зони впливу  становить: R = 
10Хм  = 342 м. Максимальна відстань від джерела викиду, починаючи з якого С<0,05ГДВ, 
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згідно розрахунку розсіювання заходиться в межах Хм  = 380 м. Таким чином, згідно 
п.2.19 ОНД-86 з цих величин вибираємо найбільшу 380 м, яка є радіусом «зони впливу» 
підприємства. Тобто, площа території, що зазнає впливу в результаті діяльності 
автозаправного комплексу становитиме 45,34  га. 

В «зону впливу» АЗК частково попадають житлові будинки, розташовані з півдня 
та сходу від ділянки проектованого АЗК (близько 400 чол. населення), територія 
Сумського рафінадного заводу, територія Сумського КХП. 

 
Вплив на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря при експлуатації автозаправного комплексу носить довгостроковий  характер. 
Тривалість впливу складе 250 днів на рік. Транскордонний вплив не передбачається. 
Враховуючи відсутність перевищень концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі  та відповідність викидів забруднюючих речовим екологічним та 
санітарним нормативам від планованої діяльності очікується незначний та допустимий 
вплив на атмосферне повітря.    

  

5.3.2. Скиди забруднюючих речовин в водні об’єкти 
 
Для відведення господарсько-побутових стоків від операторської передбачена 

система господарсько-побутової каналізації з відведенням стоків в герметизований 
септик. У септику відбувається часткове механічне та біологічне очищення стічних вод за 
рахунок їх відстоювання та перегнивання органічних речовин. За умов нормальної роботи 
септика концентрація завислих речовин в процесі очищення зменшується на 70-75 %. По 
мірі накопичення господарсько-побутові стоки вивозяться спеціалізованими 
підприємствами на міські очисні споруди згідно договору. 

Для очищення поверхневих стоків запроектований сепаратор нафтопродуктів 
ПБМО-200-7. Концентрація забруднень в очищеній стічній воді становить: по завислих 
речовинах – не більше 15 мг/л, по нафтопродуктах – не більше 0,3 мг/л.  Очищені стоки 
відводяться в резервуар-накопичувач та надалі використовуються для поливу території. 

Таким чином, скидання неочищених стічних вод у водні об’єкти не передбачається. 
Додатковий вплив планованої діяльності за рахунок утворення господарсько-побутових 
та дощових стоків с майданчика АЗК можна вважати допустимим. 

.  
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5.3.3. Шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення 
 
Проектованими джерелами шуму є паливо-роздавальні колонки, насосне 

обладнання, зливна колонка для прийому ЗВГ з автотранспорту, маневрування 
автотранспорту по майданчику. Розрахункові рівні шуму, що створюються роботою 
встановленого технологічного обладнання, в розрахункових точках на межі нормативної 
санітарно-захисної зони підприємства складають: РТ1 – 20,7 дБА, РТ2 – 30,2 дБА, РТ3 – 
20,8 дБА, РТ4 – 21,7 дБА, на межі найближчої житлової забудови: РТ5 – 29,6 дБА, РТ6 – 
17 дБА, що не перевищує нормативного показника – 45 дБА для нічного часу доби 
згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», 
затверджених наказом МОЗ України №173 від 19.06.1996 р. Вплив на довкілля за 
фактором шумового забруднення атмосферного повітря буде носити довгостроковий 
характер, в той час за рахунок відповідності діючим нормативам є незначним та 
допустимим.  

Джерелами вібрації є насосне обладнання. На межі найближчої житлової 
забудови рівень вібрації визначається як «відсутній» за санітарно-гігієнічними 
нормативами, вплив на довкілля не передбачається 

Проектом не передбачено встановлення на об’єкті обладнання, яке б могло 
являтись джерелами іонізуючих випромінювань, вплив на довкілля від планованої 
діяльності не передбачається 

Додаткового світлового та теплового забруднення від провадження планованої 
діяльності не передбачаються. 

 
5.3.4. Операції у сфері поводження з відходами 

 
В результаті реалізації проектних рішень передбачається утворення наступних  

відходів:  
- тверді побутові відходи в результаті прибирання прилеглої території, 

експлуатації магазину, а також у результаті життєдіяльності працюючих (4 клас 
небезпеки); 

- відпрацьовані люмінесцентні лампи (1 клас небезпеки); 
- нафтошлам від очищення резервуарів зберігання нафтопродуктів (3 клас 

небезпеки); 
- осад (4 клас небезпеки) та нафтопродукти (3 клас небезпеки), вловлені на 

локальних очисних спорудах дощового стоку; 
- відпрацьоване промаслене ганчір’я (3 клас небезпеки); 
- пісок, забруднений нафтопродуктами (3 клас небезпеки); 
- шлам септика (4 клас небезпеки). 
 
Тверді побутові відходи накопичуються на території АЗК в спеціальному 

контейнері, розташованому на майданчику, що має тверде покриття, та в міру 
накопичення будуть вивозитися спеціалізованими організаціями на захоронення згідно 
договору. 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи зберігаються у тарі виробника в спеціальному 
приміщенні та по мірі накопичення передаються спеціалізованим підприємствам для 
подальшої демеркурізації згідно договору.  

Нафтошлам від очищення резервуарів зберігання нафтопродуктів, нафтопродукти, 
вловлені на локальних очисних спорудах дощового стоку, відпрацьоване промаслене 
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ганчір’я та пісок, забруднений нафтопродуктами передаються спеціалізованим 
підприємства згідно договору на подальшу утилізацію/переробку згідно договору. 

Осад, вловлений на локальних очисних спорудах дощового стоку, відноситься до 4 
класу небезпеки та разом з ТПВ передається на захоронення на полігон ТПВ. 

Організації, що здійснюють вивезення та захоронення/утилізацію відходів, повинні 
мати спеціальні ліцензію. Вивезення відходів оформлюється актом приймання-передачі 
відходів. 

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами буде носити довгостроковий характер, в той час за рахунок відповідності 
діючим нормативам  передбачається незначний та допустимий вплив на довкілля, 
зумовлений операціями у сфері поводження з відходами.  

 
5.4.  Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 
 

5.4.1. Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я людей та 
довкілля 

 
Повна схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох взаємопов'язаних 

етапів, а саме: 
- Ідентифікацію небезпеки; 
- Оцінку експозиції; 
- Характеристику небезпеки (оцінку залежності "доза-відповідь"); 
- Характеристику ризику. 
Критеріями вибору пріоритетних речовин антропогенного походження є їх 

токсичні властивості, поширення у навколишньому середовищі, стійкість, здатність до 
біокумуляції і міграції природними ланцюгами, здатність викликати негативні ефекти 
(необоротні, віддалені) і чисельність населення, на яке потенційно вони можуть впливати. 

 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана 

відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом МОЗ України, № 184 від 
13.04.2007 (далі по тексту «Методичні рекомендації…»). 

До пріоритетних хімічних речовин, що викидаються джерелами викидів об’єкту, 
вивчення яких дозволить з достатньою точністю охарактеризувати рівні ризику 
порушення стану здоров'я населення та джерела його виникнення, відносяться пропан, 
бутан, одорант СПМ (суміш природних меркаптанів), бензин (нафтовий, малосірчистий, у 
перерахунку на вуглець), бенз(а)пірен, вуглеводні насичені С12-С19. 

 

Оцінка ризику розвитку неканцерогенних ефектів 
  
Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом 

розрахунку індексу небезпеки, HI, за формулою: 
HI=ΣHQi, 

де HQi – коефіцієнти небезпеки окремих речовин: 
 HQi=Ci/RfCi, 
де Ci – розрахункова середньорічна концентрація i-ї речовини на границі житловій 
зони, мг/м3; 
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 RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ї речовини. 
Критерії для характеристики коефіцієнта небезпеки наведено в таблиці 5.4.1. 
Таблиця 5.4.1 – Критерії неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як 

зневажливо малий 
˂ 1 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів, 

однак не може розглядатися як досить прийнятна 
1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню HQ 
> 1 

 
Середньорічні концентрації забруднюючих речовин на межі житлової забудови, що 

викидаються в атмосферне повітря джерелами викидів підприємства, складають: 
- бутан – 0,2 мг/м3; 
- бенз(а)пірен – 2,46·10-7 мг/м3; 
- одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 6,45·10-7 мг/м3; 
- бензин (нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 0,0675 мг/м3; 
- вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-2661 та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець – 0,0504 мг/м3; 
- пропан – 0,065 мг/м3. 
 
Результати розрахунків зведені в таблицю: 
 
Таблиця 5.4.2 – Розрахунок неканцерогенного ризику 

Отже, неканцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих 
речовин, що викидаються джерелами викидів підприємства, можна вважати допустимим, 
ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. 

 

Найменування 

забруднюючої речовини 

Розрахункова 

середньорічна 

концентрація 

i-тої речовини, 

мг/м3 

Безпечний 

рівень 

впливу, 

мг/м3 

Коефіцієнт 

небезпеки 

HQ 

Критичні органи 

1 2 3 4 5 

Бутан 0,2 200,0 0,001 Нервова система 

Бенз(а)пірен 2,46·10-7 0,00001 0,0246 
Шкіра, органи дихання, 

травний тракт 

Одорант СПМ (суміш 

природних 

меркаптанів) 

6,45·10-7 0,001 0,000645 Органи дихання 

Бензин 0,0675 5,0 0,0135 Печінка 

Вуглеводні граничні 

С12-С19 
0,0504 1,0 0,0504 Печінка 

Пропан 0,065 65,0 0,001 Нервова система 

Сумарний ризик HQ загальний 0,091145 

HQi <1 – ризик виникнення 

шкідливих ефектів 

надзвичайно малий 
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Оцінка ризику розвитку канцерогенних ефектів 
 
Для характеристики канцерогенного ризику проводять розрахунки індивідуального 

ризику впливу досліджуваних речовин. 
Відповідно до "Методичних рекомендацій", п.4.4.2.1 розрахунки індивідуального 

канцерогенного ризику CR здійснюють за формулою: 
CR = LADD * SF, 

де LADD – середня добова доза протягом життя, мг / (кг * час); 
SF – фактор нахилу, (мг / (кг * добу) -1 
При застосуванні величини одиничного ризику розрахункова формула набуває 

вигляду: 
CR = LADC * UR, 

де LADC – середня концентрація речовини в атмосферному повітрі за весь період 
усереднення експозиції, мг/м3; 

UR – одиничний ризик, (мг/м3)-1 
Одиничний ризик розраховують з використанням величини SF, стандартної 

величини маси тіла людини (70 кг) і добового споживання повітря (20 м3): 
URi (м3/мг) = Sfi (мг/кг×час)-1 × 1/(70 кг × 20) (м3/добу) 

При оцінці ризиків для здоров'я, зумовлених впливом забруднювачів атмосферного 
повітря, доцільно орієнтуватися на систему критеріїв, рекомендовану в публікаціях ВООЗ 
(1996, 1999, 2000 рр.)  

Таблиця 5.4.3 - Класифікація рівнів канцерогенного ризику 

Рівень ризику 

Ризик 

протягом 

життя 

Високий – неприйнятний для виробничих умов і населення. Необхідно 

здійснення заходів щодо усунення або зниження ризику 
>10 –3 

Середній – допустимий для виробничих умов; за впливу на все населення 

необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих 

наслідків шкідливих впливів для вирішення питання про заходи з управління 

ризиком 

10 –3 – 10 –4 

Низький – допустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються 

гігієнічні нормативи для населення) 
10 –4 – 10 –6 

Мінімальний – бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоровчих 

і природоохоронних заходів 
<10 –6 

 
У викидах джерел викидів підприємства до канцерогенних речовин відноситься 

бенз(а)пірен. Розрахунок канцерогенних ризиків наведено в табл. 5.4.4. 
Таблиця 5.4.4 - Розрахунок канцерогенних ризиків 

Найменування 

забруднюючої речовини 

Розрахункова 

середньорічна 

концентрація 

i-тої речовини, мг/м3 

SFi,(мг/ 

(кг*добу))–1 

URi 

(м3/мг) 

Індивідуальний 

канцерогенний 

ризик,  CR 

1 2 3 4 5 

Бенз(а)пірен 2,46·10-7 3,1 0,00221 5,44·10-10 

Всього:    5,44·10-10 

Характеристика ризику розвитку канцерогенних ефектів при комбінованому 

впливі хімічних речовин, що викидаються джерелами АЗК, становить 5,44·10-10, що 

оцінюється як мінімальний ризик. 
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Оцінка соціального ризику планованої діяльності 
 
 Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 значення соціального ризику визначається за 
формулою: 
 Rs=CRa*Vu*(N/T)*(1-Np), 
де  Rs – соціальний ризик; 
 CRa – канцерогенний риск комбінованої дії декількох забруднюючих атмосферу 
речовин; 
 Vu – вразливість території від проявів забруднення атмосферного повітря, що 
визначається відношенням площі відводу під об'єкт господарської діяльності до площі 
об'єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці;  
 N – чисельність населення; 
 T – середня тривалість життя; 
 Np – коефіцієнт, що враховує зміну чисельності робочих місць. 
 Середня тривалість життя прийнята відповідно до додатку И ДБН А.2.2-1-2003, 
T=70 років. 

Таблиця 5.4.5 - Класифікація рівнів соціального ризику 

Рівень ризику 

Ризик 

протягом 

життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення >10 –3 

Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для населення 10 –3 – 10 –4 

Умовно прийнятний 10 –4 – 10 –6 

Прийнятний <10 –6 

 Rs = 5,44×10 –10 × 0,6 × 400 / 70 × (1–0) = 1,87×10 –9 

Отримана величина рівня ризику характеризується як «прийнятний» (менший 

ніж 10 –6). 
 

5.4.2. Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість 
виникнення надзвичайних ситуацій 

 
Оцінка аварійних ситуацій та їх наслідків для навколишнього середовища включає 

аналіз можливого розвитку аварійних ситуацій, вірогідності їх виникнення і проводиться 
на основі детального аналізу діяльності з урахуванням аварій та аварійних ситуацій, що 
мали місце на аналогічних об’єктах. 

Можливими аварійними ситуаціями можуть бути: 
- порушення режимів експлуатації технологічного обладнання – вихід параметрів 

за критичні значення (тиск, температура); 
- порушення цільності обладнання та трубопроводів (розрив, руйнування); 
- помилки  обслуговуючого та ремонтного персоналу; 
- пожежа та вибух – можуть виникнути при порушення правил пожежної безпеки 

або виникнення джерела запалення – що може спричинити забруднення атмосферного 
повітря продуктами горіння. 

Найчастішими причинами виникнення аварій є:  
- механічні пошкодження обладнання при експлуатації; 
- порушення правил технічної експлуатації та техніки безпеки при експлуатації. 
 
Для запобігання виникнення аварійних ситуацій і аварій на АЗК передбачені 

наступні заходи: 
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− експлуатація технічно справного обладнання зі справним заземленням, 
− дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів, 
− герметизація системи зливу та наливу палива, обладнання, арматури, 

трубопроводів, 
− своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка технологічного 

обладнання,  приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура),  
− дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, 
− мінімізація (виключення) сторонніх осіб на території АЗС під час приймання 

палива з автоцистерни, 
− дотримання протипожежного режиму, 
− наявність засобів пожежогасіння, системи пожежної сигналізації, 
− наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

людей, 
− наявність системи оповіщення (гучномовці, сирени), телефонного зв'язку, 
− забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом,  

спецвзуттям, 
− підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, атестація, 
− готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові 

тривоги), 
− чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості.  
 
Опис систем контролю і автоматичного регулювання, блокування сигналізації 

та інших засобів запобігання аваріям. 
Лінія зливу нафтопродуктів обладнана клапаном захисту від переповнення 

резервуара, який перешкоджає переповненню резервуарів при зливі (закривання 
проходить при 95% наповненні резервуара) та клапаном електромагнітним відсічним, 
який забезпечує дистанційне перекриття трубопроводу при зливі палива з бензовозів 
самопливом при перевищенні загазованості на зливному майданчику, або спрацюванні 
пожежної сигналізації. 

Лінія подачі палива на ПРК обладнана аварійними клапанами відсікання палива, 
що перешкоджають виливу палива з трубопроводів при зриві колонки з острівка і 
працюючому нагнітальному насосі. 

Кожен паливороздавальний рукав ПРК обладнаний розривним клапаном, що 
спрацьовує при від’їзді автомобіля з паливороздавальним краном («пістолетом») в 
горловині бака і перешкоджає виливу палива з рукава. 

Кожен  паливороздавальний кран спрацьовує (відсікає подачу палива) при 
наповненні бака автомобіля і запобігає переливу палива з його горловини. 

 
Завдяки прийнятим технологічним рішенням та організаційним заходам, розвиток 

аварійних ситуацій і перехід стану об’єкту із стадії аварійної ситуації в стадію аварії, що 
може призвести до загрози життю персоналу та стану навколишнього середовища, 
практично зводиться до мінімуму. 
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5.5. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та 
об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої 

діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з 
територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може 

поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних 
ресурсів 

 
Території, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися 

вплив, в районі розташування підприємства відсутні.  
Розрахунки розсіювання, виконані з врахуванням фонового забруднення 

атмосферного повітря, тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря, 
показали відсутність перевищень над нормативами гранично допустимих концентрацій. 
Кумулятивний вплив об’єкту планованого будівництва та сусідніх виробничих 
підприємств, які є забруднювачами довкілля, є допустимим. Негативний кумулятивний 
вплив на довкілля не очікується. 
 

5.6. Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 
викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 

 
Основними факторами впливу на клімат є: 
- хімічне забруднення атмосфери; 
- теплове забруднення повітряного басейну; 
- зміна водного режиму району. 
 Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 
Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери є незначним та допустимим. 
Теплове забруднення повітряного басейну не передбачається. 
Зміна водного режиму не планується. 
Валовий викид парникових газів від роботи двигунів внутрішнього згорання 

автотранспорту, що здійснює заправлення на АЗК, незначний та складе 2,96696 т/рік.  
Планована експлуатація автозаправного комплексу у складі АЗС та АГЗП не 

матиме  впливу на   клімат, чутливість діяльності до зміну клімату не очікується. 
 

