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1. Опис планованої діяльності 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» має намір провадження 
планованої діяльності з нового будівництва резервуарної установки по вул. 
Шляхова, 4-А в м. Миргород Полтавської області.  Будівництво резервуарної 
установки планується на орендованій земельній ділянці (кадастровий номер 
ділянки 5310900000:50:064:0389) в м. Миргород Полтавської області.  

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 

Загальна площа земельної ділянки становить 4,2792 га, яка орендована 
ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» у Миргородської міської ради 
згідно договору оренди землі від 29 березня 2018 року зареєстрованої у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1521335353109, 
номер запису про інше речове право 25600075). 

Договір оренди земельної ділянки та  Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права наведені в 
додатку 1. 

Земельна ділянка, на якій встановлюється резервуарна установка межує: 
з півночі – під’їздні колії підприємства; 
з півдня – склад напільного зберігання зерна; 
з заходу – споруди елеватора;  
зі сходу – огорожа підприємства. 
Ситуаційна карта-схема розміщення майданчика наведена в додатку 2. 
Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів» ДСП 173-96 об’єкт проектування відноситься до ІV класу  
санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, для яких  
розмір  санітарно-захисної зони складає 100 м.   

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 300 м (житловий 
будинок по вул. Івана Гуріна) від проектованого об’єкта. Нормативна СЗЗ 
витримується. 

Інженерно-геологічні дослідження на майданчику  резервуарної установки 
виконувалися ТОВ «НДПВІ ПОЛТАВААГРОПРОЕКТ» в грудні 2016 р. 

Розвідана ділянка розташована в центральній частині лівобережної 
України в південно-західній частині м. Миргород Полтавської області.  

Мікрорельєф ділянки нерівний, мілко бугристий - техногенний, 
спланований насипом привозного грунту потужністю близько 2,5 м.  
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По складності інженерно - геологічних і гідрогеологічних умов розвідана 
ділянка належить  до другої категорії - додаток Ж, ДБН А.2.1-1-2008. 

Рівень сейсмічної інтенсивності району будівництва визначається в 5 балів 
за шкалою MSK - 64 для середніх (за сейсмічними властивостями ) грунтових 
умов і третього (найвищого ) рівня небезпеки - комплект карт ОСР - 2004 - карта 
А   (додатки А і б, ДБН В.1.1-12-2006). 

Рівень грунтових вод знаходиться на глибині 0,8-1,3 м від поверхні землі, 
або на позначках 97,60 - 97,70 м. Водовміщуючими породами є грунти ІГЕ 2-5.   
Водотриви-палеогенні глини, покрівля яких залягає на глибині близько 25 м від 
поверхні. 

Нормативна глибина сезонного промерзання грунтів   - 1,0 м. 
При будівництві резервуарної установки здійснюються земляні роботи, 

відбувається зняття грунтово-рослинного шару грунту, його складування у 
відвал та виїмка грунту під основи фундаментів резервуарів ЗВГ з послідуючим 
заміщенням цього грунту на щебеневу подушку. Влаштування фундаментів під 
резервуарний парк бази зберігання передбачається на відмітці 98,31 м, що на 
0,5м вище від рівня грунтових вод встановлених згідно висновку інженерно-
геологічних вишукувань.  

Всі поверхні фундаментів та бетонної підготовки захищаються 
гідроізоляційним покриттям наступного складу: 

 - грунт - 30% розчин бітуму у бензині; 
 - фарбування гарячим бітумом за два рази. 
Загальна товщина покриття 2 мм. 
Необетоновані сталеві вироби захищаються від корозії покриттям 

наступного складу: 
 - грунт ХС-010 ГОСТ 9355-81 - один шар; 
 - покриття - емаль ХВ-785 - п'ять шарів.  
В якості грунту обвалування навколо резервуарів приймають піщаний 

грунт, який не має в своєму складі органічних домішок. Решту обвалування 
виконують місцевим грунтом. Грунти обвалування ущільнюють при оптимальній 
вологості шарами 0,2 м з доведення щільності сухого грунту до 1,65 т/м³. 

При виконанні даного виду робі придатний грунт у кількості 713,40 м³ 
виймається при земляних роботах.  Потреба в придатному грунті складає 
1746,70м³.  Нестача придатного грунту завозиться з кар’єру у кількості  913,90 м³ 
з яких 408,50 м³ замінено на пісок.  

Грунтово-рослинний покрив в кількості 119,40 м³ завозиться з кар’єру і в 
повному обсязі використовується для озеленення території. 

Проектом, для запобігання корозії, передбачається покриття резервуарів та 
підземних трубопроводів ізоляцією "дуже посилена" згідно з ДСТУ Б В.2.5-
29:2006.  
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Відповідно до листа Департамента екології та природних ресурсів 
Полтавської обласної державної адміністрації № 1532/03.3-07 від 18.03.2019 
(Додаток 13) в радіусі 3 км від місця здійснення планованої діяльності 
розташовані наступні території та об’єкти природно-заповідного фонду 
місцевого значення: 

- гідрологічна пам’ятка природи  «Джерело мінеральної води на території 
парку» площею 2,0 га; 

- частково ландшафтний заказник «Урочище «Березовий гай» (загальна 
площа 63,9 га). 

Зазначені об’єкти не входять до території провадження планованої 
діяльності та у радіусі санітарно-захисної зони (100 м.)  відсутні, див додаток 2.  

 
1.2 Цілі планованої діяльності  

Будівництво та подальша експлуатація резервуарної установки сприятиме 
збільшенню обсягів переробки, сушіння, зберігання та відвантаження зернових, 
покращенню їх якості. Це в свою чергу збільшить економічні показники 
підприємства, відбудеться зростання періоду сезонної роботи об’єкту та 
відповідної тривалості щорічної зайнятості працівників. Все це призведене до 
зростання вартості виготовленої продукції, що в свою чергу збільшить 
надходження у вигляді податків до бюджетів всих рівнів. 

 
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Земельна ділянка, де передбачається будівництво резервуарної установки 
знаходиться на території ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» по 
вулиці Шляхова, 4-А в м. Миргород. На даний час земельна ділянка під 
будівництво вільна від забудови. 

Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту робіт відповідно 
до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. N 466 (в редакції 
постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. N 879). 

Підготовчими роботами на даному об’єкті є: 
- вишукувальні роботи; 
- влаштування огорожі будівельного майданчика; 
- роботи з підготовки земельної ділянки;  
- порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки; 
- складування будівельних матеріалів; 
- підведення тимчасових мереж електро- та водопостачанняпостачання. 
Підготовчі роботи ведуться протягом майже всього часу будівництва 
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об’єкту, що є ефективним, доцільним, безпечним та економічно доцільним 
фактором вибору схеми виконання.  

Для виконання будівельно-монтажних робіт (БМР) в підготовчий період 
та період будівнцтва застосовуються такі механізми: 

- Стріловий кран на автомобільному ходу типу QY30K5-I з довжиною 
стріли 10,1...38,5 м, і вантажопідйомністю 30,0...0,6 т; ведення робіт - здійснює 
повний цикл БМР на об'єкті, також здійснює переміщення матеріалів і 
конструкцій. Можливе застосування аналогічної за технічними 
характеристиками техніки. 

- Автогідропідіймач колінчастий типу ВС-28К з висотою підйому до 28,0 
м, і вантажопідйомністю 0,25 т; ведення робіт - здійснює повний цикл БМР на 
об'єкті, також здійснює переміщення матеріалів і конструкцій. Можливе 
застосування аналогічної за технічними характеристиками техніки. 

- Екскаватор типу HITACHI ZX27U-3F з об'ємом ковша 0,05 м3 - ведення 
земляних робіт по місцях - здійснює розробку ґрунту в траншеї (котловані) з 
відвантаженням його у відвал і по потребі навантаженням його на самоскиди, 
планування поверхні ґрунту. Можливе застосування аналогічного за 
технічними характеристиками екскаватора. 

- Автобетонозмішувач типу АБС-6 з обсягом змішувального барабана 
6,0м3 - ведення робіт по місцях улаштування конструкцій - здійснює повний 
цикл улаштування монолітних з/б конструкцій об'єкта і транспортування 
бетонної суміші на об'єкт. Можливе застосування аналогічної за технічними 
характеристиками техніки. 

Для транспортування будівельних матеріалів, конструкцій обладнання до 
та на місце планованої діяльності використовуються існуючі дороги ТОВ 
«АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ». 

Розміщення технологічних будівель та споруд виконується таким чином, 
щоб витримати нормативні відстані між ними та будівлями і спорудами поза 
територією об’єкта проектування. 

Тривалість будівництва – 1 місяць. 
Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва 

наведені у додатку 8. 
 
1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності  

Резервуарна установка призначена для резервного (або альтернативного) 
газопостачання зерносушарки елеватору ТОВ "АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА 
КОМПАНІЯ". 

Проектом передбачена резервуарна установка із комплексом регазифікації    
максимальною продуктивністю 1000 кг/год. 
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Максимальна споживаєма кількість газу   – 2400 т/рік. 
Термін експлуатації об’єкта 20 років. Рік введення в експлуатацію - 2019 р.  
Постачання зрідженого вуглеводневого газу на резервуарну установку 

передбачається від місцевих (внутрішньо обласних) газонаповнювальних станцій 
(ГНС), від вітчизняних нафтопереробних заводів автомобільним транспортом 
(цистерни газовози). Схема транспортування палива наведена у додатку 7. 

 
Нафтопереробні заводи (НПЗ) України та їх потужність по первинній 

переробці нафти (млн тонн в рік) 
НПЗ Потужність 

Кременчуцький НПЗ («Укртатнафта»)  18,6 
Лисичанський НПЗ («Лисичанскнефтеоргсинтез»)  16,0 
Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ - Одеський НПЗ»)  2,8 
Дрогобицький НПЗ («Галичина»)  3,2 
Надвірнянский НПЗ («Нафтохимик Прикарпаття»)  2,6 

 

Резервуарна установка складається із таких основних технологічних вузлів: 
1. Резервуарна установка – база зберігання зрідженого вуглеводневого газу 

(ЗВГ) – 4 підземні резервуари по 24,22 м³ загальним обʼємом 96,88 м³; 
2. Комплекс регазифікації – 2 випарники продуктивністю по 500 кг/год; 
3. Міжцехові трубопроводи. Трубопроводи, що поєднують резервуарну 

установку і комплекс регазифікації (високого тиску) та комплекс регазифікації і 
зерносушарку (середнього тиску). 

 

Резервуарний парк 

Резервуарна установка - база зберігання зрідженого вуглеводневого газу 
(ЗВГ) – 4 підземні резервуари по 24,22 м³ загальним обʼємом 96,88 м³. 

Кожен резервуар підземної бази зберігання встановлюється на бетонних 
фундаментах. Резервуари передбачається встановлювати з ухилом   2-3 ‰ в 
сторону зливного патрубка.  

Для запобігання підвищення тиску більше робочого кожен резервуар 
обладнується запобіжними клапанами.  

Газопроводи від кожного резервуару відповідно підключаються до 
колекторів рідкої та парової фаз.  

Для захисту ділянок трубопроводів рідкої фази, обмежених вимикаючими 
пристроями, від перевищення тиску при нагріванні сонячними променями 
передбачені запобіжно-скидні клапани. 

Трубопроводи бази зберігання встановлюються на рухомі опори по ОСТ 
36-146-88. 
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На кожному резервуарі бази зберігання встановлюються манометри, 
технологічні датчики контролю тиску, рівня рідкої фази, температури газу. 

Ступінь наповнення резервуарів – не більше 90% рідкої фази газу.  
Трубопровідна арматура повинна встановлюватись сталева, спеціально 

призначена для роботи із зрідженими газами. 
Фланці, на яких встановлюється запірна арматура повинні бути в 

обов’язковому порядку з’єднані сталевою електроперемичкою для запобігання 
утворення іскри при зніманні та встановленні кранів. Площа поперечного 
перерізу електроперемички – не менше 50 мм2. Електроперемичка повинна бути 
приєднана шляхом зварювання або шляхом приєднання клем гвинтовим 
кріпленням із забезпеченням надійного контакту. Приєднання електроперемичок 
має бути виконано до тіла фланців, які встановлені на трубопроводі. 
Забороняється встановлення клем на болтове з’єднання фланців 
кран/трубопровід. Перед зніманням/встановленням знятого крану потрібно 
перевірити візуально цілісність електроперемички та впевнитись у надійності 
контактів шляхом виміру електричного опору між фланцями.   

Проектом, з метою захисту від корозії, передбачається покриття 
резервуарів ізоляцією "дуже посилена" згідно з ДСТУ Б В.2.5-29:2006, а також 
встановлення протекторів для захисту від статичної електрики та корозійного 
захисту. 

База зберігання обладується пішохідними доріжками для обслуговуючого 
персоналу по обслуговуванню приладів і арматури встановлених на резервуарах.  

Дані резервуари сертифіковані та дозволені для використання на території 
України (дивись додаток 15) 

 

Комплекс регазифікації 

Комплекс регазифікації складається із випарників, регуляторної групи, 
конденсатозбірника та технологічних трубопроводів, які іх з’єднують. Комплекс 
передбачається влаштувати на монолітній бетонній площадці на висоті не менше 
ніж 0,2 м від планувальної відмітки. Покриття підлоги – із твердих 
іскронедаючих матеріалів. По периметру передбачається влаштування 
огородження із провітрюваних сітчатих матеріалів. 

Для захисту від прямих сонячних променів та від атмосферних опадів 
комплекс регазифікації передбачається встановити під навісом. 

На трубопроводі рідкої фази після виходу із землі перед випарниками 
встановлюється запірна арматура та фільтр.  

Випарники встановлюються з дотриманням мінімальних відстаней між 
технологічним обладнанням та між агрегатами і огородженням. 

Все обладнання комплексу регазифікації повинне бути заземлене. 
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Випарник для зрідженого вуглеводневого газу типу COPRIM 1.01.80. 

Проектуєма резервуарна установка комплектується випарювальними 
установками електричного типу. Випарники COPRIM 1.01.80 (або його аналог) 
застосовані через те, що природного утворення парової фази недостатньо для 
роботи пальників зерносушарок. Випарювальна установка передбачається в 
вибухозахищному виконанні. Для підвищення безпеки роботи застосовується 
установка з непрямим підігрівом газу – в якості проміжного теплоносія 
використовується незамерзаюча рідина. В процесі роботи газ в рідкій фазі 
надходить від резервуарів до випарювальної установки. В конструкцію 
випарника вбудовані електричні нагрівачі в вибухозахищеному виконанні, які 
підігрівають теплоносій до 80 °С. Газ який проходить через теплообмінник, 
нагрівається і переходить в газоподібну фазу. Після цього пари пропан-бутану 
надходять в регуляторну групу, де тиск знижується до 0,3 бар. Випарювальна 
установка та регуляторна група обладнана всією необхідною арматурою безпеки 
та автоматики. 

Випарник COPRIM 1.01.80 

Продуктивність: 500 кг/год 
Допустимий температурний режим :   - 40 °C +120 °C     
Допустимий максимальний тиск:    18 бар 
Робоча рідина: зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) 
Об’єм: 20  л 
В комплект випарника входить: 
1.Манометр - %, діаметр – 60,  тиск - 25 бар; 
2.Запобіжний клапан  1/2 дюйма 18 бар; 
3.Термометр контактний  20 + 120; 
4.Фильтр; 
5.Шаровый кран на вході Ду15,  Ру40; 
6.Нагрівальний елемент  на 80 кВт у вибухозахищеному виконанні EExd. 
Дані випарники сертифіковані та дозволені для використання на території 

України (дивись додаток 16). 
 
Регуляторна група 

Регуляторна група призначена для зниження тиску  із високого до 
середнього (0,3 бар). При цьому регулятори в групі підібрані таким чином, щоб 
не тільки дотримувати робочий тиск в пальниках зерносушарки, а і видавити 
необхідну кількість газу по об’ємній продуктивності. 

Регуляторна група скомпонована за принципом дублювання: кожна гілка 
редукування незалежна і призначена для видачі номінального об’єму парової 
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фази. Друга лінія редукування передбачається як резервна на випадок виходу із 
ладу основної. 

Основним приладом регуляторної групи являється регулятор типу Alfa 50 
АП (2 шт – один робочий, один резервний). Кожен регулятор обладнано 
запірною арматурою для можливості його відключення та заміни без дегазації 
трубопроводів. 

Продуктивність регулятора – 1000 кг/год. 
Обидві гілки редукування підключені до штатного конденсатозбірника для 

збору конденсату рідкої фази після регуляторів. 
В зв’язку із можливістю утворення конденсату в підземному трубопроводі 

від комплексу регазифікації до зерносушарки проектом передбачається система 
збору та видалення конденсату. 

В систему входить підземний конденсатозбірник із труби Ду300, 
контрольних та дренажних вентилів із патрубками, відкачуючого насосу та 
системи трубопроводів із запірною та запобіжною арматурою. 

На конденсатозбірнику також передбачено встановлення приладів 
контролю наявності конденсату для можливості автоматичного керування 
відкачуючим насосом. 

Відкачування конденсату передбачається назад в технологічні 
трубопроводи резервуарної установки. 

 

Пост зливу газу  

Пост зливу газу обладнаний системою труб рідкої та парової фаз з 
запірними пристроями, манометрами, продувними лініями. 

Для запобігання виходу газу в атмосферу при порушенні герметичності 
зливних пристроїв в постах наповнення на трубопроводах передбачені швидкісні 
клапани. При перевищенні швидкості руху газу (наприклад у випадку розриву 
гумотканевого рукава) клапан спрацьовує і перекриває трубопровід, що дозволяє 
оператору наблизитись до колонки та закрити запірну арматуру.  

Для захисту ділянок трубопроводів рідкої фази, обмежених вимикаючими 
пристроями, від перевищення тиску при нагріванні сонячними променями 
передбачені запобіжно-скидні клапани. 

Для контролю роботи технологічної схеми на кожному трубопроводі 
передбачаються показуючі манометри. 

Для заземлення пропановозу за межами вибухонебезпечної зони 
влаштовуються пристрої для заземлення, з’єднані з контуром заземлення. Всі 
роботи по наливу/зливу ЗВГ повинні проводитись тільки після приєднання 
автоцистерни до заземлення. Відповідно після проведення робіт по наповненню 
автоцистерни від'єднання заземлення повинну відбуватись в останню чергу. 
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Міжцехові газопроводи 

Технологічні об’єкти: резервуари випарники та регуляторна група  зв’язані 
між собою технологічними трубопроводами. Труби для цієї мети 
передбачаються тільки сталеві безшовні, які працюють під тиском 1,6 МПа по 
ГОСТ 8731 (група В і Г) «Технічні умови» та ГОСТ 8732 «Сортамент із сталі 10, 
20 по ГОСТ 1050-88». 

З’єднання труб – електрозварюванням. Зварні з’єднання повинні бути 
рівноміцними основному металу труб. 

Після монтажу всі технологічні трубопроводи випробовуються 
гідравлічним методом на міцність під тиском 2,0 МПа і на щільність разом з 
арматурою –під тиском 1,6 МПа. 

Всі трубопроводи прокладаються відкрито на опорах з негорючих 
матеріалів. 

Для захисту ділянок трубопроводів рідкої фази, обмежених вимикаючими 
пристроями, від перевищення тиску при нагріванні сонячними променями 
передбачені запобіжно-скидні клапани. 

На ділянках газопроводів рідкої фази, обмежених вимикаючими 
пристроями, для захисту трубопроводів від перевищення тиску при нагріванні 
сонячними променями передбачені запобіжно-скидні клапани. 

З метою захисту від корозії, підземний газопровід середнього тиску від 
регуляторної групи до пальників сушарки передбачається в ізоляції типу «дуже 
посилена» на глибині, що нижче глибини промерзання, з нахилом не менше 5% в 
бік конденсатозбірника. 

Також проектом передбачається електростатичний та протикорозійний 
захист резервуарів та підземних трубопроводів, шляхом встановлення двох 
протекторів ПМ 10У на кожний резервуар, один протектор на підземний 
трубопровід від комплексу регазифікації  до зерносушарки. Встановлення 
протекторів – не ближче 5,0 м від захищаємого об’єкту. Контроль за різницею 
потенціалів та, відповідно, станом ізоляція проводиться шляхом приєднання 
вимірювальних приладів до контактів клемної  колодки, яка входить в 
комплектацію протектора. 

В траншеях із підземними газопроводами прокладається полімерна стрічка 
із написом «Обережно. Газ». 

 
Схема газопостачання передбачає: 

1. Транспортування зрідженого вуглеводневого газу автотранспортом із 
газонаповнювальних станцій до резервуарної установки. 

2. Злив ЗВГ із автоцистерни пропановозу в резервуарний парк. 
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3. Надходження рідкої фази пропан-бутану по трубопроводу від 
резервуарного парку до комплексу регазифікації за рахунок надлишкового тиску. 

4. Регазифікація пропан-бутану у випарнику. 
5. Зниження тиску газу із високого до середнього та підтримання 

стабільного його значення за допомогою регуляторної групи. 
6. Надходження парової фази пропан-бутану до пальників зерносушарки. 
7. Безпосередньо спалювання газу в пальниках зерносушарки для зниження 

вологості зерна.    
Продукт надходить в рідкій фазі та під високим тиском. Доставка 

передбачається спеціалізованим автомобільним транспотром – пропановозами. 
Пропановоз під’єднується до зливних пристрої резеревуарної установки 

гумовотканинними рукавами. 
Злив газу в резервуари передбачається штатним насосом пропановозу 

через лічильник. 
Ступінь наповнення резервуарів контролюється рівнемірами та не повинна 

перевищувати 90%. 
Технологічною схемою передбачено можливість одночасного зливу газу 

без зупинки основного процесу сушіння зерна. Для цього передбачено окремі 
лінії зливу газу. 

Рідка фаза ЗВГ надходить до комплексу регазифікації. Комплекс 
складається із двох випарників, регуляторної групи, конденсатозбірника та 
насосу для відкачування конденсату. 

Випарники перебачені електричного типу із непрямим нагрівом. Кожен  
випарник має нагрівальні елементи, за домопогою яких нагрівається зовнішній 
контур нагріву, в якості якого застосовується незамерзаюча рідина. Вбудованою 
автоматикою температура незамерзаючої рідини зовнішнього контуру 
підтримується на рівні 80 °С.  

Зовнішній контур передає тепло до внутрішнього контуру, в який і 
надходить рідка фаза ЗВГ.  

Після нагріву рідка фаза переходить в парову. Випарник обладнано 
технічнми засобами регулювання подачі рідкої фази, щоб виключити перелив. 

Конструкія випарника дозволяє продовжувати безаварійну роботу в разі 
раптового повного припинення відбору газу (наприклад, механічна поломка в 
зерносушарці). При цього випарник може необмежено довго перебувати в 
режимі нагріву (хоча в таких випадках рекомендується їх вимикання для 
зменшення витрат електроенергії). 

Після випарників парова фаза пропан-бутану надходить в регуляторну 
групу, оскільки робочий тиск пальників зерносушарки значно нижчий і 
становить 300 мбар. 
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Регуляторна група скомпонована за принципом дублювання: кожна гілка 
редукування незалежна і призначена для видачі номінального об’єму парової 
фази. Друга лінія редукування передбачається як резервна на випадок виходу із 
ладу основної. Перемикання процесу із основного на резервний передбачається в 
ручному режимі. Для цього має бути закрита запірна арматура на основній гілці 
та відкрита на резервній. 

Після цього регулятор може бути знятий для профілактичних чи 
ремонтних робіт. 

Основним приладом регуляторної групи являється регулятор типу Alfa 50 
АП (2 шт – один робочий, один резервний). Кожен регулятор обладнано 
запірною арматурою для можливості його відключення та заміни без дегазації 
трубопроводів. 

Продуктивність регулятора – 1000 кг/год. 
В разі необхідності роботи на максимальній продуктивності до роботи 

мають бути ввімкнені обидві гілки регуляторної групи. 
Обидві гілки редукування підключені до штатного конденсатозбірника для 

збору конденсату рідкої фази після регуляторів. 
В зв’язку із можливістю утворення конденсату в підземному трубопроводі 

від комплексу регазифікації до зерносарки проектом передбачається система 
збору та видалення конденсату. 

В систему входить підземний конденсатозбірник із труби Ду300, 
контрольних та дренажних вентилів із патрубками, відкачуючого насосу та 
системи трубопроводів із запірною та запобіжною арматурою. 

Досвід роботи із об’єктами даного типу показує, що можуть виникати 
випадки надмірного утворення конденсату. 

Це може виникати із декількох причин: 
1. Наявність підтоворної води в ЗВГ. 
2. Після тривалого простою суміш пропан-бутану частково розділяється і 

більш важкий бутан опускається на дно резервура. Оскільки забір рідкої фази 
відбувається також знизу, то при старті системи в випарники надходить суміш із 
дуже високим відсотком бутану. При цьому після регулятора відбуваєтся 
активна кондесація бутану в підземному трубопроводі. 