5.7. Технологія і речовини, що використовуються 
 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ОМФАЛ» планується будівництво 

автозаправного комплексу (АЗК) у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним 
обслуговуванням автомобілів та автозаправного пункту (АГЗП), на якому буде 
здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та сумішшю 
скраплених (зріджених) газів пропану та бутану. 

 
На АЗС передбачено наступні технологічні операції: злив палива в резервуари 

резервуарного парку; зберігання палива; видача палива в транспортні засоби через 
паливо-роздавальні колонки. 

Доставка палива на АЗС передбачена автоцистернами. Злив палива із автоцистерн 
до резервуарів відбувається через герметичні зливні муфти. При зливі нафтопродуктів з 
автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об’єм парів нафтопродуктів 
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повертається в автоцистерну (пароповернення), при цьому виключається вихід парів 
нафтопродуктів в навколишнє середовище.  

Для зберігання палива використовуються три стаціонарних підземних металевих 
двостінних резервуари, обладнані запірними пристроями та захисними клапанами, 
об’ємом по 18 м3 кожний. Резервуари зберігання палива оснащені дихальними 
клапанами. Також передбачений один резервуар для аварійного зливу палива об’ємом 18 
м3. Загальна місткість резервуарного парку - 72 м3. 

Для захисту від корозії поверхня резервуарів покривається антикорозійною 
ізоляцією за ДСТУ Б В.2.5-29:2006, ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Контроль герметичності 
резервуарів здійснюється за допомогою спостерігання за тиском газу (азоту) у 
міжстінному просторі резервуару. 

Для відпуску палива використовуються дві двосторонні 10-ти пістолетні паливо-
роздавальні колонки Wayne Dresser 5-10 продуктивністю 40 л/хв. для заправлення 
бензином та дизельним паливом.  

На АЗС передбачена механізація й автоматизація основних технологічних 
процесів, дистанційне керування паливороздавальної колонкою здійснюється 
комп'ютерами з операторської. 

 
Технологічна схема автогазозаправного пункту (АГЗП) забезпечує прийом, 

зберігання й заправлення газобалонних автомобілів зрідженим вуглеводневим газом 
(ЗВГ). 

Зріджений вуглеводневий газ поступає на АЗК в автоцистернах. До складу АГЗП 
входять: один підземний резервуар для зберігання ЗВГ об’ємом 9,8 м3, насос НУОКО-
УАСІЛІМ 5КС 4 08 для зливу ЗВГ з автоцистерн і подачі продукту в ємність на заправну 
колонку; заправна колонка АСТРА-1У продуктивністю 60 л/хв, зливна колонка для 
прийому ЗВГ з автоцистерни в резервуар зберігання у складі приєднувальних пристроїв 
для шлангів автоцистерни, швидкісного і зворотного клапанів, трубопроводів парової, 
рідкої фази і технологічних продувок, а також запірної арматури і приладів КВП і А; 
запірна, регулююча і запобіжна арматура; прилади контролю та автоматики; технологічні 
трубопроводи; майданчик для розташування автоцистерни, що здійснює доставку ЗВГ. 

На вході в насос наповнювальної колонки встановлені сітчасті фільтри, що 
запобігають потраплянню сторонніх часток у насос й в установку вимірювання кількості 
газу, що відпускається. 

Наповнення балонів зрідженим газом та зливанням газу в резервуари виконується 
через заправні (наповнювальні) та зливні колонки за допомогою насосної установки. 

Заправлення автомобілів здійснюється з резервуару за допомогою насоса через 
наповнювальну колонку.  

АГЗП обладнаний зворотним, швидкісним та запобіжним клапанами, запірною 
арматурою, трубопроводами обв’язки. 

 
Якість палива, що реалізується споживачу, повинна відповідати вимогам діючих 

нормативів та стандартів. Вимоги до якості палива наведені у таблицях: 
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Таблиця 5.7.1 – Фізико-хімічні показники бензинів А-92, А-95  
за ДСТУ 7687:2015. Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови 

Найменування показника 
Значення за екологічними класами 

Євро 5 Євро 4 Євро 3 

1. Детонаційна стійкість: 

- октанове число за дослідним методом, не менше: 

- для бензинів марки А-92 

- для бензинів марки А-95 

- октанове число за моторним методом, не менше: 

- для бензинів марки А-92 

- для бензинів марки А-95 

 

 

92 

95 

 

82,5 

85 

 

 

92 

95 

 

82,5 

85 

 

 

92 

95 

 

82,5 

85 

2. Тиск насиченої пари, кПа, в межах: 

- у літній період (з 16 квітня до 15 жовтня) 

- у зимовий період (з 16 листопада до 15 березня) 

- у перехідний період (з 16 березня до 15 квітня та з 16 

жовтня до 15 листопада) 

 

45-80 

60-100 

50-90 

3. Концентрація свинцю, мг/дм3, не більше 5 

4. Густина за температури 15оС, кг/м3, в межах 720-775 

5. Фракційний склад: 

- об’ємна частка випаровування за температури 70оС, %, в 

межах: 

- для бензинів Е5 

- для бензинів Е7 та Е10 

- об’ємна частка випаровування за температури 100оС, %, в 

межах: 

- для бензинів Е5 

- для бензинів Е7 та Е10 

- об’ємна частка випаровування за температури 150оС, %, не 

менше: 

- температура википання кінцева, оС, не вище 

- об’ємна частка залишку після википання, %, не більше 

 

 

 

20,0-50,0 

22,0-52,0 

 

 

46,0-71,0 

46,0-72,0 

75,0 

 

210 

2 

6. Вміст сірки, мг/кг, не більше 10 50 150 

7. Об’ємна частка вуглеводнів, %, не більше ніж: 

- олефінових 

- ароматичних 

 

18 

35 

 

18 

35 

 

18 

42 

8. Об’ємна частка бензолу, %, не більше 1 

9. Масова частка кисню, %, не більше 

- для бензинів Е5 та Е7 

- для бензинів Е10 

 

2,7 

3,7 

10. Об’ємна частка кисневмісних сполук, %, не більше: 

- метанол 

- (біо)етанол 

- для бензинів Е5 

- для бензинів Е7 

- для бензинів Е10 

- ізопропіловий спирт 

- для бензинів Е5 та Е7 

- для бензинів Е10 

- ізобутиловий спирт 

- для бензинів Е5 та Е7 

- для бензинів Е10 

- третбутиловий спирт 

- для бензинів Е5 та Е7 

- для бензинів Е10 

- етери (С5 і вище) 

- для бензинів Е5 та Е7 

 

3,0 

 

5 

Понад 5 до 7 включ. 

Понад 7 до 10 включ. 

 

10 

12 

 

10 

15 

 

7 

15 

 

15 



 
 

 104

Найменування показника 
Значення за екологічними класами 

Євро 5 Євро 4 Євро 3 

- для бензинів Е10 

- інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння не 

вище ніж 210 оС 

- для бензинів Е5 та Е7 

- для бензинів Е10 

22 

 

 

10 

15 

11. Вміст марганцю, мг/дм3 6 

12. Стабільність до окиснення (індукційний період), хв., не 

менше 
360 

13. Концентрація фактичних смол (промитих розчинником), 

мг/100 см3, не більше 
5 

14. Корозія на мідній пластинці (3 год за температури 50 оС), 

клас, не більше 
1 

15. Зовнішній вигляд 

Прозорий та світлий з різними 

відтінками залежно від кольору 

присадок, без механічних домішок та 

води 

  
Таблиця 5.7.2 – Фізико-хімічні показники дизельного палива  

за ДСТУ 7688:2015. Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови 

Найменування показника 
Значення для марок 

Л З Арк 

1. Цетанове число, не менше 51 49 48 

2. Цетановий індекс, не менше  46 

3. Густина за температури 15 °С, кг/м3, у межах 820-845 800-845 800-840 

4. Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не 

більше 

Євро 5 

Євро 4 

Євро 3 

 

 

8 

11 

11 

5. Вміст сірки, мг/кг, не більше 

Євро 5 

Євро 4 

Євро 3 

 

10 

50 

350 

6. Температура спалахнення в закритому тиглі, оС, не нижче 

Євро 5 

Євро 4 

Євро 3 

 

55 

55 

40 

7. Коксівність 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше 0,30 

8. Зольність, % (мас.), не більше  0,01 

9. Масова частка води, % (мг/кг), не більше  0,02 (200) 

10. Масова частка механічних домішок, мг/кг, не більше 24 

11. Корозія мідної пластинки, клас, не більше  1 

12. Окиснювальна стабільність, г/м3, не більше  25 

13. Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60 
оС, мкм, не більше  

460 

14. Кінематична в'язкість за температури 40 оС, мм2/с, у межах 2,0-4,5 1,5-4,0 1,5-4,0 

15. Фракційний склад: 

- за температури 250 оС випаровується, % (об.), не більше  

- за температури 350 оС випаровується, % (об.), не менше  

- 95 % (об.) переганяються за температури, оС, не вище  

 

65 

85 

360 

16. Об'ємна частка метилових (етилових) ефірів жирних кислот, %: 

- для дизельних палив В0 

- для дизельних палив В5 

 

0 

не більше ніж 5 
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Найменування показника 
Значення для марок 

Л З Арк 

- для дизельних палив В7 понад 5 та не більше ніж 7 

17. Гранична температура фільтрованості, оС, не вище  -5 -20 -30 

18. Температура помутніння, оС, не вище - - -20 

19. Вміст марганцю, мг/дм3, не більше - - 2,0 

 
Таблиця 5.7.3 – Фізико-хімічні показники зрідженого вуглеводневого газу за ДСТУ 

4047-2001. Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-
побутового споживання. Технічні умови 
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ 
ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В 
ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ 

ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 
 
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач 
раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного 
середовища.  

 
Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.  
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. Сутність його полягає в 
отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування 
висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва. 

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку 
певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому 
прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних 
відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного 
об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій 
його розвитку у прогнозованому періоді; 

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням 
імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись 
прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові 
прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; 
з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми 
моделювання змін довкілля під дією певних факторів. 

 
При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався 

метод математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити 
величину значень та відносну участь різноманітних впливів. 

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної 
фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за 
методиками, допущеними до використання в України. 

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого 
законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за 
значеннями гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової 
забудови. 
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Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою 
"ЕОЛ", версія 3.5. Розрахункові модулі системи реалізують "Методику розрахунку 
концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах 
підприємств ОНД-86". Дана програма призначена для оцінки впливу викидів 
забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств на забруднення приземного 
шару атмосфери. 

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє 
середовищу використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні 
документи, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу («Державні санітарні 
правила планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом МОЗ України 
№173 від 19.06.1996 р., ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від 
шуму», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 
вібрації»). 

 
Аналіз впливу на довкілля при здійсненні планованого будівництва 

багатопаливного автозаправного пункту у складі АЗС та АГЗП, проведений в розділі 5 
даного Звіту, показав, що основний вплив планованої діяльності очікується на 
атмосферне повітря. Тому оцінка «зони впливу» підприємства, а також оцінка ризиків 
розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів при впливі планованої 
реконструкції на навколишнє середовище визначалися за фактором забруднення 
атмосферного повітря. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана 
відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом МОЗ України, № 184 від 
13.04.2007. 

«Зона впливу» планованої діяльності визначалася згідно п. 2.19 ОНД-86 на підставі 
виконаних розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

 
В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної 

характеристики району розташування підприємства та фонових концентрацій, надані 
Сумським обласним центром з гідрометеорології.  
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 
ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВІСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 
 
Проектними рішеннями передбачається будівництво автозаправного комплексу 

(АЗК) у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням автомобілів та 
автозаправного пункту (АГЗП). 

Аналіз впливу на довкілля при виконанні будівельних робіт та провадження 
планованої діяльності з експлуатації автозаправного комплексу, проведений в розділі 5 
даного Звіту, показав, що значний негативний вплив на довкілля не передбачається. 
Основний вплив планованої діяльності передбачений на атмосферне повітря (хімічні та 
фізичні фактори) та є допустимим. 

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами, вплив на водні, земельні ресурси та ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні 
об’єкти, ландшафт допустимий.  

При виконанні будівельних робіт та провадження планованої діяльності з 
передбачений ряд заходів, спрямованих на запобігання та зменшення негативного впливу 
на довкілля. 

 
Період будівництва 
При проведенні будівельних робіт повинні бути передбачені такі заходи з охорони 

навколишнього середовища (поверхневих, підземних вод, ґрунту, рослинного і 
тваринного світу, умов життєдіяльності людини, навколишніх об'єктів техногенного 
середовища): 

- відходи, що утворюються від виконання будівельних робіт,  повинні зберігатися у 
спеціально відведених місцях; 

- відходи, що утворюються від виконання  будівельних робіт, повинні вивозитися в 
спеціально відведені для цього місця в закритих контейнерах або спеціальним 
транспортом, що запобігає розпорошенню сміття під час його транспортування; 

- передача відходів, що утворюються від виконання  будівельних робіт, 
спеціалізованим організаціям згідно чинного природоохоронного законодавства; 

- заборонена робота машин і механізмів вхолосту для попередження додаткового 
шумового впливу; 

- при проведенні будівельних робіт повинна використовуватися тільки 
спеціалізована техніка; 

- роботи мають проводитися кваліфікованими будівельно-монтажними 
організаціями з дотриманням заходів техніки безпеки та охорони навколишнього 
природного середовища;. 

Після закінчення будівельних робіт по всій території будівельного майданчика 
проводиться: 

- видалення з його меж всіх тимчасових  споруд; 
- прибирання від залишків відходів, що утворилися під час виконання будівельних 

робіт; 
Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього середовища в 

період проведення будівельних робіт, покладається на спеціалізовані організації, що 
виконують ці роботи. 
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Період експлуатації 
 
Для захисту атмосферного повітря від забруднення викидами забруднюючих 

речовин від проектованого автозаправного комплексу та забезпечення нормативного 
стану повітряного середовища передбачені заходи, направлені на здійснення викидів в 
атмосферу у відповідності з гранично-допустимими концентраціями і в мінімальній 
кількості, а саме: 

- налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки 
закритим способом, автоматизація процесу заправки транспорту; 

- злив палива із автоцистерн до резервуарів відбувається через герметичні зливні 
муфти. При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений 
об’єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при цьому 
виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище.  

- постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря 
більше 0 оС один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0 оС два рази за місяць. 
Взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду;  

- застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними 
клапанами, які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в 
резервуарі; 

- рекуперація парів пального при заправленні автотранспорту;  
- підтримка в повній технічній справності обладнання АЗК; 
- проведення систематичного контролю герметичності клапанів, сальників і 

фланцевих з'єднань. 
 
Для зменшення рівня шуму від технологічного обладнання АЗК передбачається: 
- при виборі обладнання враховані рівні звукової потужності;  
- насосне обладнання встановлюється на віброізолюючі основи;  
- обмеження швидкості руху автотранспорту по майданчику АЗК. 
 
Для попередження забруднення водних об’єктів, а також земельних ресурсів 

проектними рішеннями передбачається: 
- система господарсько-побутової каналізації для відводу господарсько-

побутових стічних вод від санітарних приладів операторської до герметизованого септику 
з подальшим вивезенням спеціалізованими підприємствами на міські очисні споруди; 

- система поверхневої каналізації для відведення забрудненого дощового і талого 
стоку з території АЗК на локальні очисні споруди (сепаратор нафтопродуктів) з 
можливістю подальшого використання очищених стоків для поливу території;  

- виключення скиду в стічні води відходів нафтопродуктів;  
- влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться 

операції з нафтопродуктами;  
- проведення вчасного ремонту дорожніх покрівель; 
- виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів; 
- негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипання піском місця розливу 

з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам на утилізацію; 
- організація регулярного прибирання території; 
- використання підземних резервуарів з постійним контролем герметичності, що 

запобігає аварійним виливам нафтопродуктів; 
- обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом; 



 
 

 110

Для запобігання виникнення аварійних ситуацій і аварій на АЗК передбачені 
наступні заходи: 

− експлуатація технічно справного обладнання зі справним заземленням, 
− дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів, 
− герметизація системи зливу та наливу палива, обладнання, арматури, 

трубопроводів, 
− своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка технологічного 

обладнання,  приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура),  
− дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, 
− мінімізація (виключення) сторонніх осіб на території АЗС під час приймання 

палива з автоцистерни, 
− дотримання протипожежного режиму, 
− наявність засобів пожежогасіння, системи пожежної сигналізації, 
− наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

людей, 
− наявність системи оповіщення (гучномовці, сирени), телефонного зв'язку, 
− забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом,  

спецвзуттям, 
− підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, атестація, 
− готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові 

тривоги), 
− чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості.  
 
Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля значного негативного впливу на 

довкілля від виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності не передбачається. 

Протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності очікується допустимий вплив на повітряне середовище, водне середовище, 
ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у сфері поводження з відходами, 
відсутність впливу на стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, 
матеріальні об’єкти, ландшафти та позитивний вплив на соціально-економічні умови.  

У зв’язку з вищенаведеним компенсаційні заходи не передбачаються. 
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ 
ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 
ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ 

ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЙ 
 
Згідно з описом і оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через 

можливість виникнення надзвичайних ситуацій, наведеним у розділі 5.4.2 даного Звіту, 
значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля, зумовленого 

вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається. 
Заходи спрямовані на запобігання та пом’якшення можливих надзвичайних 

ситуацій дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у 
випадку її виникнення, запобігти або пом’якшити вплив на довкілля та здоров’я людей та 
зберегти матеріальні цінності. Рішення зазначених цілей забезпечується  
профілактичними засобами,  технічними  заходами та системами запобігання та 
пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій. 