3. Роботи системи сушіння зерна на мінімальних значеннях 
продуктивності. При цьому швидкість руху газу по трубопроводу знижується, 
газ достатньо довго для нього знаходиться в підземному трубопроводі для того, 
щоб охолодитись та почався процес конденсації. В разі довготривалого процесу 
роботи на мінімальній продуктивності рівень конденсату збільшується. 



16 
 

4. Після закінчення зміни та зупинки процесу в трубопроводі залишається 
газ, який охолоджуючись надходить до конденсатозбірника. При цьому запуск 
системи в наступну зміну може бути проблемним. 

Аналіз даних випадків дозволяє зробити висновок, що об’єм 
конденсатозбірника має бути досить значним, але і це не гарантує безаварійну 
роботу, оскільки він рано чи пізно може бути переповнений. В разі переповнення 
конденсатозбірника рідка фаза буде подана на пальники зерносушарки. При 
цьому виникає аварійна ситуація, оскільки процес горіння різко змінюється в 
сторону збільшення факелу із досить високим ризиком виникнення пожежі. 

Для виключення можливості виникнення таких нештатних ситуації 
проектом передбачено систему відкачування конденсату із поверненням його 
назад  в резервуарну установку для повторного проходження через комплекс 
регазифікції. 

Вмикання насосу передбачається за сигналом сигналізатора рівня, коли 
рівень в «кармані» конденсатозбірника наближається до трубопроводу подачі 
газу до зерносушарки. Процес відкачування зупиняється за сигналом 
аналогічного сигналізатора рівня, який вимикає насос. 

Технологічною схемою передбачено ряд заходів для унеможливлення 
подачі газу високого тиску в мережу середнього тиску: 

1. Після насосу встановлюється перепускний клапан, який налаштовується 
на 0,5 бар. При цьому перекачування бути лише за умови створення насосом 
тиску, який на 0,5 бар вище, ніж в трубопроводі резервуарної установки. 

2. На лінії нагнітання передбачено також зворотний клапан, який 
закривається в разі зворотнього ходу продукту. 

3. На лінії всмоктуування (яка з’єднана безпосередньо із 
конденсатозбірником) встановлюється забіжно-скидний клапан, який 
налаштовано на 345 мбар. В разі, якщо за будь-яких причин тиск в трубопроводі 
середнього тиску перевищить дане значення він спрацює та не дозволить 
привести до аварійної ситуації. 

Система відкачування конденсату працює в автоматичному режимі і не 
вимагає наявність обслуговуючого персоналу. 

Після налаштування обладання спеціалізовною організацією робота 
резервуарної установки передбачається в автоматичному режимі.  

 
Дані про сировинні, земельні, водні енергетичні ресурси, що 

споживаються: 

- земельні: будівництво резервуарної установки планується на орендованій 
земельній ділянці з кадастровим номером 5310900000:50:064:0389, площа якої 
становить 4,2792 га, залучення додаткових земельний ресурсів не потребує; 
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- сировинні: річне споживання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) 
планується на рівні 2400 тон/рік;  

- енергетичні: електроенергія – 15 000 кВт/рік;   
- водні: виробничого водопостачання та водовідведення не потребує.  
 

Інженерне забезпечення об’єкту 

Водопостачання 

Виробниче водоспоживання та виробничі стоки на об’єкті планованої 
діяльності відсутні. Експлуатація резервуарної установки не потребує 
водопостачання та водовідведення.  

 

Господарсько-побутова каналізація 

Для санітарно-побутових і службових потреб використовують існуючі 
приміщення на території підприємства. Водопостачання та водовідведення – існуючі 
водопровідні та каналізаційні мережі міста.   

 
Дощова каналізація 

Для відведення поверхневих та талих вод за межі території проектом 
передбачається існуюча система бетонних водовідвідних лотків. 

Вертикальне планування території виконане з максимальним збереженням 
існуючого водовідведення. Скидання поверхневої дощової води з ділянки забудови 
передбачено по проїздам з твердим покриттям в існуючу каналізаційну систему 
підприємства. 

 

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. 

В процесі будівництва  відбувається  негативний вплив на всі компоненти 
навколишнього природного середовища, який виражається в порушенні 
грунтового покриву, у викидах забруднюючих речовин в атмосферу від 
будівельної техніки та будівельних робіт, в забрудненні водного середовища, а 
також в утворенні відходів виробництва і споживання. 

 

Вплив на атмосферне повітря. 

На період будівництва: 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні 

підготовчих та будівельних робіт здійснюються від: 
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- зварювальних робіт; 
- фарбувальних робіт; 
- роботи будівельної техніки та автотранспорту. 
Розрахунок викидів від будівельних робіт приведений в додатку 3. 
 
Викиди забруднюючих речовин на період будівництва приведені в таблиці 

1.1                    
   Таблиця 1.1 

№ 
п/п 

Код ЗР 
Забруднююча речовина 

Викид 
г/с т/рік 

1 123 Заліза оксид 0,0066 0,0017 
2 143 Манган та його сполуки 0,0003 0,0001 
3 342 Фториди газоподібні 0,0005 0,0001 

4 343 Фториди добре розчинні 0,0027 0,0007 
5 344 Фториди погано розчинні 0,0014 0,0004 

6 342 Фтористий водень 0,0006 0,0002 

7 2908 Пил неорганнічний, SiO2 20-70% 0,0009 0,0002 
8 616 Ксилол 0,0858 0,096 
9 2752 Уайт-спірит 0,0858 0,096 
10 11510 Аерозоль фарби 0,0703 0,047 

11 301 Оксиди азоту (в перерахунку на NО2) 0,0107 0,001 

12 337 Оксид вуглецю 0,0173 0,002 
13 - НМЛОС 0,0029 0,0003 
14 330 Діоксид сірки 0,0015 0,0001 

15 328 Сажа 0,0025 0,0002 
16 410 Метан 0,0001 0,00001 

17 703 Бенз(а)пірен 1,1х10-5 1х10-6 

Всього  0,2899 0,246 

Парникові гази 

Діоксид вуглецю 1,1109 0,104 
Оксид  діазоту 0,00004 0,000027 

 
На період експлуатації: 
В період експлуатації резервуарної установки, забруднення атмосфери 

відбувається за рахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні 
наступних технологічних операцій: 

- злив зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що надходять в 
автоцистернах; 

- втрати при зберіганні зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ); 
- утворення забруднюючих речовин від зерносушарки; 
- утворення забруднюючих речовин від автотранспорту. 
Всього у викидах в атмосферу від об’єкта присутні 10 забруднюючих 
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речовин, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) та парникові гази 
(діоксид вуглецю, оксид діазоту). 

Характеристика викидів забруднюючих речовин приведена в таблиці 1.2 
 

Таблиця 1.2 
№ 
п/п 

Код 
ЗР 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК 
м.р., 

(ОБРД) 
мг/м3 

ГДК 
с.д., 

мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Викид  
г/с 

Викид, 
т/рік 

1 183 Ртуть металічна - 0,0003 1 0,00000083 0,0000083 
2 301 Діоксид азоту 0,2 - 3 0,7556 7,482 
3 328 Суспендовані 

тверді частки 
(сажа) 

0,15 - 3 0,0025 0,000044 

4 330 Діоксид сірки 0,5 0,05 3 0,0015 0,000027 
5 337 Оксид вуглецю 5,0 - 4 0,6793 6,650 
6 402 Бутан 200 - 4 0,8169 4,615 
7 410 Метан 50 - -* 0,0084 0,083 
8 703 Бенз(а)пірен - 0,1 мкг 

на 
100 м 

1 0,000011 0,00000019 

9 1715 Метилмеркаптан 0,0001 - 4 0,000032 0,000018 
10 10304 Пропан 65,0 - - 0,8169 4,615 
  Всього    3,0811 23,445 

*Примітка. Клас небезпеки відсутній для речовин, на які встановлені рівні ОБРД. 
 

Загальний викид забруднюючих речовин складає 23,445 т/рік. За 
результатами розрахунку розсіювання перевищення ГДК від викидів об’єкту 
відсутні. Викиди НМЛОС складають 0,000052  т/рік, викид парникових газів: 
діоксид вуглецю 5524,62  т/рік оксид діазоту 0,00831  т/рік. Розрахунок викидів 
приведений в додатку 3. 

 

Утворення відходів  

На період будівництва: 
Утворення відходів відбувається від зварювальних та фарбувальних робіт. 

Перелік та обсяги відходів приведені в таблиці 1.3 
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  Таблиця 1.3 
№

№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005-96 

Техноло-
гічний 
процес 

Кіль-
кість т/ 
період 

 

Агрегатний 
стан та 
склад 

відходу 

Рішення по 
поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 6 7 
Четвертий клас небезпеки 

1 Тара металева 
використана – 
жерстяна тара з-під 
фарб (горючих) 

7710.3.1.07 Фарбувальні 
роботи 

0,0187 
 

Тверді. 
Жерсть, 
залишки 

фарби 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо-

ваною 
організацією 

2 Огарки електродів 2820.2.1.20 Зварювальні 
роботи 

0,013 Тверді. 
Оксиди 
заліза, 
оксиди 
мангану 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо-

ваною 
організацією 

3 Тара пластикова 
дрібна  

7710.3.1.04 Фарбувальні 
роботи, 

оздоблюваль
ні роботи 

0,019 Тверді. 
Пластик, 
залишки 

фарб 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо-

ваною 
організацією 

Всього відходів 0,0507   
Розрахунок обсягів відходів при будівництві приведений в додатку 4. 
 
На період експлуатації: 
В процесі експлуатації запроектованого об’єкту, утворюються  відходи III 

та IV класів небезпеки в загальній кількості 1,178 т/рік. Характеристика 
відходів приведена в таблиці 1.4 

Розрахунок обсягів відходів при експлуатації приведено в додатку 4. 

Таблиця 1.4 
№

№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005-96 

Технологі
чний 

процес 

Кіль-
кість 
т/рік 

 

Агрегатний 
стан та 
склад 

відходу 

Рішення по 
поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 6 7 
Третій клас небезпеки 

1 Залишки  від 
очищення фільтрів 

7750.3.1 Очищення 
ЗВГ, що 

надходить  
на ГНС 

0,048 Рідкий. 
Вода, залишки 

вуглеводн 
ів, механічні 

домішки 

Вивозиться за 
договором 
спеціалі-
зованою 

організацією 
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Четвертий клас небезпеки 
1 Відходи 

комунальні  
(міські)  змішані, у 
т. ч. сміття з урн 
(ТПВ) 

7720.3.1.01 Діяльність 
робітників 

1,130 Тверді. 
Картон, 

папір, скло, 
органіка, 

поліетилен, 
харчові 
відходи 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо-

ваною 
організацією 

Всього відходів 1,178   
 

Вплив на грунти 

На період будівництва: 
В процесі будівельних робіт відбувається переміщення земляних мас. 

Картограма земляних мас представлена в таблиці 1.5 
Таблиця 1.5 

Найменування робіт і об'ємів грунту 

Кількість 
Територія об’єкту 

Примітка 
Насип 

 (+) 
Виїмка 

 (-) 
1. Планування території - 2,00  
2. Влаштування котлованів та зворотня засипка в т. ч. 
при улаштуванні підземних частин будівель та споруд: 1502,80 366,90 

 

а) підземна база зберігання ЗВГ (V=4х24, 22=96,88 м3), 
в тому числі: 

 276,00 
 

 - місцевий грунт зворотної засипки; 276,00   

- піщаний грунт без органічних домішок або пісок; 
(обвалування навколо резервуарів); 

408,50  
 

- місцевий грунт обвалування; 813,00   
б) комплекс регазифікації під навісом; 1,80 85,50  
в) блисковкоприймач.  3,50 5,40  
3. Витиснутий грунт 

70,40 99,90  
в т. ч. при улаштуванні:  
а) корита під одяг доріг та майданчиків з дорожнім 
покриттям; 

- - 
 

б) корита під одяг тротуарів та пішохідних доріжок; 
вимощень пандусів; 

 24,30 
 

в) грунт для влаштування газонів на ділянках 
озеленення; 

- - 
 

г) підземних мереж; 70,40 75,60  
д) водовідвідних споруд; - -  
4.Грунт для улаштування земляного полотна 
автошляхів 

- - 
 

5.Грунт для улаштування високих підлог будівель та 
обвалування споруд: 

- - 
 

6.Поправка на ущільнення  
(залишкове розпушення К1=9%): 

142,00 -  
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7.Поправка на втрату грунту при транспортировці  
( К2=2%): 

31,50 0  

Всього придатного грунту:  1746,70 713,40  
8.Грунт непридатний для улаштування насипу основ 
будівель, споруд, що підлягає видаленню з території 
(заміна на пісок або суглинок непросідний) 

- 408,50** 
 

9.Надлишок (нестача) придатного грунту. - 505,40**  

10. Грунт для влаштування газонів на ділянках 
озеленення, всього: в т.ч.  грунт, всього: 
в т.ч. 
а) грунт що використовується для озеленення території; 
б) надмір грунту (рекультивація земель) 
в) нестача грунту 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

119,40** 

 

11. Разом грунту, що переробляється 1746,70 1746,70  
12. Транспортування надлишкового грунту в 
тимчасовий відвал 

- -  

13. Транспортування недостатнього грунту (з кар’єру): 
а) місцевий грунт; 
б) піщаний грунт без органічних домішок (обвалування 
навколо резервуарів); 
в) нестача родючого грунту 

 
 

505,40** 
408,50** 
119,40** 

-  

* з урахуванням попереднього зрізування родючого 
грунту 
** у кар’єрі 
*** у відвалі 

   

 

За даними приведеної картограми розподіл грунтів наступний: 
Придатний грунт у кількості 713,40 м³ виймається при земляних роботах.  