Для запобігання виникнення аварійних ситуацій і аварій на АЗК передбачені 
наступні заходи: 

− експлуатація технічно справного обладнання зі справним заземленням, 
− дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів, 
− герметизація системи зливу та наливу палива, обладнання, арматури, 

трубопроводів, 
− своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка технологічного 

обладнання,  приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура),  
− дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, 
− мінімізація (виключення) сторонніх осіб на території АЗС під час приймання 

палива з автоцистерни, 
− дотримання протипожежного режиму, 
− наявність засобів пожежогасіння, системи пожежної сигналізації, 
− наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

людей, 
− наявність системи оповіщення (гучномовці, сирени), телефонного зв'язку, 
− забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом,  

спецвзуттям, 
− підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, атестація, 
− готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові 

тривоги), 
− чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості.  
 
На АЗК передбачена система протипожежного водопроводу.  
 

Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації на 

довкілля чи його пом’якшення до допустимого рівня. 

Згідно з оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу планованої 

діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій 

не передбачається. 
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9.  ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 
ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), 

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ 

 
При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені наступні труднощі: 
- відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для комплексного 

прогнозування впливу на довкілля та проведення оцінки за видами  впливів на довкілля. 
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10.  УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇЩО НАДІЙШЛИ ДО 
УПОВНОВАЖЕНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ПІСЛЯ 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Інформування громадськості про намір провадити плановану діяльність щодо 

будівництво автозаправного комплексу у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним 
обслуговуванням автомобілів та автогазозаправного пункту (АГЗП) по вул. 
Привокзальна, 4/5 в м. Суми здійснювалось згідно статей 4 та 5 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (№ 
20187231305/3049 від 25.07.2018 р.), було оприлюднено в Єдиному реєстрі ОВД на 
офіційному веб-сайті в мережі Інтернет Міністерства екології та природних ресурсів 
України (http://eia.menr.gov.ua/places/view/1305). 

Також повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля, була оприлюднено ТОВ «ОМФАЛ» шляхом  опублікування в двох друкованих 
засобах масової інформації (газета «Панорама», випуск № 30 (1024) від 25 липня 2018 
року та газета «Шанс+ТВ», випуск № 30 від 25 липня 2018 року), а також розміщене на 
дошках оголошень Сумської міської ради та в громадських місцях у Ковпаківському 
районі м. Суми, де планується провадити плановану діяльність. 

Згідно з інформацією  від уповноваженого територіального органу (лист 
Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА № 01-17/2052 від 
22.08.2018 р.) з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер 20187231305 у Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля від 25.07.2018 р.) зауважень та пропозицій до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, від громадськості не надходило. 

 
Нижче наведені: 
1. Лист Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА від 

22.08.2018 р. № 01-17/2052; 
2. Газета «Панорама», випуск № 30 (1024) від 25 липня 2018 року;  
3. Газета «Шанс+ТВ», випуск № 30 від 25 липня 2018 року. 
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11.  СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРІНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО 
МОНІТОРІНГУ 

 
Згідно з  проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час 

провадження планованої діяльності, очікується  незначний та допустимий вплив на 
довкілля  зумовлений викидами забруднюючих речовин  в атмосферне повітря, шумовим 
забрудненням та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами.  Значний 

негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не 

передбачається. 

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається програма 
моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої 
діяльності  для моніторингу та контролю допустимих впливів.  

 
Під час провадження планованої діяльності з експлуатації автозаправного 

комплексу передбачена наступна програма моніторингу та контролю щодо впливу на 
довкілля та здоров’я населення: 

Щодо впливу, зумовленого викидами забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря: 

1. проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря   
відповідно до «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації 
викидів забруднюючих речовин на підприємстві», затвердженої наказом Мінприроди 
України від 10.02.1995 р. № 7. 

2. підготовка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, згідно 
«Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються 
обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-
підприємців», затвердженої наказом Мінприроди від 09.03.2006 р. № 108, та отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами відповідно до Постанови Кабінету  Міністрів  України  від 13.03.2002  N  302 
"Про  затвердження   Порядку проведення та  оплати  робіт,  пов'язаних  з  видачою 
дозволів на викиди забруднюючих речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними 
джерелами,  обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які   
отримали  такі    дозволи"  (із  змінами). 

3. здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на джерелах викидів, згідно з 
заходами щодо здійснення контролю встановленими в  дозволі на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.  

 
Щодо впливу від здійснення операцій у сфері поводження з відходами:  
1.  забезпечення  належного  збирання,  перевезення та передачі відходів, 

утворюваних від планованої діяльності, згідно чинного законодавства для зберігання, 
оброблення, перероблення, утилізації., видалення та захоронення,  а  також  дотримання  
правил  екологічної безпеки при поводженні з ними. 

2. обов'язковий облік відходів щодо операцій у сфері поводження з відходами на 
основі їх класифікації  
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У зв’язку з відсутністю значного негативного впливу післяпроектний моніторинг 
для узгодження вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення, 
усунення, обмеження впливу планованої діяльності не потрібен. 
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12.  РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ НА 
ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 

 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ОМФАЛ» планується будівництво 

автозаправного комплексу (АЗК) у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним 
обслуговуванням автомобілів та автозаправного пункту (АГЗП), на якому буде 
здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та сумішшю 
скраплених (зріджених) газів пропану та бутану. 

Розміщення автозаправного комплексу передбачено по вул. Привокзальній, 4/5 у 
Ковпаківському районі, в північній частині міста Суми, вздовж міської вулиці районного 
значення - вул. Привокзальної, на землях Сумської міської ради. 

Площа земельної ділянки під розміщення автозаправного комплексу складає 0,77 
га. 

На території автозаправного комплексу передбачається розміщення наступних 
об’єктів: 

• Автозаправна станція (АЗС), на якій здійснюється заправлення автомобілів 
рідким моторним паливом (бензином різних марок та дизельним паливом), у складі: 

- резервуарний парк для зберігання двох марок бензину (А-92, А-95) та однієї 
марки дизельного палива, до складу якого входять три стаціонарних підземних 
горизонтальних циліндричних двостінних резервуара, обладнані запірними пристроями 
та захисними клапанами, об’ємом 18 м3 кожний на три види палива, та 1 аварійний 
резервуар ємністю 18 м3. Загальна місткість резервуарного парку – 72 м3. 

- дві двосторонні 10-ти пістолетні паливо-роздавальні колонки Wayne Dresser 5-10 
продуктивністю 40 л/хв. для заправлення бензином та дизельним паливом. 

- колодязь зливу нафтопродуктів. 
- майданчик для розташування автоцистерни, що здійснює доставку палива на 

АЗС. 
• Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП), на якому здійснюється 

заправлення автомобілів сумішшю зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) пропан-бутан, у 
складі: 

- підземний резервуар ЗВГ об'ємом 9,8 м3; 
-  насосна установка НУОКО-УАСІЛІМ 5КС 4 08 для зливу ЗВГ з автоцистерн і 

подачі продукту в ємність на заправну колонку,  
- колонка заправна АСТРА-1У продуктивністю 60 л/хв. для заправлення 

автомобілів зрідженим вуглеводневим газом; 
- зливна колонка для прийому ЗВГ з автоцистерни в резервуар зберігання у складі 

приєднувальних пристроїв для шлангів автоцистерни, швидкісного і зворотного клапанів, 
трубопроводів парової, рідкої фази і технологічних продувок, а також запірної арматури і 
приладів КВП і А; 

- запірна, регулююча і запобіжна арматура; прилади контролю та автоматики; 
технологічні трубопроводи; 

- майданчик для розташування автоцистерни, що здійснює доставку ЗВГ. 
• Локальні очисні споруди дощового стоку - сепаратор нафтопродуктів ПБМО-

200-7 потужністю 7 л/с. 
• Будівля операторської. 
• Майданчик для сміттєзбірників. 
• Майданчик розміщення засобів первинного пожежогасіння. 

Середня пропускна спроможність на добу: АЗС – 375 авт., АГЗП – 150 авт. 
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Річний обсяг палива, що відпускається споживачам: бензин – 2100 м3, дизпаливо – 
1540 м3, зріджений вуглеводневий газ – 1500 м3. 

 
Результати аналізу впливу на довкілля при виконанні будівельних робіт та 

провадження планованої діяльності наведені нижче. 
 
При виконанні підготовчих та будівельних робіт буде здійснюватися 

короткочасний вплив на довкілля за рахунок роботі ДВЗ автотранспорту, здійснення 
зварювальних робіт, фарбування металевих поверхонь, здійснення земляних робіт, 
утворення відходів при виконанні демонтажних та будівельних робіт. 

Валовий викид на період проведення демонтажних та будівельних робіт при роботі 
ДВЗ автотранспорту, земляних, фарбувальних і зварювальних роботах складе 13,28942 т. 

Рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках нижче нормованих 
значень за всіма середньогеометричними частотами октавної смуги. Отже, в період 
проведення будівельних робіт спеціалізована техніка не зробить шкідливого шумового 
впливу на межі найближчої житлової забудови. 

При виконанні демонтажних та будівельних робіт передбачається утворення 
наступних видів відходів: матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені  (3 
клас небезпеки), брухт чорних металів дрібний інший (3 клас небезпеки), відходи, 
одержані у процесах зварювання (3 клас небезпеки), надлишковий ґрунт (4 клас 
небезпеки), відходи лакофарбувальних матеріалів (3 клас небезпеки), відходи змішані 
будівництва та знесення будівель і споруд (4 клас небезпеки), відходи комунальні (міські) 
змішані, у т. ч. сміття з урн (4 клас небезпеки). 

 
При реалізації планованого будівництва автозаправного комплексу можливі 

наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля: 
- здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні 
концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони 
підприємства розміром 50 м та межі найближчої житлової забудови складуть менше 1 
ГДК (з урахуванням фону), що відповідає санітарним та екологічним вимогам. 
Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі забруднюючих 
речовин, що викидаються джерелами викидів підприємства, є допустимим, ймовірність 
виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний ризик 
оцінюється як «прийнятий». 

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 

ділянок) – негативний вплив не передбачається.  
- ґрунт – потенційний вплив діяльності планованої діяльності на ґрунт та ґрунти 

не передбачається. Ряд передбачених заходів дозволяє запобігти забруднення ґрунту. 
- вода – прийняті рішення щодо відведення господарсько-побутових та 

поверхневих стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Скидання 
стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Господарсько-побутові стоки відводяться 
до герметизованого септику та по мірі накопичення вивозяться спеціалізованими 
підприємствами на міські очисні споруди. Очищення дощового стоку передбачено на 
локальних очисних спорудах (сепараторі нафтопродуктів) з подальшим використанням 
очищених стоків для поливу території. 

- атмосферне повітря – допустимий вплив. Джерелами утворення забруднюючих 
речовин на проектованому автозаправному комплексі є: резервуари зберігання бензину та 
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дизельного палива, резервуар аварійного зливу палива; майданчик зливу нафтопродуктів 
(бензину та дизельного палива) з автоцистерни в резервуари зберігання; дві двосторонні 
паливороздавальні колонки для заправлення бензином та дизельним паливом; підземний 
резервуар зберігання зрідженого вуглеводневого газу (викиди під час зберігання ЗВГ, 
ремонту та опосвідчення резервуару); зливна колонка для зливу ЗВГ з автоцистерни в 
резервуар зберігання; колонка заправна АСТРА-1У продуктивністю 60 л/хв.для 
заправлення автомобілів зрідженим вуглеводневим газом; двигуни внутрішнього 
згорання автотранспорту, що здійснює заправлення на АЗК. Кількість проектованих 
джерел викидів – 14 од. Валовий викид забруднюючих речовин становитиме 1,59136 
т/рік, крім того, парникові гази – 2,96696 т/рік. Перевищень величин приземних 
концентрацій з урахуванням фону над нормативами ГДК не спостерігається. 

Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів», затвердженими наказом МОЗ Украйни від 19.06.1996 р. № 173, нормативна 
санітарно-захисна зона для АЗС складає 50 м (V клас). Для АГЗП Санітарними правилами 
нормативна санітарно-захисна зона не встановлена.  

Відповідно до п. 10.8.28 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» 
розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських 
будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюється за 
розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного 
обладнання, сервісних об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються на АЗС, з 
урахуванням фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів 
звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 50 м. 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» нормативна відстань від 
АГЗП з підземним резервуаром місткістю до 20 м3 до громадських, житлових будинків та 
споруд становить не менш ніж 30 м, до резервуарів АЗС – 30 м. Враховуючи те, що АГЗП 
входить до складу інфраструктури багатопаливної АЗС та усі вищевикладені умови 
розташування витримані, санітарно-захисна зона для АГЗП приймається 50 м.  

Найближча житлова забудова розташована у східному напрямку на відстані 55 м 
від крайнього джерела викидів АЗК (паливо-роздавальна колонка АЗС) – малоповерховий 
житловий будинок по вул. Привокзальна, 12. Тобто нормативна санітарно-захисна зона 
витримана. 

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) – 
негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованого 
будівництва не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні 
виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють 
зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, 
відсутні.  

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної 
та культурної спадщини в районі розташування підприємства відсутні. 

- ландшафт – негативних впливів не передбачається. 
- соціально-економічні умови – позитивний вплив. Будівництво автозаправного 

комплексу буде мати позитивний вплив через створення додаткових робочих місць, 
збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет. 

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами буде носити довгостроковий характер, в той час за рахунок відповідності 
діючим нормативам негативного впливу (в тому числі значного) від планованої 
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діяльності на довкілля за рахунок поводження з відходами не очікується. Вплив на 
довкілля, зумовлений операціями у сфері поводження з відходами, є допустимим. 

Транскордонний вплив не передбачається. 
Кумулятивний вплив об’єкту планованого будівництва та сусідніх виробничих 

підприємств, які є забруднювачами довкілля, є допустимим. 
 
Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля протягом виконання підготовчих 

і будівельних робіт та провадження планованої діяльності очікується допустимий вплив 
на повітряне та водне середовище, ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у 
сфері поводження з відходами, відсутність впливу на стан фауни, флори, біорізноманіття, 
кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафти та позитивний вплив на соціально-
економічні умови.  

Значного негативного впливу на довкілля від виконання підготовчих і будівельних 
робіт та провадження планованої діяльності не передбачається. 
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ДОДАТОК 1 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин на період виконання підготовчих та 

будівних робіт 
 

1) Викиди від автотранспорту 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту виконаний згідно 

«Методиці розрахунку викидів забруднюючих речовин і парникових газів у повітря від 

транспортних засобів», Київ, 2008 р., затвердженої наказом Держкомстату України № 452 від 

13.11.2008 р. 

Об'єм викидів забруднюючої речовини (т) при роботі будівельної техніки визначається за 

формулою: 

Вji = Mi · Аij / 1000, т/год 

де        Вji – об'єм викидів j-ї забруднюючої речовини i-ю групою техніки, т; 

Mі – об'єм спожитого палива i-ю групою техніки, т; 

Аij – усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини i-ю групою техніки, кг/т; 

Kтсjik – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-го забруднюючої речовини 

від використання палива i-го виду k-групою автотранспорту. 

Проведення будівельно-монтажних робіт здійснюється будівельною технікою, яка працює 

на дизельному паливі. Працює 13 будівельних машин. Годинна витрата палива – 5 кг/год. Річний 

час роботи – 800 год. Витрата палива за період будівництва 4 т. 

 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від автотранспорту наведено в 

таблиці. 

Найменування речовини Питомі викиди, кг/т 
Потужність викиду 

г/с т/рік 

1 2 3 4 

Оксид вуглецю 36,2 0,050278 0,1448 

НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19) 8,16 0,011333 0,03264 

Метан 0,25 0,000347 0,001 

Діоксид азоту 31,4 0,043611 0,1256 

Сажа 3,85 0,005347 0,0154 

Оксид діазоту 0,12 0,000167 0,00048 

Діоксид вуглецю 3138 4,358333 12,552 

Ангідрид сірчистий 4,3 0,005972 0,0172 

Бенз(а)пірен 0,03 4,17E-05 0,00012 

  

2) Викиди забруднюючих речовин при здійсненні зварювальних робіт 

Кількість забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу при виконанні 

зварювальних робіт, розрахована за збірником «Питомі викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», УкрНЦТЕ, 2004 р., виходячи з витрати електродів 

і питомих викидів забруднюючих речовин. 

При проведенні зварювальних робіт будуть використовуватися електроди УОНИ-13/45. 

Витрата електродів за період будівництва – 800 кг. Час роботи – 360 год.  

Валові викиди забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу при виконанні 

зварювальних робіт, розраховані за формулою: 

Мi
c = gi

c × В × 10-6, т, 

де   gi
c - питомий показник забруднюючої речовини, г/кг зварювальних матеріалів, що 

витрачаються; 

В - маса електродів, що витрачаються на будівництво, кг. 

Питомі величини викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу при 

виконанні зварювальних робіт із застосуванням електродів, наведені в таблиці. 
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Питомі величини викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу при 

виконанні зварювальних робіт 

Найменування забруднюючої речовини 

Питоме виділення забруднюючих 

речовин, г/кг зварювальних матеріалів, 

що витрачаються 

Заліза оксид ( у перерахунку на залізо) 10,69 

Марганець і його сполуки ( у перерахунку на діоксид 

марганцю) 
0,51 

Діоксид кремнію 1,4 

Фториди добре розчинні 4,4 

Фториди погано розчинні 2,2 

Фтористий водень 1,0 

 

Результати розрахунків зведені у таблиці: 

Найменування забруднюючої речовини 
Потужність викидів 

г/с т 

Заліза оксид ( у перерахунку на залізо) 0,0066 0,008552 

Марганець і його сполуки ( у перерахунку на діоксид 

марганцю) 
0,000315 0,000408 

Діоксид кремнію 0,000864 0,00112 

Фториди добре розчинні 0,002716 0,00352 

Фториди погано розчинні 0,001358 0,00176 

Фтористий водень 0,000617 0,0008 

 

3) Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виконанні фарбувальних робіт 

При нанесенні фарби на поверхню і сушці відбувається виділення в атмосферу парів 

органічних розчинників, що входять до складу фарби. 