Потреба в придатному грунті складає 1746,70 м³.  Нестача придатного грунту  
завозиться з кар’єру у кількості  913,90 м³ з яких 408,50 м³ замінено на пісок.  

Грунтово-рослинний покрив в кількості 119,40 м³ завозиться з кар’єру і в 
повному обсязі використовується для озеленення території.  

 
При експлуатації:  
При експлуатації об’єкта негативний вплив на ґрунти не очікується. За 

рахунок запланованих охоронних заходів: всі покриття на території передбачені 
бетонні, покриття тротуарних доріжок з плитки. Розробка родючого шару ґрунту 
при експлуатації не передбачається. По всій території об’єкта, яка не зайнята 
будівлями, спорудами, проїздами чи тротуарами влаштовується озеленення 
шляхом посіву багаторічних газонних трав.  

 

Водне середовище: 

На період будівництва: 
Для санітарно-побутових і службових потреб використовуються існуючі 

будівлі ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ». Водопостачання та 
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водовідведення – існуючі водопровідні та каналізаційні мережі міста. 
Скид стоків до водних об’єктів відсутній. 
На період експлуатації: 
Виробниче водоспоживання та виробничі стоки на об’єкті планованої 

діяльності відсутні.   
Експлуатація резервуарної установки не потребує водопостачання та 

водовідведення.  
Дощові води з накриття випарників відводяться по проїздам з твердим 

покриттям в існуючу каналізаційнійну систему підприємства. 
Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Потенційних 

джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не 
передбачається. 

 

Шумове навантаження: 

На період будівництва: 
Джерелами шуму при будівництві є автотранспорт що використовується 

для будівельно-монтажних робіт, а саме:  
- стрілковий кран на автомобільному ходу  – 1 од.; 
- екскаватор  – 1 од.; 
- автогідропідіймач колінчастий  – 1 од; 
- автобетонозмішувач – 1 од. 
Результати розрахунків (наведені в Додатку 5) показують, що перевищення 

нормативів шуму на межі санітарно-захисної зони відсутні. Вимоги ДСТУ-Н Б 
В.1.1-35:2013 (табл. 1) дотримуються. Рівні шуму не перевищують нормативів 
для виробничої зони згідно ДСН 3.3.6.037-99 та вимог для житлової забудови 
згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. 

На період експлуатації:  
Джерелами шуму при експлуатації проектованого об’єкта є 1 насос для 

перекачування конденсату та автотранспорт. 
Результати розрахунків (наведені в Додатку 5) показують, що перевищення 

нормативів шуму на межі санітарно-захисної зони відсутні. Вимоги ДСТУ-Н Б 
В.1.1-35:2013 (табл. 1) дотримуються. Рівні шуму не перевищують нормативів 
для виробничої зони згідно ДСН 3.3.6.037-99.  

Вплив від джерел шуму планованої діяльності визначається як прийнятний. 
Вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також 

випромінення при будівництві та експлуатації об’єкта відсутнє.  
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2. Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних 

причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних 

наслідків 

2.1 Територіальні альтернативи 

Будівництво резервуарної установки планується на орендованій земельній 
ділянці по вул. Шляхова, 4-А (кадастровий номер ділянки 
5310900000:50:064:0389) в м. Миргород Полтавської області. Цільове 
призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатація основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 

Загальна площа земельної ділянки становить 4,2792 га, яка орендована 
ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» у Миргородської міської ради 
згідно договору оренди землі від 29 березня 2018 року зареєстрованої у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1521335353109, 
номер запису про інше речове право 25600075). 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки наведені в 
додатку 8. 

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів» ДСП 173-96 об’єкт проектування відноситься до ІV класу  
санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, для яких  
розмір  санітарно-захисної зони складає 100 м.   

На відстані 100 м. від проектуємого об’єкта громадські та житлові будівлі 
відсутні. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 300 м (житловий 
будинок по вул. Івана Гуріна) від найближчого джерела викиду. Нормативна СЗЗ 
витримується. Вимоги ДСП-173-96 щодо розміщення об’єкту витримані. 

Розміщення об’єкта забезпечує доступ до всієї необхідної інженерно-
транспортної інфраструктури. 

Основний варіант розміщення повністю задовольняє всім вимогам до 
планованої діяльності, відсутні принципові обмеження щодо неможливості її 
здійснення.  

Розміщення об’єкта планованої діяльності на інших територіях є 
малоперспективним та недоречним, так як на даній земельній ділянці вже 
працює зерносушарка для переведення якої на автономне газопостачання і 
заплановане будівництво резервуарної установки ЗВГ. 

Територіальна альтернатива 1 обрана в якості основного варіанту 
розміщення планованої діяльності.  
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2.2 Технологічні альтернативи 

Технологічною альтернативою 1 передбачається будівництво резервуарної 
установки з влаштування 4-х підземних резервуарів об’ємом 24,22 м3 кожний для 
зрідженого газу, трубопроводу рідкої фази, комплексу регазифікації, 
трубопроводу парової фази від комплексу регазифікації до сушарки, запірної та 
запобіжної арматури, зливних пристроїв для зливу газу з автоцистерни в 
резервуари бази зберігання ЗВГ. Комплекс регазифікації складається із двох 
випарників продуктивністю 500 кг/год кожний, регуляторної групи пропускною 
спроможністю 1000 кг/год, конденсатозбірника. 

Технологічною альтернативою 2 розглядається будівництво резервуарної 
установки з надземним розташуванням ємностей та аналогічним обладнанням. 
Однак, реалізація такого варіанту значно ускладнена через обмеження 
нормативних відстаней від надземних резервуарів ЗВГ до будівель і споруд 
підприємства, що не відповідає вимогам ДБН Б.2.2-122018 та ДБН В.2.5-20-2001. 
Також при надземному розташуванні резервуарів ЗВГ максимальний об’єм 
зберігання обмежений 20 м3, що в порівнянні з підземним розміщенням (96,88 
м3), збільшить періодичність доставки ЗВГ на підприємство. Це в свою чергу 
призведе до збільшення обсягів викидів в атмосферне повітря від роботи 
автотранспорту та зливно-наливних операцій. 

Отже, технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для роботи 
резервуарної установки з підземним розміщенням резервуарів ЗВГ заданого 
обʼєму, споруд та обладнання, що повʼязані єдиною технологічною схемою. 
Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, так і з 
технологічної та екологічної точок зору для безпечної роботи підприємства з 
урахуванням існуючих розмірів та конфігурації земельної ділянки. 
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3. Опис поточного стану довкілля та опис його ймовірної зміни без 

здійснення планованої діяльності в межах того, наскільки природні 

зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі доступної 

екологічної інформації та наукових знань. 

Планована діяльність з будівництва резервуарної установки передбачається 
за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Шляхова, 4-А. 

Полтавщина розташована в центральній частині України в лісостеповій 
зоні з помірно-континентальним кліматом. На півночі область межує з 
Чернігівською (107 км) та Сумською (238 км) областями, на сході – з 
Харківською (188 км), на півдні – з Дніпропетровською (173 км) і на заході – з 
Київською (19 км), Черкаською (225 км) та Кіровоградською (149 км). Загальна 
довжина меж близько 1100 км, з яких 162 км – по Кременчуцькому і 
Дніпродзержинському  водосховищах. 

Площа області складає 28,75 тис.км2, або 4,6% площі України. 
На південному заході області протікає р. Дніпро, більша частина течії 

якого зарегульована водосховищами. Найбільшими притоками Дніпра є: 
Псел – довжина в межах області 350 км, об’єм стоку 1,46 км3 на рік; 
Сула – довжина в межах області 213 км, об’єм стоку 1,15 км3 на рік; 
Ворскла – довжина в межах області 226 км, об’єм стоку 0,9 км3 на рік; 
Оріль – довжина в межах області 80 км, об’єм стоку 0,355 км3 на рік. 
Густота річкової сітки більша на півночі, менша на південному заході. 

Більша частина стоку припадає на березень – квітень. Річки області живляться 
переважно талими сніговими водами (60% об’єму стоку). 

Територія області належить до класу рівнинних східноєвропейських 
ландшафтів. Більшість ландшафтів відносяться до лісостепового типу, і лише на 
південному сході – до степового та північно-степового типу. У зв’язку з високим 
рівнем сільськогосподарської діяльності, природні ландшафти не збереглися і 
тому переважають антропогени. В їх структурі переважають 
сільськогосподарський тип ландшафтів. Місцевість області являє собою рівнину, 
розділену річковими долинами і ярами. 

Полтавська область знаходиться в помірному кліматичному поясі. Середня 
температура січня  −3,7 °C, липня  +21,4 °C, кількість опадів становить 580—480 
мм/рік, що випадають переважно влітку у вигляді дощів. 

Близько 2/3 кількості днів у році панує континентальний підтип повітряних 
мас із суходолу Євразії, 1/3 днів — морський підтип повітряних мас із північної 
та центральної Атлантики та внутрішніх морів — Середземного, Чорного, 
Азовського. Найбільший вплив на формування погодних умов і клімату області 
мають величина і характер сонячного випромінювання, віддаленість регіону від 
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великих водних мас, належність області до зони дії переважно атлантичних 
помірних та арктичних холодних повітряних мас, рівнинність. 

Територія області належить до недостатньо вологої, теплої, крайній 
південний схід – до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони. 
Середньорічна кількість опадів на території області змінюється, збільшуючись з 
півдня на північ. Кліматичні умови області сприятливі для життя людини. 

Лісові ресурси в області невеликі. Всі ліси віднесені до природоохоронних 
і рекреаційних. 

На території області розвідано та експлуатується багато нафтових, 
нафтогазоконденсатних, газових і газоконденсатних родовищ. В районі 
Кременчуцької аномалії зосереджені запаси залізних руд. Серед інших корисних 
копалин – торф, будівельні матеріали, мінеральні води. 

Найбільш поширені в області ґрунти – чорноземи. Вони займають майже 
дві третини території області. 

Земельна ділянка, де передбачається будівництво резервуарної установки 
знаходиться на території ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» по 
вулиці Шляхова, 4-А в м. Миргород. 

Загальна площа території в межах ділянки забудови складає – 4,2792 га, 
(кадастровий номер ділянки 5310900000:50:064:0389). 

Земельна ділянка орендується ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА 
КОМПАНІЯ», договір оренди земельної ділянки №11/456 від 29.03.2018р. 

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 

Земельна ділянка, на якій встановлюється резервуарна установка межує: 
з півночі – під’їздні колії підприємства; 
з півдня – склад напільного зберігання зерна; 
з заходу – споруди елеватора;  
зі сходу – огорожа підприємства. 
На даний час земельна ділянка під будівництво резервуарної установки 

вільна від забудов. Рослинність представлена сорними однолітніми та 
багатолітніми рослинами, наявна рослинність особливої цінності не має. На 
території будівництва відсутні місця постійного проживання та перебування 
диких тварин і видів, що підлягають особливій охороні.  

Зони санітарної охорони, водоохоронні зони, прибережно-захисні смуги на 
території об’єкту проектування відсутні. 

Об’єкти природно-заповідного фонду та об’єкти екомережі відсутні та не 
межують з земельною ділянкою об’єкта проектування.  
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Клімат м. Миргород – помірно-континентальний зі значною кількістю 
опадів навідь у засушливі місяці. Середня річна температура складає 7,9 °С. 
Середня кількість опадів в рік становить 558 мм. 

 
Кліматичний графік: 

 
 
Самий сухий місяць - березень, випадає 36 мм. опадів. Велика частина 

опадів випадає в липні, в середньому 70 мм. 
Графік температури: 

 
Найхолодніший місяць – січень (-5,8°С), найтепліший – липень (+20,5°С).  
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Кліматичний графік: 

 
 

Кількість опадів коливається - 34 мм між посушливим місяцем і самим  
вологим. На протязі року температура коливається від 26,3 °С. 

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі 
будівництва резервуарної установки, згідно даних Полтавського обласного 
центру з гідрометеорології, лист №32-03-41/502 від 17.12.2018 р. (Додаток 6), 
приведені в таблиці 3.1.  
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Таблиця 3.1 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 
Коефіцієнт рельєфу місцевості у місті 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш 

жаркого місяця, Т°С 
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця 

(для котельних, які працюють по опалювальному графіку), Т °С 
Середньорічна роза вітрів,  (січень/липень) % 
Пн                                                                                                                     
ПнС 
С 
ПдС 
Пд 
ПдЗ 
З 
ПнЗ                                                                                                              
 
Швидкість вітру (u)  (по середнім багаторічним  даним), 

повторюваність перевищення якої  складає 5%, м/с 

180 
1 

+25,2 
 

 
-9,3 

 
12,4 
10,3 
12,3 
12,5 
13,8 
10,4 
14,8 
13,5 

 
 

9-10 

 

Від об’єкту відсутні тепло- та вологовиділення в кількостях, що можуть 
призвести до змін клімату та мікроклімату оточуючого середовища. 

Повітряне середовище в районі проектування об’єкту характеризується 
існуючим фоновим забрудненням, яке прийняте  згідно з даними Департамента 
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації 
(лист № 267/03.2-12 від 16.01.2019 р.), додаток 14. Величини фонових 
концентрацій приведені  в таблиці 3.2 

Таблиця 3.2 
№ Код ЗР Найменування забруднюючої речовини 

 

Фонова 

концентрація, 

мг/м
3
   

1 183 Ртуть металічна 0,00024 

2 301 Оксид азоту 0,008 
3 328 Суспендовані тверді частки (сажа) 0,012 
4 330 Діоксид сірки 0,02 
5 337 Оксид вуглецю 0,4 
6 402 Бутан 160 
7 410 Метан 40 
8 703 Бенз(а)пірен 0,8 мкг / 100 м3  
9 1715 Метилмеркаптан 0,00008 
10 10304 Пропан 52 
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4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 

планованої діяльності та її альтернативних варіантів  
 

Вплив планованої діяльності можливий на повітряне середовище, водне 
середовище та на грунти. На грунти вплив  має місце при виконанні будівельно-
монтажних робіт, носить тимчасовий характер і при належній культурі виконання 
робіт може бути зведений до мінімуму. 

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів» ДСП 173-96 об’єкт проектування відноситься до ІV класу  санітарно-
технічних споруд та установок комунального призначення, для яких  розмір  
санітарно-захисної зони складає 100 м.  Санітарно-захисна зона – 100 м для 
проектованого об’єкта витримується.  

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 300 м (житловий 
будинок по вул. Івана Гуріна в південно-східному напрямку). 

Вплив з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів на 
здоров’я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття не значний та не 
створює додаткового навантаження на дані фактори довкілля. 
 

Вплив планованої діяльності на ґрунти 

При влаштуванні резервуарної установки суттєві зміни в організації 
рельєфу не передбачаються. 

Інженерно-геологічні дослідження на майданчику  резервуарної установки 
виконувалися ТОВ «НДПВІ ПОЛТАВААГРОПРОЕКТ» в грудні 2016 р. 

Розвідана ділянка розташована в центральній частині лівобережної 
України в південно-західній частині м. Миргород Полтавської області.  

Мікрорельєф ділянки нерівний, мілкобугристий - техногенний, 
спланований насипом привозного грунту потужністю близько 2,5 м.  

По складності інженерно - геологічних і гідрогеологічних умов розвідана 
ділянка належить  до другої категорії - додаток Ж, ДБН А.2.1-1-2008. 

Рівень сейсмічної інтенсивності району будівництва визначається в 5 балів 
за шкалою MSK - 64 для середніх (за сейсмічними властивостями ) грунтових 
умов і третього (найвищого ) рівня небезпеки - комплект карт ОСР - 2004 - карта 
А   (додатки А і б, ДБН В.1.1-12-2006). 

Нормативна глибина сезонного промерзання грунтів   - 1,0 м. 
При будівництві резервуарної установки здійснюються земляні роботи, 

відбувається зняття грунтово-рослинного шару грунту, його складування у 
відвал та виїмка грунту під основи фундаментів резервуарів ЗВГ з послідуючим 
заміщенням цього грунту на щебеневу подушку. Влаштування фундаментів під 
резервуарний парк бази зберігання передбачається на відмітці 98,31 м, що на 
0,5м вище від рівня грунтових вод встановлених згідно висновку інженерно-
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геологічних вишукувань.  
Всі поверхні фундаментів та бетонної підготовки захищаються 

гідроізоляційним покриттям наступного складу: 
 - грунт - 30% розчин бітуму у бензині; 
 - фарбування гарячим бітумом за два рази. 
Загальна товщина покриття 2 мм. 
Необетоновані сталеві вироби захищаються від корозії покриттям 

наступного складу: 
 - грунт ХС-010 ГОСТ 9355-81 - один шар; 
 - покриття - емаль ХВ-785 - п'ять шарів.  
В якості грунту обвалування навколо резервуарів приймають піщаний 

грунт, який не має в своєму складі органічних домішок. Решту обвалування 
виконують місцевим грунтом. Грунти обвалування ущільнюють при оптимальній 
вологості шарами 0,2 м з доведення щільності сухого грунту до 1,65 т/м³. 

При виконанні даного виду робі придатний грунт у кількості 713,40 м³ 
виймається при земляних роботах.  Потреба в придатному грунті складає 
1746,70м³.  Нестача придатного грунту завозиться з кар’єру у кількості  913,90 м³ 
з яких 408,50 м³ замінено на пісок.  

Грунтово-рослинний покрив в кількості 119,40 м³ завозиться з кар’єру і в 
повному обсязі використовується для озеленення території. 

Проектом, для запобігання корозії, передбачається покриття резервуарів та 
підземних трубопроводів ізоляцією "дуже посилена" згідно з ДСТУ Б В.2.5-
29:2006.  

Планована діяльність не призводить до розвитку небезпечних геологічних 
процесів і явищ. Негативного впливу на ґрунти не очікується. 

Вплив на ґрунти визначається як прийнятний. 
 

Вплив планованої діяльності на водне середовище 

Виробниче водоспоживання та виробничі стоки на об’єкті планованої 
діяльності відсутні.   

Експлуатація резервуарної установки не потребує водопостачання та 
водовідведення.  

Для відведення поверхневих та талих вод за межі території використовується 
існуюча каналізаційна система підприємства. 

Вертикальне планування території виконане з максимальним збереженням 
існуючого водовідведення. Скидання поверхневої дощової води з ділянки забудови 
передбачено по проїздам з твердим покриттям та по лоткам. 

Дощові води з накриття випарників відводяться по проїздам з твердим 
покриттям в існуючу каналізаційнійну систему підприємства. 

Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Потенційних 
джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не 
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очікується. Водні об’єкти на ділянці проектування відсутні. 
Рівень грунтових вод, згідно даних інженерно-геологічних досліджень на 

майданчику, зафіксовані на глибині 0,8-1,3 м від поверхні землі, або на 
позначках 97,60 - 97,70м. Водовміщуючими породами є грунти ІГЕ 2-5. 
Влаштування фундаментів під резервуарний парк бази зберігання передбачається 
на відмітці 98,31 м, що на 0,5м вище від рівня грунтових вод, відповідно 
виключається можливість впливу на грунтові води. Скид стічних вод у відкриті 
водойми відсутній. 

 

Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря та кліматичні 

фактори. 

Клімат місцевості, на якій планують розміщення проектованого об’єкту 
формується під впливом температури повітря, опадів, сонячної радіації, повітряних 
мас, циркуляції атмосфери, підстилаючої поверхні, рельєфу. Вся територія 
знаходиться в помірному поясі, в області помірно континентального клімату. 

Рівнинний характер поверхні території України сприяє вільному просуванню 
на територію Полтавської області атлантичних, арктичних і континентальних 
повітряних мас.  

Клімат району – помірно-континентальний з теплим літом і м’якою зимою. 
Відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  «Будівельна кліматологія» район 

об’єкта проектування відноситься до І-го кліматичного району.  
Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі 
будівництва резервуарної установки, згідно даних Полтавського обласного 
центру з гідрометеорології, лист №32-03-41/502 від 17.12.2018 р. (Додаток 6), 
приведені в таблиці 3.1.  

Повітряне середовище в районі проектування об’єкту характеризується 
існуючим фоновим забрудненням, яке прийняте  згідно з даними Департамента 
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації 
(лист № 267/03.2-12 від 16.01.2019 р.), додаток 14. Величини фонових 
концентрацій приведені  в таблиці 3.2 

В період експлуатації резервуарної установки, забруднення атмосфери 
відбувається за рахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні 
наступних технологічних операцій: 

- злив зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що надходять в автоцистерн-
нах; 

- втрати при зберіганні зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ); 
- утворення забруднюючих речовин від зерносушарки; 
- утворення забруднюючих речовин від автотранспорту. 
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Загальний викид забруднюючих речовин складає 23,445 т/рік. За 
результатами розрахунку розсіювання перевищення ГДК від викидів об’єкту 
відсутні. Викиди НМЛОС складають 0,000052  т/рік, викид парникових газів: 
діоксид вуглецю 5524,62  т/рік оксид діазоту 0,00831  т/рік. Розрахунок викидів 
приведений в додатку 3. 

Детальна характеристика всіх джерел викидів наведені в таблиці 5.4.  
На генеральному плані з нанесеними джерелами викидів і місцем їх 

розташування (додаток 9) приведені всі джерела викидів. На ситуаційній карті-
схемі (додаток 2) приведена схема розміщення об’єкту з прилеглими 
територіями. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин від всіх джерел наведені в 
додатку 3. 

При оцінці впливу об’єкту на стан навколишнього середовища врахований 
сукупній вплив від запроектованих та існуючих джерел викидів. За результатами 
аналізу існуючих джерел викидів та забруднюючих речовин, що викидаються, 
встановлено необхідність врахування в загальну оцінку існуючого джерела 
викиду №27 – котел твердопаливний Heiztechnik Q Bio Duo 55.  

Дані по діючому джерелу викиду взяті з чинної інвентаризації викидів.  
На підставі отриманих розрахунків викидів забруднюючих речовин 

виконувався розрахунок розсіювання для забруднюючих речовин, які підлягають 
нормуванню, у встановленому законодавством порядку. Для розрахунку 
використаний спеціалізований програмний комплекс ЕОЛ 2000, погоджений 
Мінприроди України. Результати розрахунку розсіювання приведені в додатку 
10. 

Результати розрахунку розсіювання показують, що планована діяльність 
практично не впливає на стан атмосферного повітря, величини концентрацій 
знаходяться на рівні фонового забруднення. Перевищення нормативів ГДК відсутнє 
по жодному з шкідливих компонентів на межі санітарно-захисної зони та 
найближчої житлової забудови. Таким чином рівень впливу об’єкту на стан 
атмосферного повітря визначається як допустимий. 

 

Вплив планованої діяльності на матеріальні об’єкти, включаючи 

архітектуру, в процесі впровадження та здійснення діяльності відсутній. 

 

Вплив планованої діяльності на рослинний покриву та тваринний світ. 

Рослинність в районі будівництва об’єкта представлена бур’яновими 
однолітніми та багатолітніми рослинами, наявна рослинність особливої цінності 
не має. 
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Територія будівництва знаходиться за межами територій ПЗФ. На території 
відсутні місця постійного проживання та перебування диких тварин і видів, що 
підлягають особливій охороні. 

 
5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності  

5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 

планованої діяльності 

На даний час земельна ділянка під будівництво резервуарної установки 
вільна від забудов. 