Кількість шкідливих речовин, що надходять у повітряне середовище при фарбуванні і 

сушці поверхонь, визначалося на підставі питомих показників виділення органічних розчинників 

з одиниці поверхні, що фарбується з урахуванням норм витрати лакофарбних матеріалів. 

Кількість парів органічних розчинників, що виділяються при фарбуванні і сушці методом 

пневматичного розпилення, визначаємо відповідно до збірки «Питомі викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», УкрНТЕК. 

Фарбування поверхонь здійснюється фарбою ПФ-115 з розчинником уайт-спіритом. 

Спосіб фарбування - пневматичне розпилення. Продуктивність фарбувального обладнання – 5 

м2/год. Вихідні дані для розрахунку та результати розрахунків зведені в таблиці. Витрата фарби – 

1500 т/рік. Час проведення фарбування – 800 год, сушіння – 1000 год. 

Вихідні дані для розрахунку 
Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Площа поверхні, що 

фарбується, м2 

Кількість парів розчинників, г/м2 поверхні 

фарбування сушіння 

Фарба ПФ-115 

Уайт-спірит 4000 17,28 30,24 

 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин при здійсненні фарбувальних 

робіт наведені у таблиці. 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Потужність викиду 

фарбування сушіння Всього 

г/с т г/с т г/с т 

Уайт-спірит 0,024 0,06912 0,0336 0,12096 0,0576 0,19008 
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4) Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виконанні земляних робіт 

 

При проведенні земляних робіт виділяється пил. Обсяг пиловидалення визначаємо згідно 

«Тимчасового методичному посібнику з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у 

промисловості будівельних матеріалів», Новоросійськ, 1985 р., по формулі: 

3600

P6В10
6

GP5P4P3P2P1

2

×′×××××××

=Q  

Р1 = К1 – частка пилової фракції в породі; визначається шляхом промивання і просівання 

середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 мкм, Р1 = 0,05; 

Р2 = К2 – частка переходить в аерозоль летючої пилу з розміром частинок 0-50 мкм по 

відношенню до всієї пилу в матеріалі, Р1 = 0,02; 

Р3 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаваторів, (Р3 = К3 = 1,2); 

Р4 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, (Р4 = К5 = 0,7); 

G – кількість ґрунту, що переробляється, т/год, G = 5 т/год, 7696 т/період будівництва 

Р5 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, (Р5 = К7 = 0,6) 

Р6 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, Р6 = К4 = 0,1; 

В1– коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, В1 = 0,5. 

=

××××××××

=

3600

1,05,01056,07,02,102,005,0
6

2
Q 0,035 г/с (0,19394 т/рік) 
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ДОДАТОК 2 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин при провадженні планованої 

діяльності 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу при 

зберіганні палива (дж. № 1, 2, 3, 4) 
 
Паливо для заправки автомобільного транспорту зберігається на АЗС у трьох 

стаціонарних підземних резервуарах, обладнаних запірними пристроями та захисними 
клапанами, об’ємом по 18 м3 кожний. Крім того, передбачається встановлення аварійного 
резервуару для зливу палива. 

 
Річна кількість палива, що зберігається в резервуарах підприємства становить 3640 

м3, з яких: 
- бензин А-95 - 1050 м3, 
- бензин А-92 - 1050 м3, 
- дизельне паливо – 1540 м3. 
Забруднюючі речовини, що поступають в атмосферу при зберіганні бензину та 

дизпалива через дихальні клапани ємностей зберігання – бензин (нафтовий, 
малосірчистий, у перерахунку на вуглець), вуглеводні насичені С12-С19 (дизельне 
паливо).  

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проведено згідно «Збірника методик 
по розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел 
забруднення атмосфери», УкрНЦТЕ, м. Донецьк. 

Розрахункові формули та результати розрахунків наведені у таблиці: 

Найменування Позначення 
Одиниця 

виміру 
Розрахункова формула Значення 

1 2 3 4 5 

Розрахунок викидів під час статичного зберігання бензину А-95 (джерело викидів № 1) 

Найменування нафтопродукту    бензин  

Тип резервуару    підземний 

Об’єм рідини, що наливається в резервуар 

протягом року 
Vр

р м3/рік   1050 

Об’єм резервуару V м3  18 

Тиск насиченої пари рідини при 

температурі 38оС 
Рс(38) гПа Додаток 6  607 

Молекулярна маса парів рідини Мп г/моль Табл. 2.9  66 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від 

тиску насичених парів та температури 

газового простору в холодний період року 

k5х  Додаток 3, табл. 3.4  0,1359 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від 

тиску насичених парів та температури 

газового простору в теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.4  0,4404 

Річна оборотність резервуару П  П = Vр
р / V 58,3 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від 

тиску насичених парів та річної 

оборотності резервуару 

k6  Додаток 4  1,86 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від 

технічної оснащеності та режиму 

експлуатації  

k7  Додаток 5  0,2 

 



 
 

 131

1 2 3 4 5 

ККД газовловлюваючого обладнання η   0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному зберіганні 
Пр кг/год 

Пр=2,52·Vр
р·Рs(38)· 

Mп·(К5х+К5т)· К6· К7· (1-η) 

·10-9 

0,022726 

Час зберігання нафтопродуктів Т год/рік  8760 

Валовий викид забруднюючих 

речовин при статичному зберіганні 

нафтопродуктів 

Gхр. вал. т/рік Gхр. вал.= Пр · Т / 1000 0,19908 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин при 

статичному зберіганні 

нафтопродуктів  

Gхр.макс г/с Gхр.макс = Пр · 1000 / 3600 0,00631 

Розрахунок викидів під час статичного зберігання бензину А-92 (джерело викидів № 2) 

Найменування нафтопродукту    бензин  

Тип резервуару    підземний 

Об’єм рідини, що наливається в 

резервуар протягом року 
Vр

р м3/рік   1050 

Об’єм резервуару V м3  18 

Тиск насиченої пари рідини при 

температурі 38оС 
Рс(38) гПа Додаток 6  607 

Молекулярна маса парів рідини Мп г/моль Табл. 2.9  66 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та температури 

газового простору в холодний період 

року 

k5х  Додаток 3, табл. 3.4  0,1359 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та температури 

газового простору в теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.4  0,4404 

Річна оборотність резервуару П  П = Vр
р / V 58,3 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та річної 

оборотності резервуару 

k6  Додаток 4  1,86 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від технічної оснащеності та режиму 

експлуатації  

k7  Додаток 5  0,2 

ККД газовловлюваючого обладнання η   0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному зберіганні 
Пр кг/год 

Пр=2,52·Vр
р·Рs(38)· 

Mп·(К5х+К5т)· К6· К7· (1-η) 

·10-9 

0,022726 

Час зберігання нафтопродуктів Т год/рік  8760 

Валовий викид забруднюючих 

речовин при статичному зберіганні 

нафтопродуктів 

Gхр. вал. т/рік Gхр. вал.= Пр · Т / 1000 0,19908 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин при 

статичному зберіганні 

нафтопродуктів  

Gхр.макс г/с Gхр.макс = Пр · 1000 / 3600 0,00631 

Розрахунок викидів під час статичного зберігання дизельного палива (джерело викидів № 3) 

Найменування нафтопродукту    
дизельне 

паливо  

Тип резервуару    підземний 

Об’єм рідини, що наливається в 

резервуар протягом року  
Vр

р м3/рік   1540 
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1 2 3 4 5 

ККД газовловлюваючого обладнання η   0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному зберіганні 
Пр кг/год 

Пр=2,52·Vр
р·Рs(38)· 

Mп·(К5х+К5т)· К6· К7· (1-η) 

·10-9 

0,022726 

Об’єм резервуару V м3  18 

Тиск насиченої пари рідини при 

температурі 38оС 
Рс(38) гПа Додаток 6  9,2 

Молекулярна маса парів рідини Мп г/моль Табл. 2.9  119,5 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та 

температури газового простору в 

холодний період року 

k5х 

 
 Додаток 3, табл. 3.6 0,108 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та 

температури газового простору в 

теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.6  0,202 

Річна оборотність резервуару П  П = Vр
р / V 85,6 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та річної 

оборотності резервуару 

k6  Додаток 4  1,1 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від технічної оснащеності та режиму 

експлуатації  

k7  Додаток 5  0,2 

ККД газовловлюваючого обладнання η   0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному зберіганні 
Пр кг/год 

Пр=2,52·Vр
р·Рs(38)· 

Mп·(К5х+К5т)· К6· К7· (1-η) 

·10-9 

0,000291 

Час зберігання нафтопродуктів Т год/рік  8760 

Валовий викид забруднюючих 

речовин при статичному зберіганні 

нафтопродуктів 

Gхр. вал. т/рік Gхр. вал.= Пр · Т / 1000 0,00255 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин при 

статичному зберіганні 

нафтопродуктів  

Gхр.макс г/с Gхр.макс = Пр · 1000 / 3600 0,000081 

Розрахунок викидів від резервуару аварійного зливу палива (бензин) (джерело викидів № 4) 

Найменування нафтопродукту    бензин  

Тип резервуару    підземний 

Об’єм рідини, що наливається в 

резервуар протягом року 
Vр

р м3/рік   18 

Об’єм резервуару V м3  18 

Тиск насиченої пари рідини при 

температурі 38оС 
Рс(38) гПа Додаток 6  607 

Молекулярна маса парів рідини Мп г/моль Табл. 2.9  66 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та температури 

газового простору в холодний період 

року 

k5х  Додаток 3, табл. 3.4  0,1359 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та температури 

газового простору в теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.4  0,4404 
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ККД газовловлюваючого обладнання η   0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному зберіганні 
Пр кг/год 

Пр=2,52·Vр
р·Рs(38)· 

Mп·(К5х+К5т)· К6· К7· (1-η) 

·10-9 

0,022726 

Річна оборотність резервуару П  П = Vр
р / V 1,0 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та річної 

оборотності резервуару 

k6  Додаток 4  4,01 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від технічної оснащеності та режиму 

експлуатації  

k7  Додаток 5  0,2 

ККД газовловлюваючого обладнання η   0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному зберіганні 
Пр кг/год 

Пр=2,52·Vр
р·Рs(38)· 

Mп·(К5х+К5т)· К6· К7· (1-η) 

·10-9 

0,00084 

Час зберігання нафтопродуктів Т год/рік  48 

Валовий викид забруднюючих 

речовин при статичному зберіганні 

нафтопродуктів 

Gхр. вал. т/рік Gхр. вал.= Пр · Т / 1000 0,00004 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин при 

статичному зберіганні 

нафтопродуктів  

Gхр.макс г/с Gхр.макс = Пр · 1000 / 3600 0,00023 

Розрахунок викидів від резервуару аварійного зливу палива (дизельне паливо) (джерело викидів 

№ 4) 

Найменування нафтопродукту    
дизельне 

паливо  

Тип резервуару    підземний 

Об’єм рідини, що наливається в 

резервуар протягом року  
Vр

р м3/рік   18 

Об’єм резервуару V м3  18 

Тиск насиченої пари рідини при 

температурі 38оС 
Рс(38) гПа Додаток 6  9,2 

Молекулярна маса парів рідини Мп г/моль Табл. 2.9  119,5 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та 

температури газового простору в 

холодний період року 

k5х 

 
 Додаток 3, табл. 3.6 0,108 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та 

температури газового простору в 

теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.6  0,202 

Річна оборотність резервуару П  П = Vр
р / V 85,6 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від тиску насичених парів та річної 

оборотності резервуару 

k6  Додаток 4  1,26 

Поправочний коефіцієнт, що залежить 

від технічної оснащеності та режиму 

експлуатації  

k7  Додаток 5  0,2 

ККД газовловлюваючого обладнання η   0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному зберіганні 
Пр кг/год 

Пр=2,52·Vр
р·Рs(38)· 

Mп·(К5х+К5т)· К6· К7· (1-η) 

·10-9 

0,0000039 

Час зберігання нафтопродуктів Т год/рік  48 

Валовий викид забруднюючих Gхр. вал. т/рік Gхр. вал.= Пр · Т / 1000 1,87·10-7 
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ККД газовловлюваючого обладнання η   0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному зберіганні 
Пр кг/год 

Пр=2,52·Vр
р·Рs(38)· 

Mп·(К5х+К5т)· К6· К7· (1-η) 

·10-9 

0,022726 

речовин при статичному зберіганні 

нафтопродуктів 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин при 

статичному зберіганні 

нафтопродуктів  

Gхр.макс г/с Gхр.макс = Пр · 1000 / 3600 1,08·10-6 

 

Розрахунок викидів під час зливу нафтопродуктів в резервуари  

(джерело викидів № 5) 
 
При зливі нафтопродуктів із бензовоза в резервуари в атмосферне повітря 

потрапляють бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) (при зливі 
бензину) та вуглеводні насичені С12-С19 (при зливі дизельного палива). 

Розрахунок викидів виконується згідно «Збірника методик по розрахунку вмісту 
забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери», 
УкрНЦТЕ, м. Донецьк. 

Кількість викидів в атмосферу шкідливих речовин (кг/ч) розраховується по 
формулі: 

Пн.ц. = 0,2485 · Vр
цн · Ps (38) · Мп · (К5х + К5т) · 10-9, 

де      Vр
цн – об’єм рідини, яка наливається в резервуари протягом року, м3/рік; 

Ps (38) – тиск насичених парів рідини при температурі 38 оС (гПа), для 
нафтопродуктів приймається в залежності від температури початку кипіння рідини; 

К5х, К5т – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насичених парів і 
температури газового простору, відповідно в холодний і теплий період року. 

Результати розрахунків наведені в таблиці: 

Найменування Позначення 
Одиниця 

виміру 
Розрахункова формула Значення 

1 2 3 4 5 

Розрахунок викидів під час зливу бензину А-95 в резервуар 

Найменування нафтопродукту    
бензин А-

95 

Об’єм рідини, що наливається в 

резервуар протягом року  
Vр

цн м3/рік   1050 

Тиск насиченої пари рідини при 

температурі 38оС 
Рс(38) гПа Додаток 6  607 

Молекулярна маса парів рідини Мп г/моль Табл. 2.9  66 

Поправочний коефіцієнт, що 

залежить від тиску насичених парів 

та температури газового простору в 

холодний період року 

k5х 

 
 Додаток 3, табл. 3.6  0,242 

Поправочний коефіцієнт, що 

залежить від тиску насичених парів 

та температури газового простору в 

теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.6  0,372 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному 

зберіганні 

Пр кг/год 
Пн.ц. = 0,2485 · Vр

цн · Ps (38) · 

Мп · (К5х + К5т) · 10-9 
0,00642 
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1 2 3 4 5 

Час зливу нафтопродуктів в 

резервуар 
Т год/рік  210 

Валовий викид забруднюючих 

речовин при зливі 

нафтопродуктів 

Gзл. вал. т/рік Gзл. вал.= Пн.п. · Т / 1000 0,00135 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин при зливі 

нафтопродуктів  

Gзл.макс г/с Gзл.макс = Пн.п. · 1000 / 3600 0,00178 

Розрахунок викидів під час зливу бензину А-92 в резервуар 

Найменування нафтопродукту    
бензин А-

95 

Об’єм рідини, що наливається в 

резервуар протягом року  
Vр

цн м3/рік   1050 

Тиск насиченої пари рідини при 

температурі 38оС 
Рс(38) гПа Додаток 6  607 

Молекулярна маса парів рідини Мп г/моль Табл. 2.9  66 

Поправочний коефіцієнт, що 

залежить від тиску насичених парів 

та температури газового простору в 

холодний період року 

k5х 

 
 Додаток 3, табл. 3.6  0,242 

Поправочний коефіцієнт, що 

залежить від тиску насичених парів 

та температури газового простору в 

теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.6  0,372 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному 

зберіганні 

Пр кг/год 
Пн.ц. = 0,2485 · Vр

цн · Ps (38) · 

Мп · (К5х + К5т) · 10-9 
0,00642 

Час зливу нафтопродуктів в 

резервуар 
Т год/рік  210 

Валовий викид забруднюючих 

речовин при зливі 

нафтопродуктів 

Gзл. вал. т/рік Gзл. вал.= Пн.п. · Т / 1000 0,00135 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин при зливі 

нафтопродуктів  

Gзл.макс г/с Gзл.макс = Пн.п. · 1000 / 3600 0,00178 

Розрахунок викидів під час зливу дизельного палива в резервуар 

Найменування нафтопродукту    
дизельне 

паливо 

Об’єм рідини, що наливається в 

резервуар протягом року  
Vр

цн м3/рік   1540 

Тиск насиченої пари рідини при 

температурі 38оС 
Рс(38) гПа Додаток 6  9,2 

Молекулярна маса парів рідини Мп г/моль Табл. 2.9 119,5 

Поправочний коефіцієнт, що 

залежить від тиску насичених парів 

та температури газового простору в 

холодний період року 

k5х  Додаток 3, табл. 3.6  0,0925 

Поправочний коефіцієнт, що 

залежить від тиску насичених парів 

та температури газового простору в 

теплий період року 

k5т  Додаток 3, табл. 3.6  0,196 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу при статичному 

зберіганні 

Пр кг/год 
Пн.ц. = 0,2485 · Vр

цн · Ps (38) · 

Мп · (К5х + К5т) · 10-9 
0,000121 
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1 2 3 4 5 

Час зливу нафтопродуктів в 

резервуар 
Т год/рік  308 

Валовий викид забруднюючих 

речовин при зливі 

нафтопродуктів 

Gзл. вал. т/рік Gзл. вал.= Пн.п. · Т / 1000 0,000037 

Максимальний секундний викид 

забруднюючих речовин при зливі 

нафтопродуктів  

Gзл.макс г/с Gзл.макс = Пн.п. · 1000 / 3600 0,000034 

У зв'язку з тім, що одночасно можливий злив тільки одного виду палива, 
максимальний секундний викид при зливі бензину в резервуари прийнятий за 
найбільшим значенням. 