При будівельних роботах викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря здійснюються від: 

- зварювальних робіт; 
- фарбувальних робіт; 
- роботи будівельної техніки та автотранспорту. 
Розрахунок викидів від будівельних робіт приведений в додатку 3. 
Викиди забруднюючих речовин від будівництва приведені в таблиці 5.1 

 
                       Таблиця 5.1 

№ 
п/п 

Код ЗР 
Забруднююча речовина 

Викид 
г/с т/рік 

1 123 Заліза оксид 0,0066 0,0017 
2 143 Манган та його сполуки 0,0003 0,0001 
3 342 Фториди газоподібні 0,0005 0,0001 

4 343 Фториди добре розчинні 0,0027 0,0007 
5 344 Фториди погано розчинні 0,0014 0,0004 
6 342 Фтористий водень 0,0006 0,0002 

7 2908 Пил неорганнічний, SiO2 20-70% 0,0009 0,0002 
8 616 Ксилол 0,0858 0,096 
9 2752 Уайт-спірит 0,0858 0,096 
10 11510 Аерозоль фарби 0,0703 0,047 

11 301 Оксиди азоту (в перерахунку на NО2) 0,0107 0,001 
12 337 Оксид вуглецю 0,0173 0,002 

13 - НМЛОС 0,0029 0,0003 
14 330 Діоксид сірки 0,0015 0,0001 

15 328 Сажа 0,0025 0,0002 
16 410 Метан 0,0001 0,00001 
17 703 Бенз(а)пірен 1,1х10-5 1х10-6 

Всього  0,2899 0,246 

Парникові гази 

Діоксид вуглецю 1,1109 0,104 
Оксид  діазоту 0,00004 0,000027 
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Утворення відходів в процесі будівництва об’єкту відбувається від 
зварювальних та фарбувальних робіт.  

 
Перелік та обсяги відходів приведені в таблиці 5.2 
                                                                Таблиця 5.2  
№

№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005-96 

Техноло-
гічний 
процес 

Кіль-
кість т/ 
період 

 

Агрегатний 
стан та 
склад 

відходу 

Рішення по 
поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 6 7 
Четвертий клас небезпеки 

1 Тара металева 
використана – 
жерстяна тара з-під 
фарб (горючих) 

7710.3.1.07 Фарбувальні 
роботи 

0,0187 
 

Тверді. 
Жерсть, 
залишки 

фарби 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо-

ваною 
організацією 

2 Огарки електродів 2820.2.1.20 Зварювальні 
роботи 

0,013 Тверді. 
Оксиди 
заліза, 
оксиди 
мангану 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо-

ваною 
організацією 

3 Тара пластикова 
дрібна  

7710.3.1.04 Фарбувальні 
роботи, 

оздоблюваль
ні роботи 

0,019 Тверді. 
Пластик, 
залишки 

фарб 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо-

ваною 
організацією 

Всього відходів 0,0507   
Розрахунок обсягів відходів при будівництві приведений в додатку 4. 
 
5.2 Використання в процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів 

В процесі провадження планованої діяльності використовується 
орендована земельна ділянка (договір оренди земельної ділянки №11/456 від 
29.03.2018р., Додаток 1) загальною площею 4,2792 га з 5310900000:50:064:0389. 
Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 

Мікрорельєф ділянки нерівний, мілкобугристий - техногенний, 
спланований насипом привозного грунту потужністю близько 2,5 м.  

По складності інженерно - геологічних і гідрогеологічних умов розвідана 
ділянка належить  до другої категорії - додаток Ж, ДБН А.2.1-1-2008. 

Рівень сейсмічної інтенсивності району будівництва визначається в 5 балів 
за шкалою MSK - 64 для середніх (за сейсмічними властивостями ) грунтових 
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умов і третього (найвищого ) рівня небезпеки - комплект карт ОСР - 2004 - карта 
А   (додатки А і б, ДБН В.1.1-12-2006). 

Рівень грунтових вод на глибині 0,8-1,3 м від поверхні землі, або на 
позначках 97,60-97,70 м.Водовміщуючими породами є грунти ІГЕ 2-5.   
Водотриви-палеогенні глини, покрівля яких залягає на глибині близько 25 м від 
поверхні. 

Планована діяльність не призводить до розвитку небезпечних геологічних 
процесів і явищ.  

При будівництві резервуарної установки здійснюються земляні роботи, 
відбувається виїмка ґрунту, в тому числі грунтово-рослинного шару. 

Придатний грунт у кількості 713,40 м³ виймається при земляних роботах.  
Потреба в придатному грунті складає 1746,70 м³.  Нестача придатного грунту  
завозиться з кар’єру у кількості  913,90 м³ з яких 408,50 м³ замінено на пісок.  

Грунтово-рослинний покрив в кількості 119,40 м³ завозиться з кар’єру і в 
повному обсязі використовується для озеленення території.  

Розробка родючого шару ґрунту при експлуатації не передбачається. По 
всій території об’єкта, яка не зайнята будівлями, спорудами, проїздами чи 
тротуарами влаштовується озеленення шляхом посіву багаторічних газонних 
трав.  

Негативного впливу на ґрунти не очікується. 
Вплив на ґрунти визначається як прийнятний. 

 
Використання води: 

Виробниче водоспоживання та виробничі стоки на об’єкті планованої 
діяльності відсутні.   

Експлуатація резервуарної установки не потребує водопостачання та 
водовідведення.  

Для відведення поверхневих та талих вод за межі території проектом 
передбачається існуюча система бетонних водовідвідних лотків. 

Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Потенційних джерел 
забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не очікується. 

 
5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне 

світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення. 

В період експлуатації резервуарної установки, забруднення атмосфери 
відбувається за рахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні 
наступних технологічних операцій: 

- злив зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що надходять в 
автоцистернах; 

- втрати при зберіганні зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ); 
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- утворення забруднюючих речовин від зерносушарки; 
- утворення забруднюючих речовин від автотранспорту. 
Всього у викидах в атмосферу від об’єкта присутні 10 забруднюючих 

речовин, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) та парникові гази 
(діоксид вуглецю, оксид діазоту). 

Характеристика викидів забруднюючих речовин приведена в таблиці 5.3 
 

Таблиця 5.3 
№ 
п/п 

Код 
ЗР 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК 
м.р., 

(ОБРД) 
мг/м3 

ГДК 
с.д., 

мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Викид  
г/с 

Викид, 
т/рік 

1 183 Ртуть металічна - 0,0003 1 0,00000083 0,0000083 
2 301 Діоксид азоту 0,2 - 3 0,7556 7,482 
3 328 Суспендовані 

тверді частки 
(сажа) 

0,15 - 3 0,0025 0,000044 

4 330 Діоксид сірки 0,5 0,05 3 0,0015 0,000027 
5 337 Оксид вуглецю 5,0 - 4 0,6793 6,650 
6 402 Бутан 200 - 4 0,8169 4,615 
7 410 Метан 50 - -* 0,0084 0,083 
8 703 Бенз(а)пірен - 0,1 мкг 

на 
100 м 

1 0,000011 0,00000019 

9 1715 Метилмеркаптан 0,0001 - 4 0,000032 0,000018 
10 10304 Пропан 65,0 - - 0,8169 4,615 
  Всього    3,0811 23,445 

*Примітка. Клас небезпеки відсутній для речовин, на які встановлені рівні ОБРД. 
 

Загальний викид забруднюючих речовин складає 23,445 т/рік. За 
результатами розрахунку розсіювання перевищення ГДК від викидів об’єкту 
відсутні. Викиди НМЛОС складають 0,000052  т/рік, викид парникових газів: 
діоксид вуглецю 5524,62  т/рік оксид діазоту 0,00831  т/рік. Розрахунок викидів 
приведений в додатку 3. 

Детальна характеристика всіх джерел викидів наведені в таблиці 5.4.  
На генеральному плані з нанесеними джерелами викидів і місцем їх 

розташування (додаток 9) приведені всі джерела викидів. На ситуаційній карті-
схемі (додаток 2) приведена схема розміщення об’єкту з прилеглими 
територіями. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин від всіх джерел наведені в 
додатку 3. 

При оцінці впливу об’єкту на стан навколишнього середовища врахований 
сукупній вплив від запроектованих та існуючих джерел викидів. За результатами 
аналізу існуючих джерел викидів та забруднюючих речовин, що викидаються, 
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встановлено необхідність врахування в загальну оцінку існуючого джерела 
викиду №27 – котел твердопаливний Heiztechnik Q Bio Duo 55.  

Дані по діючому джерелу викиду взяті з чинної інвентаризації викидів.  
На підставі отриманих розрахунків викидів забруднюючих речовин 

виконувався розрахунок розсіювання для забруднюючих речовин, які підлягають 
нормуванню, у встановленому законодавством порядку. Для розрахунку 
використаний спеціалізований програмний комплекс ЕОЛ 2000, погоджений 
Мінприроди України. Результати розрахунку розсіювання приведені в додатку 
10. 

Результати розрахунку розсіювання показують, що планована діяльність 
практично не впливає на стан атмосферного повітря, величини концентрацій 
знаходяться на рівні фонового забруднення. Перевищення нормативів ГДК 
відсутнє по жодному з шкідливих компонентів на межі санітарно-захисної зони 
та найближчої житлової забудови. Таким чином рівень впливу об’єкту на стан 
атмосферного повітря визначається як допустимий. 

Для аналізу впливу визначені контрольні точки (КТ) від діючих джерел 
викидів: на межі санітарно-захисної зони (КТ-1 – КТ-4) – 100 м. та на межі 
найближчої житлової забудови (КТ-5) – 300 м. (житловий будинок по вул. 
Івана Гуріна).  Розташування точок приведено на ситуаційній карті-схемі 
(Додаток 2). Приземні концентрації в контрольних точках (в частках ГДК)  
приведені в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 
Найменування 

інгредієнта 
Максимальні концентрації на 
межі СЗЗ з урахуванням фону, 

частки ГДК 

На межі  
найближчої 

житлової 
забудови з 

урахуванням 
фону, частки 

ГДК 

Фонова 
концентрація 

 

КТ-1 КТ-2 КТ-3 КТ-4 КТ-5 
(300 м) 

часток 
ГДК 

мг/м3 

Ртуть металічна -* -* -* -* -* 0,80 0,4 
Пропан 0,83 0,82 0,81 0,81 0,81 0,8 52 
Бутан 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 0,8 160 
Метилмеркаптан 0,88 0,86 0,83 0,83 0,82 0,8 0,00008 
Оксид азоту 0,39 0,47 0,35 0,40 0,31 0,04 0,008 
Діоксид сірки 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 
Оксид вуглецю 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,08 0,4 

 

Суспендовані тверді 
частки (сажа) 

0,84 0,85 0,83 0,82 0,81 0,80 0,12 

Метан 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 40 
Бенз(а)пірен 0,93 0,98 0,89 0,86 0,85 0,80 0,8 мкг. 



40 
 

/100 м3 

гр.сумм. №31 
(NOx+SO2) 

0,35 0,44 0,31 0,36 0,27 - - 

    * розрахунок по речовині не проводився, так як сума максимальних приземних концентрацій 
визначених у частках ГДК, менше 0,01
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Згідно результатів розрахунку розсіювання, значення приземних 
концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони (100 м.) 
та найближчої житлової забудови (300 м.) не перевищують ГДК.  

Джерелом шуму на проектованому об’єкті є 1 насос для перекачування 
конденсату та автотранспорт. 

Рівень звуку, створюваний технологічним обладнанням об’єкту   
відповідає санітарним нормам  (ДБН В В.1.1-31:2013, ГОСТ 12.1.003-83. Шум. 
Общие требования безопасности, ДСП 173-96 дод.6, ДСН 3.3.6.037-99) для 
постійних робочих місць у виробничих приміщеннях і на території 
підприємства. 

З метою  оцінки шумового впливу проектованого об’єкту на навколишнє 
середовище, був виконаний розрахунок рівнів звукового тиску в октавних 
смугах частот L, дБ   на межі санітарно-захисної зони.  (додаток 5). 

Аналіз результатів акустичних розрахунків показав, що акустичний 
вплив  проектованого об’єкту на межі санітарно-захисної зони значно нижчий 
за допустимий. 

Таким чином, планована діяльність  не надасть негативного акустичного 
впливу на оточуюче природне середовище та на здоров’я людей,  що 
працюють на підприємстві та проживають в найближчій житловій забудові. 

Виробниче водоспоживання та виробничі стоки на об’єкті планованої 
діяльності відсутні. Експлуатація резервуарної установки не потребує 
водопостачання та водовідведення.  