 
 Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу при 

заправці автомобілів паливом (джерела викидів №№ 6, 7, 8, 9) 
 
Заправлення автомобілів бензином та дизельним паливом передбачено за 

допомогою двох двосторонніх ПРК продуктивністю 40 л/хвилину для заправлення 
бензином та дизельним паливом. Загальна кількість місць для заправлення – 4. 

В наслідок заправки автотранспорту в атмосферне повітря від кожного пістолету 
видаляються бензин (при заправленні бензином) та вуглеводні насичені С12-С19 (при 
заправленні дизельним паливом).  

Розрахунок викидів від заправлення автотранспорту виконується згідно «Збірника 
показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
різними виробництвами», УкрНЦТЕ, 2004 р.  

Кількість викидів в атмосферу шкідливих речовин (кг/ч) розраховується по 
формулі: 

М = Q · K · g; 
де       Q – продуктивність паливороздавальної колонки, м3/год; 

К - коефіцієнт, що залежить від концентрації парів палива, (для бензину К = 
0,000058, для дизпалива К = 0,000036); 

g – густина палива, кг/м3. Густина бензину – 760 кг/м3, дизельного палива – 850 
кг/м3. 

Результати розрахунків зведені до таблиці: 

№ ПРК Вид палива 

Кількість 

палива, що 

відпускається з 

колонки, м3/рік 

Продуктив-

ність ПРК, 

м3/год 

Час 

роботи 

ПРК, 

год/рік 

Кількість викидів 

кг/год г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

(дж.6) 

Бензин  525 
2,4 

218,75 0,105792 0,02939 0,02314 

ДП 385 160,42 0,07344 0,0204 0,01178 

1  

(дж.7) 

Бензин  525 
2,4 

218,75 0,105792 0,02939 0,02314 

ДП 385 160,42 0,07344 0,0204 0,01178 

2 

(дж.8) 

Бензин  525 
2,4 

218,75 0,105792 0,02939 0,02314 

ДП 385 160,42 0,07344 0,0204 0,01178 

2 

(дж.9) 

Бензин  525 
2,4 

218,75 0,105792 0,02939 0,02314 

ДП 385 160,42 0,07344 0,0204 0,01178 
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Розрахунок викидів при зберіганні ЗВГ (джерело викидів № 10) 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснений за ГСТУ 320.00149943.016-
2000 «Гази вуглеводневі скраплені. Методика розрахунку втрат», м. Київ, 
Держнафтогазпром, 2000 р. Кількість викидів парів ЗВГ в атмосферу з резервуарів під час 
зберігання ЗВГ розраховуємо за формулою: 

Взб=0,001 ⋅ Нзб ⋅ Vзб ⋅ ρр 

де      НЗБ – норма природних втрат під час зберігання ЗВГ, кг/т за добу, визначається за 
табл. VIII-2, НЗБ = 0,185 кг/т за добу. 

Vзб – обсяг рідкої фази в ємності, м3; з врахуванням коефіцієнту наповнення 
резервуару 0,85 Vзб = 9,8 х 0,85 = 8,33 м3. 

ρр – густина рідкої фази, кг/м3, ρр = 544,36 кг/м3. 
 

Взб = 0,001 ⋅ 0,185  ⋅  8,33  ⋅ 544,36 =  0,838886; 
СЕКУНДНІ ВИТРАТИ: 0,838886  КГ/ДОБУ ·  1000/ (3600 ⋅ 24) = 0,009709 Г/С. 
РІЧНІ ВИТРАТИ: 0,838886 КГ/ДОБУ  ⋅  365  / 1000 = 0,306193 Т/РІК. 

 

У суміші пропан-бутан міститься наступний процентний вміст газів: 
Пропан – 50 % 
Бутан – 50 % 
Одорант СПМ – 0,002 %. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин зберіганні ЗВГ складуть: 
Пропан - 0,00485 г/с, 0,1531 т/рік; 

Бутан - 0,00485 г/с, 0,1531 т/рік; 

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 1,94·10-7 г/с, 6,12 ·10-6 т/рік. 

 
Розрахунок викидів під час зливу ЗВГ з автомобільних цистерн  

(джерело викидів № 11) 
 
Розрахунок втрати газу під час зливу з автомобільних цистерн виконується згідно 

ГСТУ 320.00149943.016-2000 «Гази вуглеводневі скраплені. Методика розрахунку втрат», 
м. Київ, Держнафтогазпром, 2000 р., за формулою: 

Вц = Вц
р + Вц

п + Вц
nn 

де      Вц
р – втрати ЗВГ у рідкій фазі під час зливу із цистерни, кг; 

Вц
п – втрати ЗВГ у паровій фазі під час зливу із цистерни, кг; 

Вц
nn – втрати ЗВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об'єм цистерни 

під час зливу ЗВГ, кг. Вц
nn = 0 

Вц
р = N ⋅ ρр ⋅ Vрр 

де       N – кількість зливно-наливних ліній під час зливу із цистерни; 
ρр – густина рідкої фази ЗВГ, кг/м3. Густина рідкої фази суміші пропану і бутану 

складає 544,36 кг/м3. 
Vрр – об'єм зливно-наливного рукава, м3  

Vрр = 0,785 ⋅ 10-6 
⋅ dрр

2 
⋅ lрр 

де      dрр – внутрішній діаметр зливно-наливного рукава, мм; 
lрр – довжина зливно-наливного рукава, м. 

Vрр = 0,785 ⋅ 10-6 
⋅ 302 

⋅ 2 = 0,001413 м3; 

Вц
р = 1 ⋅ 544,36 ⋅ 0,001413 = 0,76918 кг 

Вц
п = ρп ⋅ Vрn 
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де     ρп – густина парової фази ЗВГ, кг/м3; ρп = 17,257 

Масові частки пропану та бутану прийняті згідно паспорту якості ЗВГ. 
Vрn – об'єм рукава парової фази, м3  

Vрп = 0,785 ⋅ 10-6 
⋅ dрп

2 
⋅ lрп 

де     dрп – внутрішній діаметр рукава парової фази, мм; 
lрп – довжина рукава парової фази, м. 

Vрп = 0,785 ⋅ 10-6 
⋅ 302 

⋅ 2 = 0,001413  м3; 

Вц
р = 17,257 ⋅ 0,001413 = 0,02438 кг 

Вц = 0,76918 + 0,02438 = 0,79356 кг 

 

Операція зливу триває 2 години, тоді Вц = 0,79356 кг · 1000/ (2 · 3600) = 0,110217 

г/с. 

Річний час проведення операцій зливу ЗВГ – 360 год/рік. Тобто, річний викид 
забруднюючих речовин складе: 

Вц = 0,110217 г/с · 360 год/рік · 3600 / 106 = 0,14284 т/рік 

 

У суміші пропан-бутан міститься наступний процентний вміст газів: 
Пропан – 50 % 
Бутан – 50 % 
Одорант СПМ – 0,002 %. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин при зливі ЗВГ до резервуару складуть: 
Пропан - 0,05511 г/с, 0,07142 т/рік; 

Бутан - 0,05511 г/с, 0,07142 т/рік; 

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 2,2·10-6 г/с, 2,86 ·10-6 т/рік. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при заповнені балонів автомобілів ЗВГ 

(джерело викидів № 12) 
 

Розрахунок втрат газів в кілограмах під час наповнення балонів газобалонних 
автомобілів здійснюється згідно ГСТУ 320.00149943.016-2000 «Гази вуглеводневі 
скраплені. Методика розрахунку втрат», м. Київ, Держнафтогазпром, 2000 р. за 
формулою: 

В = 13 * 10-6 * ρ  
де: 

13 * 10-6 – втрати скрапленого вуглеводневого газу під час наповнення одного 
газобалонного автомобіля, м3; 

ρ – густина рідкої фази скрапленого вуглеводневого газу, кг/м3. ρ = 544,36 кг/м3. 
В = 13 * 10-6 * 544,36 = 0,007077 кг 

Кількість балонів, що одночасно заповнюються, дорівнює 1 од. Операція 
заповнення балонів автомобілів триває 3 хвилини. Кількість заправлень на рік – 21600. 

Тобто, викид забруднюючих речовин під час заправлення балонів автомобілів ЗВГ 
складе: 

В (г/с) = 0,007077 кг · 1000 / (3 · 60) = 0,039317 г/с 
В (т/рік) = 0,007077 кг · 21600 / 1000 = 0,15286 т/рік 
 
У суміші пропан-бутан міститься наступний процентний вміст газів: 
Пропан – 50 %; 
Бутан – 50 %; 
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Одорант СПМ – 0,002 %. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин під час заповнення балонів автомобілів 

складуть: 
Пропан - 0,01966 г/с, 0,07643 т/рік; 

Бутан - 0,01966 г/с, 0,07643 т/рік; 

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 7,86·10-7 г/с, 3,06·10-6 т/рік. 

 

Розрахунок викидів під час ремонту та опосвідчення резервуарів ЗВГ  

(джерело викидів № 13) 

 
Розрахунок викидів під час звільнення резервуару від парової фази під час ремонту 

та опосвідчення 

Огляд проводитися один раз у вісім років. Операція звільнення резервуара триває 
60 хв. Звільнення резервуару для ремонту проводиться після того, як з нього більшість 
газу використана на заповнення балонів (за умовами автоматизації може залишитися 5 % 
газу). Залишок відкачується компресором до залишкового тиску 0,05 МПа. 

Вр = ρп ⋅ V, 

де       ρп – густина парової фази ЗВГ при тиску 0,05 МПа, кг/м3; ρп = 1,1 кг/м3 
V – об'єм резервуару, що підлягає ремонту або опосвідченню, м3  
Таким чином, кількість викидів в атмосферу під час звільнення резервуару від 

парової фази під час ремонту й опосвідчення складе: 
Вр = 1,1 ⋅ 9,8 · 0,05 = 0,539 кг (0,14972 г/с, 0,000539 т/рік) 

У суміші пропан-бутан міститься наступний процентний вміст газів: 
Пропан – 50 % 
Бутан – 50 % 
Одорант СПМ – 0,002 %. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин під час ремонту та опосвідчення 

резервуарів складуть: 
Пропан - 0,07486 г/с, 0,00027 т/рік; 

Бутан - 0,07486 г/с, 0,00027 т/рік; 

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 2,99·10-6 г/с, 1,08·10-8 т/рік. 

 
Розрахунок викидів під час продувки резервуарів 

Продувка резервуару після ремонту проводиться інертним газом з балонів за 
допомогою редукторів. Викиди забруднюючих речовин при цьому відсутні. 

 
Розрахунок викидів під час перевірки запобіжних клапанів 

Враховуючи, що запобіжні клапани облаштовані відсічними клапанами, втрати під 
час опосвідчення клапанів відсутні. 

 
Розрахунок викидів під час ремонту трубопроводів і запірної арматури 

ВЗа = Вза
р + Вза

п + Вза
nрод 

де     Вза
р – втрати ЗВГ у рідкій фазі під час спорожнювання трубопроводу перед його 

ремонтом або ремонтом запірних арматур, кг; 
Вза

п – втрати ЗВГ у паровій фазі під час спорожнювання трубопроводу перед його 
ремонтом або ремонтом запірних арматур, кг; 

Вза
nрод – втрати ЗВГ у паровій фазі під час продувки трубопроводу перед його 

ремонтом або ремонтом запірних арматур, кг.  
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Вза
р = ρр⋅ Vтр 

де      ρр – густина рідкої фази ЗВГ, кг/м3; ρр = 544,36 кг/м3  
Vтр – об'єм трубопроводу рідкої фази ЗВГ, який необхідно звільнити перед 

ремонтом, м3  
Vтр = 0,785 ⋅ 10-6 

⋅ dтр
2
⋅ lтр = 0,785 ⋅ 10-6 

⋅ 212 
⋅ 1,5 = 0,000519 м3; 

Вза
р = 544,36 ⋅ 0,000519 = 0,28252 кг 

Вза
п = ρп⋅Vтп 

де       ρп – густина парової фази ЗВГ, кг/м3; ρр = 17,257 кг/м3  

Vтп – об'єм трубопроводу парової фази ЗВГ, який необхідно звільнити перед 
ремонтом, м3  

Vтп = 0,785 ⋅ 10-6 
⋅ dтп

2 
⋅ lтп = 0,785 ⋅ 10-6 

⋅ 212 
⋅ 1,5 = 0,000519 м3; 

Вза
п = 17,257 ⋅ 0,000519 = 0,008956 кг  

Вза
прод = 3 (Vтр + Vтп) ρп = 3⋅(0,000519 + 0,000519) ⋅ 17,257 = 0,053738 кг 

ВЗа = 0,28252 + 0,008956 + 0,053738 = 0,345214 кг/рік (0,095893 г/с, 0,000345 т/рік) 

У суміші пропан-бутан міститься наступний процентний вміст газів: 
Пропан – 50 % 
Бутан – 50 % 
Одорант СПМ – 0,002 %. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин під час ремонту трубопроводів та 

запірної арматури складуть: 
Пропан - 0,04795 г/с; 0,000173 т/рік; 

Бутан - 0,04795 г/с; 0,000173 т/рік; 

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 1,92·10-6 г/с, 6,9·10-9 т/рік. 

 

Розрахунок викидів під час очищення фільтрів 

Вф = К· (ρр ⋅ Vф) 

де      Vф – об'єм порожнини фільтра й трубопроводу до запірних арматур, м3; 
К – кількість очищень на рік. 

Вф = 12 · 544,36 ⋅ 0,016 = 104,51712 кг (2,41938  г/с, 0,10452 т/рік) 

У суміші пропан-бутан міститься наступний процентний вміст газів: 
Пропан – 50 % 
Бутан – 50 % 
Одорант СПМ – 0,002 %. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин під час очищення фільтрів складуть: 
Пропан – 1,20969 г/с; 0,05226 т/рік; 

Бутан – 1,20969 г/с; 0,05226 т/рік; 

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 0,000048 г/с, 2,1·10-6 т/рік. 

 

Зведена таблиця викидів під час ремонту та опосвідчення резервуарів ЗВГ наведена 
нижче: 
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Найменування технологічної операції 
Забруднююча речовина Потужність викиду 

Код Найменування г/с т/рік 

Звільнення резервуару від парової фази 

під час ремонту та опосвідчення 

10304 Пропан 0,07486 0,00027 

402 Бутан 0,07486 0,00027 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
2,99·10-6 1,08·10-8 

Ремонт трубопроводів і запірної 

арматури 

10304 Пропан 0,04795 0,000173 

402 Бутан 0,04795 0,000173 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
1,92·10-6 6,9·10-9 

Очищення фільтрів 

10304 Пропан 1,20969 0,05226 

402 Бутан 1,20969 0,05226 

1716 
Одорант СПМ (суміш 

природних меркаптанів) 
0,000048 2,1·10-6 

Сумарні викиди: 10304 Пропан 1,20969 0,052703 

402 Бутан 1,20969 0,052703 

1716 

Одорант СПМ (суміш 

природних 

меркаптанів) 

0,000048 2,12E-06 

Прим.: Одночасно можливе здійснення тільки однієї операції, тому величина 

секундного викиду визначена, як максимальна з розрахункових. 
 

Розрахунок викидів від автотранспорту (джерело викидів № 14) 
 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту виконаний згідно 

«Методиці розрахунку викидів забруднюючих речовин і парникових газів у повітря від 
транспортних засобів», Київ, 2008 р., затвердженої наказом Держкомстату України № 452 
від 13.11.2008 р. 

Об'єм викидів забруднюючої речовини (т) при русі автотранспорту визначається за 
формулою: 

Вjikm = Mikm · Kувjik · Kтсjik / 1000, т/год 
де      Вjikm – об'єм викидів забруднюючих речовин i-го виду k-групою автотранспорту m-
го суб'єкта, т/рік; 

Mikm – об'єм споживаного палива i-го виду k-групою автотранспорту m-го суб'єкта, 
т/рік; 

Kувjik – питомі викиди j-го забруднюючої речовини від використання палива i-го 
виду k-групою автотранспорту, кг/т; 

Kтсjik – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-го забруднюючої 
речовини від використання палива i-го виду k-групою автотранспорту. 

Витрата палива розрахована з наступних умов: витрата палива 1 автомобілем: на 
бензині – 10 л/100 км, на ДП – 11 л/100 км, на газі – 13 л/100 км. Густина палива: бензин – 
0,76 кг/л, ДП – 0,85 кг/л, газу – 0,55 кг/л. Річний час пробігу автотранспорту по 
майданчику АЗК визначений, виходячи з середньої швидкості руху – 5 км/год. 

Вихідні дані для розрахунку наведено в таблиці. 

Пробіг 1-го 

автомобіля по 

майданчику, м 

Кількість автомобілів, 

авт./добу 

Річний пробіг 

автотранспорту по 

майданчику, км 

Річна витрата палива, т 

На 

бензині 
На ДП На газі 

На 

бензині 
На ДП На газі Бензин ДП Газ 

120 216 159 150 6480 4770 4500 0,492 0,446 0,322 
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Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від автотранспорту 
наведено в таблиці. 