  
Дощова каналізація 
Для відведення поверхневих та талих вод за межі території проектом 

передбачається існуюча система бетонних водовідвідних лотків. 
Вертикальне планування території виконане з максимальним збереженням 

існуючого водовідведення. Скидання поверхневої дощової води з ділянки 
забудови передбачено по проїздам з твердим покриттям та по лоткам. 

Дощові води з накриття випарників в кількості 6,144 м3/рік відводяться по 
проїздам з твердим покриттям в існуючу каналізаційнійну систему підприємства. 

В процесі експлуатації резервуарної установки утворюються виробничі 
відходи IІI та IV класів небезпеки:  

Відходи III класу небезпеки:  
- залишки від очищення фільтрів (код 7750.3.1) – 0,048 т/рік; 
Відходи IV класу небезпеки:  
- тверді побутові відходи (код 7720.3.1.01) – 1,130 т/рік. 
Всі відходи передаються по договору зі спеціалізованою організацією. 
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Електромагнітні та іонізуючі випромінювання, вібрація, світлове, 
теплове та радіаційне забруднення на даному об’єкті відсутні. 

 

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

довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій  
Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і 
канцерогенних ефектів, а також визначення соціального ризику.  

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. 

 

Оцінка ризику розвитку не канцерогенних ефектів 
Ризик розвитку не канцерогенних ефектів визначається шляхом 

розрахунків індексу небезпеки (HI): 
 

HI=∑HQi, 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються 
як:  

HQi=Сi/RfCi , 

де Cі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;  
   RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3. 
   HQ=1 – гранична величина прийнятого ризику 

Референтна (безпечна) концентрація забруднюючих речовин 
приймається за Наказом МОЗ від 13.04.2007 № 184 (п.4.3.1).  

Критерії для характеристики ризиків 

Характеристики ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 
розглядається як зневажливо малий 

< 1 

Гранична величина, що не потребує 
термінових заходів, однак не може 
розглядатись як досить прийнятна 

1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів 
зростає пропорційно збільшенню  HQ 

> 1 

 
Розрахунок ризику неканцерогенних ефектів (Ні) приведений в таблиці 

5.6. 
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Таблиця 5.6 
Забруднююча 

речовина 
Доза, 
мг/м3 

RfD, 
мг/м3 

Коефіцієнт 
небезпеки 

HQ 

Критичні 
органи/системи 

Сірки діоксид 0,02 0,08 0,25 Органи дихання, ЦНС 
Метилмеркаптан 0,00008 0,001 0,08 ЦНС 
Азоту двоокис 0,008 0,04 0,2 Органи дихання 
Вуглецю окис 0,4 3,0 0,133 Органи дихання ЦНС 

Всього   0,663  
 

Можливість розвитку шкідливих ефектів за всіма забруднюючими 
речовинами вкрай малий. 

Максимальна визначена величина індексу небезпеки складає HI= 0,663 
Величина індексу небезпеки не перевищує граничного значення (HI < 1), 

тому рівень виникнення шкідливих ефектів надзвичайно малий. 
Отже, не канцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі 

забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів провадження 
планової діяльності, можна вважати допустимим, ризик виникнення 
шкідливих ефектів у населення розглядається як зневажливо малий.  

 
Оцінка ризику розвитку канцерогенних ефектів 
Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від 

речовин, яким властива канцерогенна дія, розраховується як: 
 

ICRi= Cі × URi, 
 

де URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 
В викидах від об’єкту присутня 1 забруднююча речовина з визначеним 

фактором канцерогенного потенціалу  - бенз(а)пірен. 
C бенз(а)пірен = 3,06 х 10 -7 мг/м3 

URi = SFi (мг/кг × доба) -1 ×1/70 кг × 20 (м3/доба)  

SF бенз(а)пірен = 3,1 (мг/кг × доба) -1               

UR бенз(а)пірен = 3,1 х 1/70 х 20 = 0,886 м3/мг. 

ICR бенз(а)пірен = 3,06 х 10 -7  х 0,886 = 2,71 х 10 -7   

Визначений індивідуальний ризик становить <10-6, а отже, за 
класифікацією відповідно до «Методичних рекомендацій …» затверджених 
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Наказом МОЗ України, № 184 від 13.04.2007, рівень ризику визначається як 
мінімальний. 

Комбінована дія декількох канцерогенних речовин відсутня, ризик 
комбінованої дії не визначався. 

 

Оцінка соціального ризику планової діяльності   

Соціальний ризик планової діяльності  визначається  як ризик групи 
людей, на яку  може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності.  

Оціночне значення  соціального ризику визначається  по формулі: 

)1( puаS N
T

N
VСRR −⋅⋅⋅=

 
де Rs – соціальний ризик, чол/рік;  
СRа– канцерогенний  ризик; 
Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного 

повітря;  
N – чисельність населення;  
Т– середня тривалість життя, чол/рік;  
Nр – коефіцієнт, який залежить від додаткової кількості робочих місць. 

Оцінка рівня соціального ризику планової діяльності здійснюється 
відповідно до класифікації рівнів соціального ризику. 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний ризик для професійних 
контингентів і населення 

Більший ніж 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і 
неприйнятний для населення 

10-3 – 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 – 10-6 

Прийнятний Менший ніж 10-6 

 
Нижче приведений розрахунок соціального ризику. Канцерогенний ризик 

приймається з врахуванням практично відсутності підвищення концентрації 
бенз(а)пірену в населеному пункті:  

CR= 2,71 х 10 -7; 

Vu – уразливість території від забруднення =0,275; 

N – чисельність населення м. Миргород – 37836 особи; 

Коефіцієнт Np= 0,793 
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Соціальний ризик становить: 

 

67 1022,8)29/23(1(
70

37836
275,01071,2 −− ⋅=−⋅⋅⋅=SR

 

Рівень соціального ризику впродовж життя для даного об’єкту складає  
8,22×10-6 чол./рік, і є прийнятним для планової діяльності відповідно 
класифікації рівнів соціального ризику.  

 
5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої 

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

планованої діяльності. 

Кумулятивний вплив забруднювачів від інших наявних об’єктів та 
об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності 
об’єкту відсутній. Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не 
виявлено. 

 
5.6 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 

масштаби викидів парникових газів та чутливості діяльності до зміни 

клімату. 
Від об’єкту відсутні викиди парникових газів, тепло- та вологовиділення 

в кількостях, що можуть призвести до змін клімату та мікроклімату 
оточуючого середовища. 

 

5.7 Технології і речовини що використовуються 

Резервуарна установка призначена для резервного газопостачання 
зерносушарки  зрідженим вуглеводневим газом (суміш пропан - бутану). Як 
паливо в пальниках зерносушарки використовується суміш пропан-бутану. 

Робоче середовище - зріджений вуглеводневий газ, 
вибухопожеженебезпечний по ГОСТ 27578-87. 

Зріджені гази - малотоксичні і по мірі дії на організм відносяться до 
речовин 4-го класу небезпеки по ГОСТ 12.1.007.  

Зріджені гази утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші при 
концентрації парів пропану від 2,1 до 9,5 %, ізобутана від 1,8 до 8,4 %, 
нормального бутану від 1,5 до 8,5 % об'єму при тиску 98066 Па (1 атм) і 
температурі 15-20 °С.  

 Пари зрідженого газу мають щільність більшу, ніж щільність повітря, і 
можуть скупчуватися в низьких і непровітрюваних місцях.  
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Для контролю вибухонебезпечних концентрацій зріджених газів у 
виробничих приміщеннях використовують сигналізатори із загальними 
технічними вимогами по ГОСТ 27540 і налаштуванням порогу 
спрацьовування - 20 % від нижньої межі поширення полум'я.  

Гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони (у перерахунку 
на вуглець) :  

граничних вуглеводнів - 300 мг/м3, неграничних вуглеводнів - 100 мг/м3.  
Зріджені гази можуть проявляти наступні небезпечні властивості:  
- токсичність продуктів неповного згорання газів;  
- задушлива дія газів при змісті в повітрі кисню нижче допустимого; 
- сильна охолоджувальна дія рідкої фази, що викликає важке 

обмороження.  
Заходи першої допомоги :  
- при отруєнні - свіже повітря (кисень), тепло, вата, змочена нашатирним 

спиртом, для приведення потерпілого у свідомість - гаряче питво, при 
необхідності - штучне дихання;  

- при попаданні рідкої фази на одяг - негайно видалити одяг з метою 
виключення зіткнення рідкої фази з тілом людини;  

- при обмороженні - накласти суху стерильну пов'язку на обморожену 
поверхню шкіри і негайно звернутися до лікаря.  

При роботі із зрідженими газами очі необхідно захищати окулярами з 
бічними відкрилками, оскільки попадання крапель в очі може викликати 
втрату зору.  

Індивідуальні засоби захисту слід застосовувати згідно з правилами 
безпеки в газовому господарстві, затвердженими в установленому порядку.  

Вміст вуглеводнів у виробничих приміщеннях (в повітрі робочої зони) 
контролюють переносними або автоматичними приладами (аналізаторами, 
сигналізаторами), допущеними до застосування в установленому порядку.  

При загоранні застосовують такі засоби пожежогасіння:  
- вуглекислотні, порошкові, водно-дисперсні і пінні вогнегасники; 
- водяна пара, азот і інші інертні гази;  
- воду у вигляді компактних і розпорошених струменів;  
- азбестове полотно, сухий пісок.  
Характеристика зріджених газів приведена в таблиці 5.7 
 

  



50 
 

Таблиця 5.7 
Показники Марки 

 Технічний 

пропан 

Технічний  

бутан 

Суміш технічного 

пропану та 

бутану 

Склад, об.%: 
Етан-етилен 
пропан-пропилен 
Бутан-бутилен 
пентан-пентилен 

 
Не більше 4,0 
Не менше 93,0 
Не більше 3,0 
Відсутність 

 
Відсутність 
Не більше 4,0 
Не менше 93,0 
Не більше 3,0 

 
Не більше 4,0 
               - 
               - 
Не більше 3,0 

Рідкий залишок, об.%, при 
температурі:          
    -20°С 
     20°С 

 
 
Не більше 2,0 
Відсутність 

 
 

Не нормується 
Не більше 2,0 

Надмірний тиск насиченої 
пари, кгс/см2, при 
температурі:         
       -20 °С 
 
    45 °С 

 
 
 
Не менше 1,6 
 
Не більше 16,0 

 
 
 
Не нормується 
 
4,2-5,0 

 
 
 
Не нормується 
 
Не більше 16,0 

Вміст сірководню, г на 100м3  
Не більше 5,0 

Запах Повинен відчуватися при змісті в повітрі 0,5 об.% газу 
 

Фізико-хімічні властивості компонентів зріджених газів приведені в 
таблиці 5.8  

Таблиця 5.8 
Показники Пропан Н-Бутан 

Хімічна формула С3н8 п-С4Н10 

Молекулярна маса 44,10 58,12 
Склад, мас. %:        Н 
                       С 

18,30 
81,70 

17,35 
82,65 

Відносна щільність (по повітрю) газової фази dr 1,562 2,091 
Щільність газової фази за нормальних умов ρr, 
кг/м3 

2,019 2,703 

Щільність рідкої фази ρж при температурі кипіння 
tк і 760 мм.рт.ст., кг/м3 

585 600 

Питома газова постійна: 
                  Кгс*м/(кг*град) 
                 дж/(кг*град) 

 
19,25 
189 

 
14,59 
143 

Температура кипіння tк при 760 мм.рт.ст., °С -42,1 -0,5 
Температура твердіння °С -187,7 -138,3 
Критична температура °С 96,81 152,0 
Абсолютний критичний тиск: 
                  кгс/см2 

                  н/м2х10-5 

 
42,1 
41,3 

 
34,5 
33,8 

Теплоємність ср при постійному тиску: 
                  ккал/(кг*град) 
                  кДж/(кг*град) 

 
0,3701 
1,5507 

 
0,3802 
1,5930 

Теплоємність сv при 0°С і постійному об’ємі:   
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                  ккал/(кг*град) 
                  кДж/(кг*град) 

0,3250 
1,3618 

0,3460 
1,4497 

Показник адіабати за нормальних умов 1,138 1,144 
Нижча масова теплота згоряння: 
                 ккал/кг 
                 кДж/кг 

 
10972 
45973 

 
10845 
45431 

Нижча теплота згоряння газової фази Qн.г. за 
нормальних умов: 
                 ккал/м3 

                 кДж/м3 

 
 

21795 
91321 

 
 

28338 
118736 

Нижча теплота згорання рідкої фази Qн.ж.:, що 
знаходиться в закритій посудині при 0°С: 
                Гкал/м3 
                Гдж/м3  