Найменування 

речовини 

Питомі викиди, кг/т 
Коефіцієнт впливу 

технічного стану 
Потужність викиду 

бензин ДП газ бензин ДП газ г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оксид вуглецю 201,8 36,2 201,8 1,5 1,5 1,5 0,069055 0,270616 

НМЛОС (вуглеводні 

насичені С12-С19) 
53 3,08 25,7 1,0 1,0 1,0 0,008543 0,035725 

Метан 0,94 0,083 0,96 1,5 1,4 1,5 0,000307 0,001209 

Діоксид азоту 21,0 31,4 21,0 0,9 0,95 0,9 0,007745 0,028689 

Сажа - 3,85 - 1,0 1,8 1,0 0,0009 0,003091 

Оксид діазоту 0,188 0,165 - 1,0 1,0 1,0 4,13E-05 0,000166 

Аміак 0,004 - - 1,0 1,0 1,0 4,22E-07 1,97E-06 

Діоксид вуглецю 3183 3138 - 1,0 1,0 1,0 0,743165 2,965584 

Ангідрид сірчистий 1,0 4,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,000763 0,002732 

Бенз(а)пірен - 0,03 - 1,0 1,0 1,0 3,9E-06 1,34E-05 
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ДОДАТОК 3 
 
 
 

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                      ║ 
║             АВТОМАТИЗИРОВАHHАЯ  СИСТЕМА                              ║ 
║                                                                      ║ 
║      РАСЧЕТА ЗАГРЯЗHЕHИЯ АТМОСФЕРЫ                                   ║ 
║                                                 █████                ║ 
║      (  ВЕРСИЯ  3.5 )                          ██  ██                ║ 
║                                                ██  ██                ║ 
║                                                ██  ██                ║ 
║                                ████            ██  ██                ║ 
║                              ██    ██         ██   ██                ║ 
║                             ██      ██      ███    ██                ║ 
║                            ██        ██                              ║ 
║                             ██      ██                               ║ 
║                ████          ██    ██                                ║ 
║              ██    ██          ████                         КИЕВ     ║ 
║                     ██                                               ║ 
║                 ███████                                HИИАСС        ║ 
║                     ██                                               ║ 
║              ██    ██                         ГОССТРОЯ УССР          ║ 
║                ████                                                  ║ 
║                                -= 271-34-42, 271-35-97 =-            ║ 
║                                                                      ║ 
║                                                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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--------------------------------------------------------------------------- 
|                        Задание на расчет                                | 
--------------------------------------------------------------------------- 
| Hаименов. города |Symu                                                  | 
| Коды промплощадок|1                                                     | 
| Коды веществ     |123   143   301   323   328   330   337   342   343   | 
|                  |344   410   703   2752  2754  2908                    | 
| Коды групп       |31    35    1002                                      | 
| суммации         |                                                      | 
|Ск.ветра(m/c)     |0.5      1        2        5        9.199999          | 
|Ск.ветра(доли Uмс)|0.5      1        1.5                                 | 
|Шаг пер.напр.ветра|10                                                    | 
|Фиксир.напр. ветра|-                                                     | 
|К-во наиб. вкладч.|1                                                     | 
|К-во макс. конц.  |10                                                    | 
|Учитывается ли фон|Hет                                                   | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|                        Параметры расчетных площадок                     | 
|-------------------------------------------------------------------------| 
|N  |Коорд.центра сим.|        |        |   Шаг сетки     |Угол пов расч  | 
|п/п|-----------------| Длина  | Ширина |-----------------|пл отн.оси OX  | 
|   |   X    |   Y    |        |        | ось OX | ось OY |осн.сист.коорд | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|1  |0       |0       |1000    |1000    |50      |50      |  0            | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Описание метеорологических условий и географическая привязка региона          
============================================================================= 
|   Hаименование    |  Ср. макс.  |Ср. температура|Предельная|Региональный  | 
|                   | температура | воздуха в     | скорость |коэф-т страти-| 
|     города        |самого жарко-|самый холодный |  ветра   |фикации атмо- | 
|                   |  го месяца  |     месяц     |          |   сферы      | 
============================================================================= 
|Symu               |    23.00    |     -5.00     |  9.20    |    180.0     | 
============================================================================= 
 
============================== 
|Угол поворота     | Площадь | 
|оси OX осн.системы| города  | 
|коорд-т с направ- | кв.км.  | 
|лением на север   |         | 
============================== 
|       90.00      | 10000.00| 
============================== 
 
========================================================================= 
|                  Описание розы ветров региона                         | 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|   С    |   СВ   |   В    |   ЮВ   |   Ю    |   ЮЗ   |   З    |   СЗ   | 
========================================================================= 
|  18.00 |   9.10 |   4.80 |   8.00 |  11.30 |  10.40 |  20.40 |  18.00 | 
========================================================================= 
 
  Характеристика влияния объекта на загрязнение атмосферы  
==================================================== 
|   Промплощадка        |                            
|=================================================== 
|Hомер|  Hаименование   |           Код            | 
==================================================== 
|   1 |AZK              |                          | 
|     |                 |   группа     31          | 
|     |                 |   группа     35          | 
|     |                 |   группа   1002          | 
|     |                 |        123               | 



 
 

 145

|     |                 |        143               | 
|     |                 |        301               | 
|     |                 |        323               | 
|     |                 |        328               | 
|     |                 |        330               | 
|     |                 |        337               | 
|     |                 |        342               | 
|     |                 |        343               | 
|     |                 |        344               | 
|     |                 |        410               | 
|     |                 |        703               | 
|     |                 |       2752               | 
|     |                 |       2754               | 
|     |                 |       2908               | 
==================================================== 
 
======================================================================== 
  Вещество или группа суммации                                         | 
=======================================================================| 
|       Hаименование ( Коды веществ , входящих в группу )              | 
======================================================================== 
|   301    330                                                         | 
|   330    342                                                         | 
|   342    344                                                         | 
|Железа окись**(в пересчете на железо)                                 | 
|Марганец и его соединения (в пересчете на двуокись марганца)          | 
|Азота двуокись                                                        | 
|Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175)                                | 
|Сажа                                                                  | 
|Ангидрид сернистый                                                    | 
|Углерода окись                                                        | 
|Фториды,газообразные соединения(фтористый водород,4-фтор.кремний)     | 
|Фториды хорошо растворимые неорганические(фторид и гекс. натрия)      | 
|Фториды плохо растворимые неорганич.(фторид алюминия и кальция)       | 
|Метан                                                                 | 
|Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                             | 
|Уайт-спирит                                                           | 
|Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)         | 
|Пыль неорганическая,содержащая двуокись кремния в %:70-20 (ш.ц.)      | 
======================================================================== 
============================================== 
|Параметр  |Мощность выброса|Мощность выброса| 
|          |                |                | 
|   П      |      г/с       |      т/г       | 
============================================== 
|6.01e+03  |        0.0484  |        0.1394  | 
|5.47e+02  |        0.0009  |        0.0015  | 
|7.80e+02  |        0.0008  |        0.0010  | 
|1.36e+02  |        0.0066  |        0.0086  | 
|4.96e+02  |        0.0003  |        0.0004  | 
|5.94e+03  |        0.0436  |        0.1256  | 
|9.33e+02  |        0.0009  |        0.0011  | 
|6.35e+02  |        0.0053  |        0.0154  | 
|7.13e+01  |        0.0060  |        0.0172  | 
|5.06e+01  |        0.0503  |        0.1448  | 
|4.76e+02  |        0.0006  |        0.0008  | 
|4.10e+03  |        0.0027  |        0.0035  | 
|2.31e+01  |        0.0014  |        0.0018  | 
|2.41e-05  |        0.0003  |        0.0010  | 
|8.69e+02  |        0.0000  |        0.0001  | 
|1.66e+03  |        0.0576  |        0.1901  | 
|6.42e+01  |        0.0113  |        0.0326  | 
|2.45e+03  |        0.0350  |        0.1939  | 
============================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Железа окись**(в пересчете на железо)                            | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            123                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.400000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Железа окись**(в пересчете на железо)                                  
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00660|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Железа окись**(в пересчете на железо)                                        
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
                                                                              
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.097|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.097|  10001|                | 
|   0.097|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.097|  10001|                | 
|   0.072|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.072|  10001|                | 
|   0.072|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.072|  10001|                | 
|   0.072|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.072|  10001|                | 
|   0.072|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.072|  10001|                | 
|   0.072|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.072|  10001|                | 
|   0.072|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.072|  10001|                | 
|   0.062|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.062|  10001|                | 
|   0.062|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.062|  10001|                | 
============================================================================== 
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                        Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Марганец и его соединения (в пересчете на двуокись марганца)     | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            143                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                               0.01000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Марганец и его соединения (в пересчете на двуокись марганца)           
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00032|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Марганец и его соединения (в пересчете на двуокись марганца)                 
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.184|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.184|  10001|                | 
|   0.184|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.184|  10001|                | 
|   0.138|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.138|  10001|                | 
|   0.138|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.138|  10001|                | 
|   0.138|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.138|  10001|                | 
|   0.138|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.138|  10001|                | 
|   0.137|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.137|  10001|                | 
|   0.137|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.137|  10001|                | 
|   0.117|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.117|  10001|                | 
|   0.117|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.117|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Азота двуокись                                                   | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            301                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.200000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Азота двуокись                                                         
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.04361|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Азота двуокись                                                               
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.638|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.638|  10001|                | 
|   0.638|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.638|  10001|                | 
|   0.478|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.478|  10001|                | 
|   0.478|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.478|  10001|                | 
|   0.478|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.478|  10001|                | 
|   0.478|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.478|  10001|                | 
|   0.474|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.474|  10001|                | 
|   0.474|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.474|  10001|                | 
|   0.406|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.406|  10001|                | 
|   0.406|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.406|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175)                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            323                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.020000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175)                                 
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00086|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175)                                       
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.253|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.253|  10001|                | 
|   0.253|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.253|  10001|                | 
|   0.190|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.190|  10001|                | 
|   0.190|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.190|  10001|                | 
|   0.190|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.190|  10001|                | 
|   0.190|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.190|  10001|                | 
|   0.188|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.188|  10001|                | 
|   0.188|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.188|  10001|                | 
|   0.161|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.161|  10001|                | 
|   0.161|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.161|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Сажа                                                             | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            328                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.150000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Сажа                                                                   
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00535|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Сажа                                                                         
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.209|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.209|  10001|                | 
|   0.209|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.209|  10001|                | 
|   0.156|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.156|  10001|                | 
|   0.156|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.156|  10001|                | 
|   0.156|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.156|  10001|                | 
|   0.156|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.156|  10001|                | 
|   0.155|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.155|  10001|                | 
|   0.155|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.155|  10001|                | 
|   0.133|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.133|  10001|                | 
|   0.133|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.133|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Ангидрид сернистый                                               | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            330                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.500000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Ангидрид сернистый                                                     
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00597|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Ангидрид сернистый                                                           
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.070|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.070|  10001|                | 
|   0.070|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.070|  10001|                | 
|   0.052|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.052|  10001|                | 
|   0.052|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.052|  10001|                | 
|   0.052|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.052|  10001|                | 
|   0.052|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.052|  10001|                | 
|   0.052|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.052|  10001|                | 
|   0.052|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.052|  10001|                | 
|   0.045|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.045|  10001|                | 
|   0.045|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.045|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Углерода окись                                                   | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            337                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              5.000000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Углерода окись                                                         
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.05028|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Углерода окись                                                               
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.059|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.059|  10001|                | 
|   0.059|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.059|  10001|                | 
|   0.044|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.044|  10001|                | 
|   0.044|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.044|  10001|                | 
|   0.044|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.044|  10001|                | 
|   0.044|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.044|  10001|                | 
|   0.044|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.044|  10001|                | 
|   0.044|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.044|  10001|                | 
|   0.038|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.038|  10001|                | 
|   0.038|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.038|  10001|                | 
============================================================================== 
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Характеристики загрязняющего 
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Фториды,газообразные соединения(фтористый водород,4-фтор.кремний)| 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            342                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.020000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Фториды,газообразные соединения(фтористый водород,4-фтор.кремний)      
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00062|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Фториды,газообразные соединения(фтористый водород,4-фтор.кремний)            
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.181|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.181|  10001|                | 
|   0.181|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.181|  10001|                | 
|   0.135|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.135|  10001|                | 
|   0.135|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.135|  10001|                | 
|   0.135|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.135|  10001|                | 
|   0.135|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.135|  10001|                | 
|   0.134|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.134|  10001|                | 
|   0.134|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.134|  10001|                | 
|   0.115|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.115|  10001|                | 
|   0.115|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.115|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Фториды хорошо растворимые неорганические(фторид и гекс. натрия) | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            343                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.030000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Фториды хорошо растворимые неорганические(фторид и гекс. натрия)       
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00272|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Фториды хорошо растворимые неорганические(фторид и гекс. натрия)             
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.530|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.530|  10001|                | 
|   0.530|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.530|  10001|                | 
|   0.397|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.397|  10001|                | 
|   0.397|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.397|  10001|                | 
|   0.397|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.397|  10001|                | 
|   0.397|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.397|  10001|                | 
|   0.394|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.394|  10001|                | 
|   0.394|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.394|  10001|                | 
|   0.337|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.337|  10001|                | 
|   0.337|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.337|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Фториды плохо растворимые неорганич.(фторид алюминия и кальция)  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            344                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.200000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Фториды плохо растворимые неорганич.(фторид алюминия и кальция)        
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00136|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Фториды плохо растворимые неорганич.(фторид алюминия и кальция)              
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.040|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.040|  10001|                | 
|   0.040|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.040|  10001|                | 
|   0.030|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.030|  10001|                | 
|   0.030|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.030|  10001|                | 
|   0.030|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.030|  10001|                | 
|   0.030|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.030|  10001|                | 
|   0.030|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.030|  10001|                | 
|   0.030|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.030|  10001|                | 
|   0.025|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.025|  10001|                | 
|   0.025|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.025|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Метан                                                            | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            410                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                             50.000000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Метан                                                                  
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00035|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
     Расчет по расчетной площадке N   1 для вещества                   
     Метан                                                             
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                        | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            703                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.000100                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                              
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00004|                                             
|               |          |                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
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---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                                    
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.244|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.244|  10001|                | 
|   0.244|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.244|  10001|                | 
|   0.183|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.183|  10001|                | 
|   0.183|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.183|  10001|                | 
|   0.183|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.183|  10001|                | 
|   0.183|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.183|  10001|                | 
|   0.181|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.181|  10001|                | 
|   0.181|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.181|  10001|                | 
|   0.155|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.155|  10001|                | 
|   0.155|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.155|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Уайт-спирит                                                      | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                           2752                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              1.000000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Уайт-спирит                                                            
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.05760|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
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|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Уайт-спирит                                                                  
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.337|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.337|  10001|                | 
|   0.337|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.337|  10001|                | 
|   0.253|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.253|  10001|                | 
|   0.253|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.253|  10001|                | 
|   0.253|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.253|  10001|                | 
|   0.253|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.253|  10001|                | 
|   0.250|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.250|  10001|                | 
|   0.250|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.250|  10001|                | 
|   0.214|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.214|  10001|                | 
|   0.214|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.214|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)    | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                           2754                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              1.000000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)          
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.01133|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
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|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)                
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.066|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.066|  10001|                | 
|   0.066|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.066|  10001|                | 
|   0.050|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.050|  10001|                | 
|   0.050|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.050|  10001|                | 
|   0.050|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.050|  10001|                | 
|   0.050|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.050|  10001|                | 
|   0.049|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.049|  10001|                | 
|   0.049|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.049|  10001|                | 
|   0.042|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.042|  10001|                | 
|   0.042|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.042|  10001|                | 
============================================================================== 
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                        Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
                                                                            
=========================================================================== 
|Hаимен.|Пыль неорганическая,содержащая двуокись кремния в %:70-20 (ш.ц.) | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                           2908                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.300000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Пыль неорганическая,содержащая двуокись кремния в %:70-20 (ш.ц.)       
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10001  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.03500|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     32.14|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
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|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  32.1449                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Пыль неорганическая,содержащая двуокись кремния в %:70-20 (ш.ц.)             
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.410|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.410|  10001|                | 
|   0.410|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.410|  10001|                | 
|   0.307|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.307|  10001|                | 
|   0.307|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.307|  10001|                | 
|   0.307|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.307|  10001|                | 
|   0.307|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.307|  10001|                | 
|   0.304|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.304|  10001|                | 
|   0.304|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.304|  10001|                | 
|   0.261|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.261|  10001|                | 
|   0.261|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.261|  10001|                | 
============================================================================== 
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                         Характеристики группы суммации                     
                                   N    31                                  
=========================================================================== 
|Hаимен.|Азота двуокись                                                   | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            301                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.200000                           | 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Ангидрид сернистый                                               | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            330                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.500000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
   Перечень источников,в выбросах которых присутствуют                   
   вещества,входящие в группу суммации N    31                           
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |***  10001|                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.04839|                                             
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---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     64.29|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  57.8608                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций  группы суммации N    31                       
  на расчетной площадкe N   1 и номера источников,                             
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.708|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.708|  10001|                | 
|   0.708|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.708|  10001|                | 
|   0.531|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.531|  10001|                | 
|   0.531|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.531|  10001|                | 
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|   0.531|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.531|  10001|                | 
|   0.531|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.531|  10001|                | 
|   0.526|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.526|  10001|                | 
|   0.526|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.526|  10001|                | 
|   0.451|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.451|  10001|                | 
|   0.451|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.451|  10001|                | 
============================================================================== 
 

 
                         Характеристики группы суммации                     
                                   N    35                                  
=========================================================================== 
|Hаимен.|Ангидрид сернистый                                               | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            330                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.500000                           | 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Фториды,газообразные соединения(фтористый водород,4-фтор.кремний)| 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            342                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.020000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
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   Перечень источников,в выбросах которых присутствуют                   
   вещества,входящие в группу суммации N    35                           
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |***  10001|                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00086|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     64.29|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  33.4307                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
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  Точки наибольших концентраций  группы суммации N    35                       
  на расчетной площадкe N   1 и номера источников,                             
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.250|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.250|  10001|                | 
|   0.250|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.250|  10001|                | 
|   0.188|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.188|  10001|                | 
|   0.188|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.188|  10001|                | 
|   0.188|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.188|  10001|                | 
|   0.188|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.188|  10001|                | 
|   0.186|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.186|  10001|                | 
|   0.186|     0.0|   -50.0|270.00|  0.2500|   0.186|  10001|                | 
|   0.159|  -100.0|     0.0|180.00|  0.7500|   0.159|  10001|                | 
|   0.159|   100.0|     0.0|  0.00|  0.7500|   0.159|  10001|                | 
============================================================================== 
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                        Характеристики группы суммации                     
                                   N  1002                                  
=========================================================================== 
|Hаимен.|Фториды,газообразные соединения(фтористый водород,4-фтор.кремний)| 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            342                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.020000                           | 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Фториды плохо растворимые неорганич.(фторид алюминия и кальция)  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            344                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.200000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
   Перечень источников,в выбросах которых присутствуют                   
   вещества,входящие в группу суммации N  1002                           
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |***  10001|                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00075|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |    -     |                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |     64.29|                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|      0.00|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|      0.00|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|    100.00|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     50.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0000|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   23.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  35.3594                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций  группы суммации N  1002                       
  на расчетной площадкe N   1 и номера источников,                             
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника| 
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад    | 
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                 | 
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------| 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |                | 
============================================================================== 
|   0.275|   -50.0|     0.0|180.00|  0.5000|   0.275|  10001|                | 
|   0.275|    50.0|     0.0|  0.00|  0.5000|   0.275|  10001|                | 
|   0.206|   -50.0|    50.0|125.00|  0.2500|   0.206|  10001|                | 
|   0.206|   -50.0|   -50.0|235.00|  0.2500|   0.206|  10001|                | 
|   0.206|    50.0|    50.0| 55.00|  0.2500|   0.206|  10001|                | 
|   0.206|    50.0|   -50.0|305.00|  0.2500|   0.206|  10001|                | 
|   0.205|     0.0|    50.0| 90.00|  0.2500|   0.205|  10001|                | 
============================================================================== 
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--------------------------------------------------------------------------- 
|                        Задание на расчет                                | 
--------------------------------------------------------------------------- 
| Hаименов. города |Symu                                                  | 
| Коды промплощадок|1                                                     | 
| Коды веществ     |402   703   1716  2704  2754  10304                   | 
| Коды групп       |-                                                     | 
| суммации         |                                                      | 
|Ск.ветра(m/c)     |0.5      1        2        5        13                | 
|Ск.ветра(доли Uмс)|0.5      1        1.5                                 | 
|Шаг пер.напр.ветра|10                                                    | 
|Фиксир.напр. ветра|-                                                     | 
|К-во наиб. вкладч.|5                                                     | 
|К-во макс. конц.  |10                                                    | 
|Учитывается ли фон|Hет                                                   | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|                        Параметры расчетных площадок                     | 
|-------------------------------------------------------------------------| 
|N  |Коорд.центра сим.|        |        |   Шаг сетки     |Угол пов расч  | 
|п/п|-----------------| Длина  | Ширина |-----------------|пл отн.оси OX  | 
|   |   X    |   Y    |        |        | ось OX | ось OY |осн.сист.коорд | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|1  |15      |96      |9.999999|9.999999|9.999999|9.999999|  0            | 
|2  |73      |13      |9.999999|9.999999|9.999999|9.999999|  0            | 
|3  |0       |-65     |9.999999|9.999999|9.999999|9.999999|  0            | 
|4  |-52     |-6      |9.999999|9.999999|9.999999|9.999999|  0            | 
|5  |77      |-5      |9.999999|9.999999|9.999999|9.999999|  0            | 
|6  |-49     |-93     |9.999999|9.999999|9.999999|9.999999|  0            | 
|101|0       |0       |500     |500     |50      |50      |  0            | 
--------------------------------------------------------------------------- 
Описание метеорологических условий и географическая привязка региона          
============================================================================= 
|   Hаименование    |  Ср. макс.  |Ср. температура|Предельная|Региональный  | 
|                   | температура | воздуха в     | скорость |коэф-т страти-| 
|     города        |самого жарко-|самый холодный |  ветра   |фикации атмо- | 
|                   |  го месяца  |     месяц     |          |   сферы      | 
============================================================================= 
|Symu               |    25.00    |     -7.70     | 13.00    |    180.0     | 
============================================================================= 
============================== 
|Угол поворота     | Площадь | 
|оси OX осн.системы| города  | 
|коорд-т с направ- | кв.км.  | 
|лением на север   |         | 
============================== 
|       90.00      | 10000.00| 
============================== 
========================================================================= 
|                  Описание розы ветров региона                         | 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|   С    |   СВ   |   В    |   ЮВ   |   Ю    |   ЮЗ   |   З    |   СЗ   | 
========================================================================= 
|   9.40 |   9.20 |  13.60 |  17.50 |  12.10 |  10.50 |  15.00 |  12.70 | 
========================================================================= 
  Характеристика влияния объекта на загрязнение атмосферы   
==================================================== 
|   Промплощадка        |                            
|=================================================== 
|Hомер|  Hаименование   |           Код            | 
==================================================== 
|   1 |AZK              |                          | 
|     |                 |        402               | 
|     |                 |        703               | 
|     |                 |       1716               | 
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|     |                 |       2704               | 
|     |                 |       2754               | 
|     |                 |      10304               | 
==================================================== 
 
======================================================================== 
  Вещество или группа суммации                                         | 
=======================================================================| 
|       Hаименование ( Коды веществ , входящих в группу )              | 
======================================================================== 
|Бутан                                                                 | 
|Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                             | 
|Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                             | 
|Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)               | 
|Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)         | 
|Пропан                                                                | 
======================================================================== 
                                               
============================================== 
|Параметр  |Мощность выброса|Мощность выброса| 
|          |                |                | 
|   П      |      г/с       |      т/г       | 
============================================== 
|1.89e+00  |        1.2893  |        0.3178  | 
|4.53e+04  |        0.0000  |        0.0000  | 
|4.76e+02  |        0.0001  |        0.0000  | 
|5.66e+01  |        0.1322  |        0.4933  | 
|2.73e+03  |        0.0903  |        0.0854  | 
|1.79e+01  |        1.2893  |        0.3178  | 
============================================== 
 
                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Бутан                                                            | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            402                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                            200.000000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Бутан                                                                  
=============================================================            
|\ Код источника|          |          |          |          |            
|  \________    |   10010  |   10011  |   10012  |   10013  |            
| Технологич.\  |          |          |          |          |            
| параметры    \|          |          |          |          |            
=============================================================            
| Выброс(г/с)   |   0.00485|   0.05511|   0.01966|   1.20969|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Класс опасности|     4    |     4    |     4    |     4    |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|СМ (доли ПДК)  |      0.00|    -     |    -     |      0.01|            
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |    -     |    -     |    -     |            
|CM/M (1/м.куб) |    -     |     32.14|     32.14|    -     |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|  XM (м)       |     34.20|     11.40|     11.40|     62.90|            
|---------------|----------|----------|----------|----------|            
|  UM (м/с)     |      0.50|      0.50|      0.50|      0.92|            
|---------------|----------|----------|----------|----------|            
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|Коорд.точеч.,|X|     19.00|     19.50|     16.00|     18.00|            
|начала лин-го| |          |          |          |          |            
|центр симм   |Y|     43.00|     42.00|     33.50|     46.50|            
|пл-го (м)    | |          |          |          |          |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Коорд.конца  |Х|      0.00|      0.50|      0.50|      0.00|            
|лин-го,дл.и  | |          |          |          |          |            
|ширина пл.(м)|Y|      0.00|      0.50|      0.50|      0.00|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|    1.0000|    1.0000|    1.0000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Расход(м.куб/с)|    0.0002|    0.0000|    0.0000|    0.1000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.1019|    0.0000|    0.0000|  141.4752|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
| Диаметр (м)   |    0.0500|    0.0000|    0.0000|    0.0300|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
| Высота (м)    |    6.0000|    2.0000|    2.0000|    6.0000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Температура(°C)|   25.0000|   25.0000|   25.0000|   25.0000|            
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  4                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  4                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5078                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  65.5159                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
     Расчет по расчетной площадке N   1 для вещества                   
     Бутан                                                             
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   2 для вещества                   
     Бутан                                                             
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   3 для вещества                   
     Бутан                                                             
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   4 для вещества                   
     Бутан                                                             
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   5 для вещества                   
     Бутан                                                             
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
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     Расчет по расчетной площадке N   6 для вещества                   
     Бутан                                                             
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                        | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                            703                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                               0.00010                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                              
============================                                             
|\ Код источника|          |                                             
|  \________    |   10014  |                                             
| Технологич.\  |          |                                             
| параметры    \|          |                                             
============================                                             
| Выброс(г/с)   |   0.00000|                                             
---------------------------|                                             
|Класс опасности|     4    |                                             
---------------------------|                                             
|СМ (доли ПДК)  |      1.25|                                             
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |                                             
|CM/M (1/м.куб) |    -     |                                             
---------------------------|                                             
|  XM (м)       |     11.40|                                             
|---------------|----------|                                             
|  UM (м/с)     |      0.50|                                             
|---------------|----------|                                             
|Коорд.точеч.,|X|     12.50|                                             
|начала лин-го| |          |                                             
|центр симм   |Y|    -12.50|                                             
|пл-го (м)    | |          |                                             
---------------------------|                                             
|Коорд.конца  |Х|     23.50|                                             
|лин-го,дл.и  | |          |                                             
|ширина пл.(м)|Y|     34.00|                                             
---------------------------|                                             
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Расход(м.куб/с)|    0.0007|                                             
---------------------------|                                             
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.5000|                                             
---------------------------|                                             
| Диаметр (м)   |    0.0418|                                             
---------------------------|                                             
| Высота (м)    |    2.0000|                                             
---------------------------|                                             
|Температура(°C)|   25.0000|                                             
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
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|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |   0.0001                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                                    
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.209|    15.0|    96.0| 92.02|  1.0000|   0.209|  10014|        |       | 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                                    
  на расчетной площадкe N  2 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.273|    73.0|    13.0|  2.34|  0.5000|   0.273|  10014|        |       | 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                                    
  на расчетной площадкe N  3 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.249|    -0.0|   -65.0|256.63|  1.0000|   0.249|  10014|        |       | 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                                    
  на расчетной площадкe N  4 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.217|   -52.0|    -6.0|193.46|  0.7500|   0.217|  10014|        |       | 
============================================================================== 
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  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                                    
  на расчетной площадкe N  5 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.246|    77.0|    -5.0|345.05|  0.7500|   0.246|  10014|        |       | 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бенз(а)пирен ( мкг/100м3)                                                    
  на расчетной площадкe N  6 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.113|   -49.0|   -93.0|237.15|  2.0000|   0.113|  10014|        |       | 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                        | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                           1716                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              0.000050                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                              
=============================================================            
|\ Код источника|          |          |          |          |            
|  \________    |   10010  |   10011  |   10012  |   10013  |            
| Технологич.\  |          |          |          |          |            
| параметры    \|          |          |          |          |            
=============================================================            
| Выброс(г/с)   |   0.00000|   0.00000|   0.00000|   0.00005|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Класс опасности|     4    |     4    |     1    |     4    |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|СМ (доли ПДК)  |      0.00|    -     |    -     |       0.1|            
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |    -     |    -     |    -     |            
|CM/M (1/м.куб) |    -     |     32.14|     32.14|    -     |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|  XM (м)       |     34.20|     11.40|     11.40|     62.90|            
|---------------|----------|----------|----------|----------|            
|  UM (м/с)     |      0.50|      0.50|      0.50|      0.92|            
|---------------|----------|----------|----------|----------|            
|Коорд.точеч.,|X|     19.00|     19.50|     16.00|     18.00|            
|начала лин-го| |          |          |          |          |            
|центр симм   |Y|     43.00|     42.00|     33.50|     46.50|            
|пл-го (м)    | |          |          |          |          |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Коорд.конца  |Х|      0.00|      0.50|      0.50|      0.00|            
|лин-го,дл.и  | |          |          |          |          |            
|ширина пл.(м)|Y|      0.00|      0.50|      0.50|      0.00|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|    1.0000|    1.0000|    1.0000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Расход(м.куб/с)|    0.0002|    0.0000|    0.0000|    0.1000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.1019|    0.0000|    0.0000|  141.4752|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
| Диаметр (м)   |    0.0500|    0.0000|    0.0000|    0.0300|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
| Высота (м)    |    6.0000|    2.0000|    2.0000|    6.0000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Температура(°C)|   25.0000|   25.0000|   25.0000|   25.0000|            
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  4                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  1                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  3                               | 
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------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  64.2898                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                                    
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.153|    15.0|    96.0| 93.47|  0.9596|   0.094|  10013|   0.045|  10011| 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                                    
  на расчетной площадкe N  2 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.144|    73.0|    13.0|328.65|  0.9596|   0.096|  10013|   0.038|  10011| 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                                    
  на расчетной площадкe N  3 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.100|    -0.0|   -65.0|260.83|  1.0000|   0.078|  10013|   0.015|  10011| 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                                    
  на расчетной площадкe N  4 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.119|   -52.0|    -6.0|216.87|  1.0000|   0.087|  10013|   0.022|  10011| 
============================================================================== 
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  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                                    
  на расчетной площадкe N  5 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.129|    77.0|    -5.0|318.88|  0.9596|   0.091|  10013|   0.029|  10011| 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов)                                    
  на расчетной площадкe N  6 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.074|   -49.0|   -93.0|244.35|  1.0000|   0.062|  10013|   0.008|  10011| 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)          | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                           2704                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              5.000000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)                
======================================================================== 
|\ Код источника|          |          |          |          |          | 
|  \________    |   10001  |   10002  |   10004  |   10005  |   10006  | 
| Технологич.\  |          |          |          |          |          | 
| параметры    \|          |          |          |          |          | 
======================================================================== 
| Выброс(г/с)   |   0.00631|   0.00631|   0.00023|   0.00178|   0.02939| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Класс опасности|     4    |     4    |     4    |     4    |     2    | 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|СМ (доли ПДК)  |      0.00|      0.00|      0.00|    -     |    -     | 
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     | 
|CM/M (1/м.куб) |    -     |    -     |    -     |     32.14|     12.48| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|  XM (м)       |     34.20|     34.20|     34.20|     11.40|     17.10| 
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------| 
|  UM (м/с)     |      0.50|      0.50|      0.50|      0.50|      0.50| 
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------| 
|Коорд.точеч.,|X|     -2.50|      0.50|      7.50|     -2.50|     12.00| 
|начала лин-го| |          |          |          |          |          | 
|центр симм   |Y|    -13.00|    -13.50|    -16.00|    -11.00|     -9.00| 
|пл-го (м)    | |          |          |          |          |          | 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Коорд.конца  |Х|      0.00|      0.00|      0.00|      0.50|      0.50| 
|лин-го,дл.и  | |          |          |          |          |          | 
|ширина пл.(м)|Y|      0.00|      0.00|      0.00|      0.50|      0.50| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|    1.0000|    1.0000|    1.0000|    1.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Расход(м.куб/с)|    0.0050|    0.0050|    0.0050|    0.0000|    0.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.6366|    0.6366|    0.6366|    0.0000|    0.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
| Диаметр (м)   |    0.1000|    0.1000|    0.1000|    0.0000|    0.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
| Высота (м)    |    6.0000|    6.0000|    6.0000|    2.0000|    2.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Температура(°C)|   25.0000|   25.0000|   25.0000|   25.0000|   25.0000| 
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  8                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  4                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  4                               | 



 
 

 193

------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  82.0987                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
================================== 
|   10007  |   10008  |   10009  | 
================================== 
|   0.02939|   0.02939|   0.02939| 
|----------|----------|----------| 
|     2    |     2    |     2    | 
|----------|----------|----------| 
|     12.48|     12.48|     12.48| 
|----------|----------|----------| 
|     17.10|     17.10|     17.10| 
|----------|----------|----------| 
|      0.50|      0.50|      0.50| 
|----------|----------|----------| 
|     20.00|     22.00|     25.00| 
|     -7.50|      1.50|      3.00| 
|----------|----------|----------| 
|      0.50|      0.50|      0.50| 
|      0.50|      0.50|      0.50| 
|----------|----------|----------| 
|    1.0000|    1.0000|    1.0000| 
|----------|----------|----------| 
|    0.0000|    0.0000|    0.0000| 
|----------|----------|----------| 
|    0.0000|    0.0000|    0.0000| 
|----------|----------|----------| 
|    0.0000|    0.0000|    0.0000| 
|----------|----------|----------| 
|    2.0000|    2.0000|    2.0000| 
|----------|----------|----------| 
|   25.0000|   25.0000|   25.0000| 
|----------|----------|----------| 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)                      
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.070|    15.0|    96.0| 88.36|  0.7500|   0.018|  10008|   0.017|  10009| 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)                      
  на расчетной площадкe N  2 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.145|    73.0|    13.0| 19.83|  0.7500|   0.036|  10009|   0.036|  10007| 
============================================================================== 
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  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)                      
  на расчетной площадкe N  3 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.122|    -0.0|   -65.0|257.91|  0.7500|   0.036|  10006|   0.030|  10007| 
============================================================================== 
 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)                      
  на расчетной площадкe N  4 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.111|   -52.0|    -6.0|177.32|  0.7500|   0.032|  10006|   0.027|  10007| 
============================================================================== 
 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)                      
  на расчетной площадкe N  5 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.135|    77.0|    -5.0|353.52|  0.7500|   0.038|  10009|   0.037|  10008| 
============================================================================== 
 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Бензин (нефтяной,малосернистый, в пересчете на углерод)                      
  на расчетной площадкe N  6 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.063|   -49.0|   -93.0|234.01|  1.0000|   0.017|  10006|   0.015|  10007| 
============================================================================== 
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                         Характеристики загрязняющего                       
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)    | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                           2754                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                              1.000000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)          
======================================================================== 
|\ Код источника|          |          |          |          |          | 
|  \________    |   10003  |   10004  |   10005  |   10006  |   10007  | 
| Технологич.\  |          |          |          |          |          | 
| параметры    \|          |          |          |          |          | 
======================================================================== 
| Выброс(г/с)   |   0.00008|   0.00000|   0.00003|   0.02040|   0.02040| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Класс опасности|     4    |     4    |     4    |     4    |     4    | 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|СМ (доли ПДК)  |      0.00|      0.00|    -     |    -     |    -     | 
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     | 
|CM/M (1/м.куб) |    -     |    -     |     32.14|     12.48|     12.48| 
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---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|  XM (м)       |     34.20|     34.20|     11.40|     17.10|     17.10| 
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------| 
|  UM (м/с)     |      0.50|      0.50|      0.50|      0.50|      0.50| 
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------| 
|Коорд.точеч.,|X|      4.00|      7.50|     -2.50|     12.00|     20.00| 
|начала лин-го| |          |          |          |          |          | 
|центр симм   |Y|    -14.50|    -16.00|    -11.00|     -9.00|     -7.50| 
|пл-го (м)    | |          |          |          |          |          | 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Коорд.конца  |Х|      0.00|      0.00|      0.50|      0.50|      0.50| 
|лин-го,дл.и  | |          |          |          |          |          | 
|ширина пл.(м)|Y|      0.00|      0.00|      0.50|      0.50|      0.50| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|    1.0000|    1.0000|    1.0000|    1.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Расход(м.куб/с)|    0.0010|    0.0050|    0.0000|    0.0000|    0.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.1273|    0.6366|    0.0000|    0.0000|    0.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
| Диаметр (м)   |    0.1000|    0.1000|    0.0000|    0.0000|    0.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
| Высота (м)    |    6.0000|    6.0000|    2.0000|    2.0000|    2.0000| 
---------------------------|----------|----------|----------|----------| 
|Температура(°C)|   25.0000|   25.0000|   25.0000|   25.0000|   25.0000| 
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  8                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  8                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5000                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  82.3417                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
================================== 
|   10008  |   10009  |   10014  | 
================================== 
|   0.02040|   0.02040|   0.00854| 
|----------|----------|----------| 
|     4    |     4    |     4    | 
|----------|----------|----------| 
|    -     |    -     |      0.27| 
|     12.48|     12.48|    -     | 
|----------|----------|----------| 
|     17.10|     17.10|     11.40| 
|----------|----------|----------| 
|      0.50|      0.50|      0.50| 
|----------|----------|----------| 
|     22.00|     25.00|     12.50| 
|      1.50|      3.00|    -12.50| 
|----------|----------|----------| 
|      0.50|      0.50|     23.50| 
|      0.50|      0.50|     34.00| 
|----------|----------|----------| 
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|    1.0000|    1.0000|    1.0000| 
|----------|----------|----------| 
|    0.0000|    0.0000|    0.0007| 
|----------|----------|----------| 
|    0.0000|    0.0000|    0.5000| 
|----------|----------|----------| 
|    0.0000|    0.0000|    0.0418| 
|----------|----------|----------| 
|    2.0000|    2.0000|    2.0000| 
|----------|----------|----------| 
|   25.0000|   25.0000|   25.0000| 
|----------|----------|----------| 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)                
  на расчетной площадкe N  1 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.273|    15.0|    96.0| 88.36|  0.7500|   0.061|  10008|   0.059|  10009| 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)                
  на расчетной площадкe N  2 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.520|    73.0|    13.0| 19.83|  0.7500|   0.125|  10009|   0.125|  10007| 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)                
  на расчетной площадкe N  3 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.456|    -0.0|   -65.0|257.91|  0.7500|   0.124|  10006|   0.105|  10007| 
============================================================================== 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)                
  на расчетной площадкe N  4 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.395|   -52.0|    -6.0|187.32|  0.7500|   0.091|  10008|   0.089|  10006| 
============================================================================== 



 
 

 198

  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)                
  на расчетной площадкe N  5 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.504|    77.0|    -5.0|353.52|  0.7500|   0.134|  10009|   0.129|  10008| 
============================================================================== 
 
  Точки наибольших концентраций вещества                                       
  Углеводороды предельные С12-С19(растворитель РПК-265 П и др.)                
  на расчетной площадкe N  6 и номера источников,                              
         дающих наибольший вклад                                               
============================================================================== 
|Концентр|   Координаты    |Hаправ|Скорость|Величина вклада и номер источника  
|        |   расчетной     |      |        |     дающего наибольший вклад      
|в точке |      точки      |ление | ветра  |                                   
|доли ПДК|-----------------|      |        |---------------------------------- 
|        |   X    |    Y   |ветра |        |  Q 0   |  N  0 |  Q 1   |  N  1 | 
============================================================================== 
|   0.225|   -49.0|   -93.0|234.01|  1.0000|   0.058|  10006|   0.052|  10007| 
============================================================================== 
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Характеристики загрязняющего 
                                   вещества                                 
=========================================================================== 
|Hаимен.|Пропан                                                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  Kод  |                          10304                                  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Kоэфф-т|                           1.0000                                | 
|  F    |                                                                 | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|  ПДК  |                             65.000000                           | 
--------------------------------------------------------------------------- 
  Перечень источников,в выбросах которых присутствует                    
  Пропан                                                                 
=============================================================            
|\ Код источника|          |          |          |          |            
|  \________    |   10010  |   10011  |   10012  |   10013  |            
| Технологич.\  |          |          |          |          |            
| параметры    \|          |          |          |          |            
=============================================================            
| Выброс(г/с)   |   0.00485|   0.05511|   0.01966|   1.20969|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Класс опасности|     4    |     4    |     4    |     4    |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|СМ (доли ПДК)  |      0.00|    -     |    -     |      0.02|            
|СМ (мг/м.куб)  |    -     |    -     |    -     |    -     |            
|CM/M (1/м.куб) |    -     |     32.14|     32.14|    -     |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|  XM (м)       |     34.20|     11.40|     11.40|     62.90|            
|---------------|----------|----------|----------|----------|            
|  UM (м/с)     |      0.50|      0.50|      0.50|      0.92|            
|---------------|----------|----------|----------|----------|            
|Коорд.точеч.,|X|     19.00|     19.50|     16.00|     18.00|            
|начала лин-го| |          |          |          |          |            
|центр симм   |Y|     43.00|     42.00|     33.50|     46.50|            
|пл-го (м)    | |          |          |          |          |            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Коорд.конца  |Х|      0.00|      0.50|      0.50|      0.00|            
|лин-го,дл.и  | |          |          |          |          |            
|ширина пл.(м)|Y|      0.00|      0.50|      0.50|      0.00|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Коэфф-т рельефа|    1.0000|    1.0000|    1.0000|    1.0000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Расход(м.куб/с)|    0.0002|    0.0000|    0.0000|    0.1000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Ск.вых.ПГВС:м/с|    0.1019|    0.0000|    0.0000|  141.4752|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
| Диаметр (м)   |    0.0500|    0.0000|    0.0000|    0.0300|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
| Высота (м)    |    6.0000|    2.0000|    2.0000|    6.0000|            
---------------------------|----------|----------|----------|            
|Температура(°C)|   25.0000|   25.0000|   25.0000|   25.0000|            
------------------------------------------------------------------------ 
|Всего источников                   |  4                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1а              |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 1               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 2               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 3               |  0                               | 
------------------------------------------------------------------------ 
|В том числе класса 4               |  4                               | 
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------------------------------------------------------------------------ 
|Средневзвешенная опасная           |                                  | 
|скорость ветра                     |  0.5078                          | 
------------------------------------------------------------------------ 
|Сумма макс. призем. конц.(mг/м.куб)|                                  | 
|для плоскостных ист-ков (1/м.куб)  |  65.5159                         | 
------------------------------------------------------------------------ 
     Расчет по расчетной площадке N   1 для вещества                   
     Пропан                                                            
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   2 для вещества                   
     Пропан                                                            
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   3 для вещества                   
     Пропан                                                            
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   4 для вещества                   
     Пропан                                                            
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   5 для вещества                   
     Пропан                                                            
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
     Расчет по расчетной площадке N   6 для вещества                   
     Пропан                                                            
     не проводился , так как сумма максимальных приземных кон-         
     центраций , выраженных в долях ПДК , меньше 0.1                   
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, 

розміщення або оприлюднення в інший спосіб суб'єктом господарювання 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та 

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими засобами масової 

інформації про опублікування таких документів, а також документ, що підтверджує 

внесення плати за проведення громадського обговорення 

 

1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля 

1.1. Договір № 21 від 2 липня 2018 р. з ТОВ «Всі Суми Панорама Медіа» на 

публікацію Інформаційних матеріалів.  

1.2. Публікація Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля в газеті «Панорама», випуск № 30 (1024) від 25 липня 2018 року. 

1.3. Акт надання послуг № ОУ-0000350 від 25 липня 2018 р. 

1.4. Договір № 3524 від 11.07.2018 р. з ТОВ «Сумський міський рекламно-

видавничий Центр» про надання рекламних послуг у газеті «Шанс+». 

1.5. Публікація Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля в газеті «Шанс+ТВ», випуск № 30 від 25 липня 2018 року. 

1.6. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-2820/1 від 25 липня 2018 р. 

1.7. Лист ТОВ «ОМФАЛ» Голові Сумської міської ради № 5 від 25.08.2018 р. щодо 

розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, на дошках оголошень органу місцевого самоврядування. 

1.8. Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля, у громадських місцях на території, де 

планується провадити плановану діяльність. 

 

2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля 

2.1. Платіжні доручення № 186 від 10.08.2018 р. та № 188 від 13.08.2018 р. Оплата 

за публікацію Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля у газетах «Панорама» та «Шанс+». 

2.2. Публікація Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля в газеті «Шанс+ТВ», випуск № 38 від 19 вересня 2018 року. 

2.3. Публікація Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля в газеті «Панорама», випуск № 38 від 19 вересня 2018 року. 

2.4. Акт надання послуг № ОУ-0000456 від 19 вересня 2018 р. 

2.5. Лист ТОВ «ОМФАЛ» Голові Сумської міської ради № 9 від 17.09.2018 р. щодо 

розміщення Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля, на дошках оголошень органу місцевого самоврядування. 

 

3. Документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського 

обговорення. 

3.1. Платіжне доручення. № 208 від 13.09.2018 р. Оплата за проведення 

громадського обговорення. 

 













ДОГОВІР № 3524 

ПРО НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ 

 

 

        м. Суми                                                                                       від 11.07. 2018 р.                                                  

 

                     Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумський міський рекламно-

видавничий Центр» (надалі іменується "Виконавець"), що діє на підставі статуту, з однієї 

сторони в особі директора Трубчанінової В.В.,  та Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ОМФАЛ» ,  що діє на підставі статуту, з іншої сторони, (надалі 

іменується "Замовник"), а в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – 

"Сторона,") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується 

"Договір") про наступне. 

1. Предмет Договору  

Виконавець надає замовнику рекламні послуги,а саме інформацію в газеті "Шанс+", 

відповідно до умов цього договору і на підставі замовлення, а замовник зобов'язується 

передати виконавцю замовлення, сплатити і прийняти послуги в порядку, встановленому 

цим договором. 

2. Визначення термінів 

2.1. Реклама – інформація про товари і послуги замовника, ціни на товари і послуги 

замовника, адресу і телефони замовника, а також інша інформація, яку замовник передає 

виконавцю для публікації. 

2.2. ЗМІ - засоби масової інформації, газета "Шанс+".  

2.3.Рекламні послуги – розміщення текстів рекламної статті, оголошень, оригінал-макетів 

в ЗМІ. Складання текстів рекламних оголошень, статті. Розробка, дизайн і виготовлення 

оригінал-макетів реклами. 

2.4. Замовлення – попередня заявка на надання послуг, зроблена письмово. У замовленні 

сторони погоджують значущі характеристики послуг - вигляд, місце, час і вартість послуг. 

Замовлення, узгоджене сторонами, зокрема затверджене і підписане уповноваженим 

представником замовника, є підставою для надання виконавцем послуг замовнику. 

2.5. Контрагенти виконавця - ЗМІ, інші фізичні і юридичні особи, що беруть участь прямо 

або побічно у виконанні замовлення. 

2.6. Рахунок-фактура - документ встановленого зразка - містить інформацію про вигляд, 

об'єм і терміни надання послуг, реквізити, друк і підпис виконавця, вартість і терміни 

оплати послуг. 

3. Умови і порядок виконання Договору 

3.1. Замовник зобов'язується завчасно ( протягом 5 робочих днів, але не пізніше п’ятниці 

тижня, яка передує виходу номеру газети )передати виконавцю інформацію, необхідну 

для надання послуг, у вигляді замовлення і здійснити оплату послуг відповідно до п. 3.3 і 

п.3.4 цього договору. 

3.2. Замовник зобов'язаний забезпечити відповідність переданої для публікації інформації 

загальноприйнятим етичним нормам, вимогам ЗМІ і достовірність висловлених в ній 

фактів. Передачею замовлення замовник підтверджує передачу виконавцю всіх прав, 

необхідних для надання послуг. 

 



 

3.3. Послуги є наданими з моменту фактичного виконання робіт згідно з замовленням. 

При наданні рекламних послуг з розміщення реклами в ЗМІ датою фактичного виконання 

робіт є дата рахунку-фактури (договори),  виставленого виконавцю, ЗМІ, в якому 

публікується реклама замовника.                           

3.4. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику рекламних послуг за цим 

договором складається відповідний акт прийняття передачі протягом 5 робочих днів з 

моменту виконання  договору. Акт прийняття передачі оформлюється Виконавцем в 

письмовому вигляді у 2-х примірниках.                                                                           

Підписання акта Замовник здійснює протягом 5 робочих днів з моменту його отримання 

та повертає один примірник акта Виконавцю. У разі незадовільнення отриманих послуг, 

Замовник  замість повернення акта прийняття-передачі Виконавцю складає, в тій же 

формі, що і акт, претензію, із зазначенням мотивованих підстав непідписання 

вищезазначеного акта.                                                                                                                  

Невмотивована відмова Замовника підписати акт приймання-передачі у визначений 

термін є підставою вважати, що договір виконаний в повному обсязі і претензій Сторони 

одна до одної не мають. 

4. Вартість і порядок оплати 

4.1. Вартість послуг з кожного окремого замовлення встановлюється на підставі тарифів 

контрагентів виконавця, діючих на день передачі замовлення виконавцю і за 

домовленістю замовника з виконавцем. 

4.2. Замовник зобов'язаний здійснити передоплату вартості послуг виконавця по кожному 

замовленню шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця 100% суми  до 

моменту публікації реклами в ЗМІ. Оплата за цим договором повинна поступити на 

рахунок Виконавця не пізніше, як за  5 днів до виходу замовленої реклами ( але не пізніше 

п’ятниці тижня, яка передує виходу номеру газети) 

5. Права та обов’язки сторін 

5.1. Виконавець зобов'язаний не вносити зміни та не редагувати Рекламні матеріали без 

узгодження із Замовником.                                                                                                         

5.2. Виконавець несе відповідальність за виконання сплаченого замовлення в об'ємі, 

передбаченому домовленістю із замовником. 

5.3. Замовник несе повну відповідальність за порушення вимог, передбачених чинним 

законодавством України, відносно інформації, переданої для публікації виконавцю. У разі 

порушення замовником вимог чинного законодавства України і у зв'язку з цим 

застосування до виконавця санкцій контролюючих органів, замовник відшкодовує 

виконавцю всі пов'язані з цим збитки в повному об'ємі. 

5.4. У разі часткової або повної відмови замовника від замовлених послуг замовник 

зобов'язаний письмово повідомити про таку відмову виконавцю не пізніше ніж за 5 (п’ять) 

календарних днів до дня надання послуг. Якщо договір виконавця з контрагентами 

виконавця передбачає бронювання рекламної площі, внесення реклами замовника в графік 

публікацій, і термін можливої відмови від замовленої публікації реклами або надання 

послуг більше семи календарних днів, замовник зобов'язаний письмово повідомити про 

таку відмову виконавцю не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів.  

5.5. У разі порушення замовником передбачених п. 5.3 цього договору термінів відмови 

від замовлених послуг замовлення підлягає оплаті повністю, незалежно від фактично 

виконаного об'єму, і може бути виконаним в повному об'ємі. В цьому випадку виконавець 

не несе відповідальності за будь-які наслідки, для замовника в результаті виконання 

замовлення. 



 

5.6. Вимога замовника про повне або часткове припинення виконання замовлення, а також 

будь-які зміни в замовленні можуть бути задовільнені виконавцем лише за наявності 

технічної можливості і часу, необхідного для здійснення дій по припиненню виконання 

замовлення як виконавцем, так і контрагентами виконавця. Робота по внесенню змін в 

замовлення, прийняте до виконання, оформляється і підлягає оплаті як нове замовлення на 

надання послуг. Збитки, що виникли у виконавця в результаті припинення виконання 

замовлення відшкодовуються замовником виконавцю в повному об'ємі шляхом утримання 

не менше 25% від вартості замовленого і сплаченого об'єму послуг,  діючої на дату 

отримання виконавцем замовлення, при цьому вартість опублікованої реклами і фактично 

наданих послуг поверненню замовнику не підлягає.                                                                            

5.7. Виконавець зобов'язується у випадку ненадання послуги з його вини (окрім форс-

мажорних обставин) надати замовлену послугу в зручний для замовника термін.                    

5.8. Виконавець не виконуватиме взяті на себе забов’язання за цим договором, якщо 

відповідно до законодавства вид діяльності або товари, що рекламуються, підлягають 

обов’язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних 

дозволу, ліцензії, а Замовник не надав Виконавцю копії таких сертифіката, дозволу, 

ліцензії, а також має право відмовити замовнику в наданні послуг в наступному випадку: 

 невиконання замовником зобов'язань, встановлених п. 3.1 і п. 3.2. договору. 

 

6.Обставини непереборної сили (форс-мажор) 

6.1. У разі настання незалежних від сторін форс-мажорних обставин, які зроблять 

неможливим виконання стороною зобов'язань за договором, сторона звільняється від 

відповідальності за невиконання зобов'язань за договором на час дії форс-мажорних 

обставин, виключаючи зобов'язання по оплаті послуг.                                                             

6.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання своїх обов’язків за цим 

Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 3 (трьох) 

календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про настання і припинення 

зазначених обставин.                                                                                                                  

6.3. Сторона, що порушила повідомлення іншої Сторони, не має права, посилаючись на 

обставини непереборної силі, відмовлятися від виконання своїх обов’язків за цим 

Договором та/або вимагати звільнення від відповідальності за таке невиконання.                   

6.4. Факт виникнення і тривалість обставин непереборної силі підтверджуються 

відповідним документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. 

7. Конфіденційність 

Інформація, пов'язана з виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, 

визнається конфіденційною та не підлягає розголошенню без письмової згоди на та іншої 

Сторони. 

8. Вирішення спорів. 

 

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно 

до чинного в Україні законодавства. 
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