 
 

5,894 
24,696 

 
 

6,699 
28,069 

Прихована теплота випаровування при 760 
мм.рт.ст.:  
            ккал/кг 
            дж/кг 
Те ж: 
            ккал/л 
            дж/л 

 
 

102 
427 

 
52,4 
219,6 

 
 

92,2 
386 

 
54,7 
229,1 

Об’єм пари при випаровуванні 1кг зрідженого газу 
за нормальних умов, м3 

 
0,510 

 
0,386 

Об’єм пари при випаровуванні 1л зрідженого газу 
за нормальних умов, м3 

 
0,269 

 
0,235 

Теоретично необхідна для згоряння газу кількість 
повітря, м3/м3 

 
23,8 

 
30,94 

То ж кисню, м3/м3 5,0 6,5 

Об’єм продуктів згоряння, м3/м3: 
        СО2 
          Н2О 
          N2 
          Всього 

 
3,0 
4,00 
18,8 
25,8 

 
4,0 
5,00 
24,44 
33,44 

Найбільша температура згоряння °С 2155 2130 
Температура займання °С 510-580 475-550 
Октанове число 120 93 
В’язкість газу динамічна ηr за нормальних умов: 
           10-6 сек/м2 

           10-6 кгс*сек/м2 

 
7,5 

0,765 

 
6,8 

0,697 
В’язкість  газу кінематична за нормальних умов ν, 
10-6 м2/сек 

 
3,70 

 
2,45 

В’язкість рідкої фази динамічна ηж при 0°С: 
         10-6 кгс*сек/м2 

         10-6 н*сек/м2 

 
13,8 
135,3 

 
21,5 
211,0 

Межі займистості в суміші з повітрям за 
нормальних умов (нижній/верхній) %  

 
2,4/9,5 

 
1,8/8,4 

Те ж з киснем % 2,0/5,5 1,3/4,7 
Максимальна швидкість розповсюдження полум’я 
в трубі Ø 25,4 мм, м/сек 

 
0,821 

 
0,826 
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Коефіцієнт теплопровідності парової фази 
компонентів λп: 
           ккал/(м*ч*град) 
           Вт/(м*град)  

 
 

0,0127 
0,0147 

 
 

0,0116 
0,0135 

Коефіцієнт теплопровідності рідких компонентів 
λж: 
           ккал/(м*ч*град) 
           Вт/(м*град)  

 
0,109 
0,127 

 
0,114 
0,133 

Відношення об’єму газу до об’єму рідини при tк і 
760 мм.рт.ст. 

 
290 

 
222 

6. Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки 

впливів на довкілля 

Прогнозування впливу на навколишнє середовище виконувалося за 
затвердженими та погодженими у встановленому порядку законодавчими, 
нормативними та методичними документами. 

При цьому використовувалися методи математичного моделювання 
стану довкілля, засновані на комплексних теоретико-емпіричних 
дослідженнях, методи натурних вимірювань та досліджень, експертні методи з 
використанням фондових та ретроспективних даних про стан довкілля в 
цілому та окремих його компонентів. 

При оцінці впливу об’єкту, що проектується, на стан навколишнього 
середовища виконувався розрахунок розсіювання для забруднюючих речовин, 
які підлягають нормуванню, у встановленому законодавством порядку. Оцінка 
впливу викидів в атмосферне повітря від об’єкту проведена згідно ОНД-86. 
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих 
веществ содержащихся в выбросах предприятий». Для розрахунку 
використаний спеціалізований програмний комплекс ЕОЛ 2000, погоджений 
Мінприроди України. 

Розрахунок утворення відходів був проведений згідно технологічного 
процесу, даних робочого проетку, даних проекту організації будівництва. 
Розрахунок обсягів утворення твердих побутових відходів виконано 
відповідно до ДБН В.2.8-12-2000 та Постанови КМУ від 10.12.2008 р. №1070. 

Розрахунок шуму виконано згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з 
розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, Мінрегіон 
України, 2014 р. 

Оцінка ризиків планової діяльності здійснювалась відповідно до ДБН 
А2.2-1-2003 (зміна №1) та Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для 
здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря» затверджених 
Наказом МОЗ України від 13.04.2007 № 184. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконано згідно: 
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- «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 
выбросах от неорганизованых источников загрязнения атмосферы». Донецк, 
УкрНТЭК, 2000 г.,  розділ 2.3 «Испарение углеводородов при хранении 
нефтепродуктов»; 

- «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, УкрНТЕК, 2004, т.2, 
табл.Х-94, с. 214; 

- «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та  парникових 
газів у повітря від транспортних засобів», затверджено наказом Держкомстату 
України від 13.11.2008  N 452; 

- «Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
различными производствами», Донецьк, УкрНТЕК, 2006; 

- Галузевий стандарт України ГСТУ 320.00149943.016-2000 «Гази 
вуглеводневі скраплені. Методика розрахунку втрат».  
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7. Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, 

відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного 

негативного впливу на довкілля, у тому числі компенсаційних 

заходів. 

Комплекс проектних рішень щодо забезпечення нормативного стану 
навколишнього середовища включає низку заходів. 

Ресурсозберігаючі заходи: 
- використання прогресивного технологічного устаткування, 

обладнаного  автоматичними системами контролю і ведення технологічним 
процесом в рамках заданих параметрів; 

Заходами  щодо захисту атмосферного повітря від забруднення є: 
- застосування сучасних пристроїв та засобів герметизації 

технологічного обладнання для недопущення наднормативних втрат ЗВГ; 
- використання систем автоматики та сигналізації для постійного 

контролю технологічних параметрів в резервуарі та обладнанні;  
- припинення роботи об’єкта в режимах НМУ. 
Заходами щодо захисту водних об'єктів є: 
- скидання стоків у відкриті водойми відсутнє.  
Заходи з безпеки праці: 
- проведення навчань з охорони праці персоналу, що обслуговує об’єкт; 
- допуск до роботи тільки після інструктажу по пожежній безпеці 

відповідно до НАПБ Б.02.005, а у разі зміни специфіки роботи - після 
позачергового інструктажу. 

- постійна перевірка знань з охорони праці, проведення інструктажів; 
- робота у чіткій відповідності до інструкцій на робочих місцях. 
В процесі будівництва об’єкту відбувається викиди забруднюючих 

речовин в атмосферу, утворення відходів. Для вивезення утворених відходів 
під час будівництва замовник повинен заключити договір з спеціалізованою 
організацією. 

Внаслідок відсутності незворотного збитку від планованої діяльності 
компенсаційні заходи не розроблялись. 

Зона впливів планованої діяльності не перевищує меж санітарно-
захисної зони (100 м). Охоронні заходи (моніторинг території зон впливів 
планованої діяльності, система оповіщення населення)  не розроблялись. 

7.1 Заходи щодо попередження аварійних ситуацій при проведенні 

будівельних робіт 

Підрядна організація, яка буде визначена в якості виконавця будівельно-
монтажних робіт, є відповідальною за охорону праці на об’єкті. Під час 
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виконання робіт на будівельному майданчику підрядна організація 
зобов’язана: 

- здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників 
(підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки; 

- спільно з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до 
виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи щодо 
безпечного виконання робіт; 

- перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному 
майданчику та позначити їх відповідними знаками; 

- координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці; 
- контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій 

рішень з питань охорони праці. 
Усі будівельні та монтажні роботи повинні виконуватись у відповідності 

до розробленого   спеціалізованою   організацією   ПВР,   у   якому   повинні   
бути    враховані    вимоги ДБН В.1.2-2:2006, ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та 
залізобетонні конструкції. Основні положення», ДСТУ Б В.2.6-145:2010 
«Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні 
вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)», а також заходи з техніки безпеки у від- 
повідності до ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві. Основні положення» та ДНАОП 6.1.00-1.11-97 (НПАОП 45.2-
1.11-97) «Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з 
монолітного бетону та залізобетону». 

 
7.2 Улаштування систем безпеки, автоматизації та запобігання 

негативному впливу на довкілля 

Для безпечного та безаварійного функціонування об’єкта проектом 
передбачається влаштування систем безпеки. 

До них відносяться: 
- система контролю концентрації загазованості; 
- система контролю рівня продукту в резервуарах бази зберігання; 
- система контролю тиску в резервуарах бази зберігання; 
- система контролю параметрів роботи основного технологічного 

обладнання; 
- система пожежної сигналізації; 
- система блискавкозахисту та заземлення; 
- система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

людей в разі їх виникнення; 
- запобіжна арматура. 
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Система контролю концентрації загазованості 

Для запобігання аварійних ситуацій, пов'язаних із загазованістю 
території резервуарної установки проектом передбачається система контролю 
загазованості, що забезпечує контроль загазованості повітря у межах зони 
технологічних споруд за допомогою стаціонарних датчиків загазованості і 
видачею світлозвукової сигналізації за місцем і в операторну при підвищенні 
допустимих параметрів концентрації загазованості. 

Система в режими реального часу контролює величину концентрації 
парів ЗВГ в повітрі робочої зони. При досягненні концентрації 10% від 
нижньої концентраційної межі займання (НКМЗ) система видає 
попереджувальний світлозвуковий сигнал на площадку та в операторну. В 
разі, якщо концентрація парів нафтопродукту не зменшується, а збільшується і 
досягає 20% НКМЗ система окрім світлозвукових сигналів видає сигнал на 
переривання всіх задіяних технологічних процесів шляхом зупинки основного 
технологічного обладнання. 

Система дозволяє виявити адресність спрацювання (на якому із 
технологічних блоків відбувся витік газу). 

Датчики системи сигналізації загазованості встановлюються на висоті не 
більше 0,5м від підлоги чи рівня землі (площадки), оскільки пропан-бутан має 
вищу густину за атмосферне повітря і відповідно до цього при витоку газ буде 
знаходитись в нижній частині приміщення чи понад землею (площадкою). 

 

Система контролю рівня продукту в резервуарах бази зберігання 

  Рівень заповнення надземних резервуарів – не більше 90%. 
Переповнювати резервуар не можна, оскільки при температурному 
розширенні газу може виникнути розгерметизація останнього і, відповідно, 
аварійна ситуація. 

Для постійного контролю рівня продукту в кожному з резервуарів 
проектом передбачається система контролю рівня продукту в резервуарах. 

Поточний контроль рівня продукту призначений для інформування 
оператора про ступінь заповнення будь-якого із резервуарів. 

При досягненні критичного рівня в резервуарах (90%) на пульт 
оператора система подає світловий та звуковий сигнал,  відключає роботу 
основного технологічного обладнання. 

 
Система контролю тиску на резервуарній установці 

Умови зберігання зрідженого вуглеводневого газу передбачають 
необхідність контролю за тиском всередині кожного резервуару та 
трубопроводах резервуарної установки.  
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Робочий тиск для технологічних процесів резервуарної установки – 1,6 
МПа. На кожному із резервуарів та на технологічних трубопроводах 
передбачається встановлення показуючих манометрів із позначенням 
червоною фарбою межі граничного тиску. 

 

Система контролю параметрів роботи основного технологічного 

обладнання 

Основне технологічне обладнання призначені на роботу в межах певних 
значень технологічних параметрів. Перевищення будь-якого з цих параметрів 
може призвести до виходу з ладу агрегату, його розгерметизації та виникнення 
аварійної ситуації. 

Основне технологічне обладнання передбачається обладнати 
апаратурою контролю критичних параметрів роботи: 

 
№ 
п/п 

Технологічне обладнання Параметр контролю 

1.  Резервуари бази зберігання Рівень, тиск 
2.  Резервуар-конденсатозбірник Рівень, тиск. 
3.  Насос Тиск на вході, тиск на виході 
4.  Всі об’єкти із 

вибухонебезпечними зонами 
Сигналізація до вибухонебезпечних 
концентрацій газу 

 

Система пожежної сигналізації 

Існуюча система пожежної сигналізації передбачає постійний контроль 
параметрів, які пов’язані з виникненням пожежі (задимлення, теплове 
випромінювання і т. д.). Пожежна сигналізація існуюча та діюча і 
коригуванню не підлягає.  

В разі спрацювання системи пожежної сигналізація передається сигнал 
"Пожежа" на пульт пожежної охорони. 

Вибухопожежна безпека забезпечується комплексом заходів, 
направлених на попередження пожежі, а також створення умов, що 
враховують гасіння пожежі, евакуацію людей і матеріальних цінностей в 
гранично короткий час. 

Вимоги протипожежних заходів забезпечуються наступними 
проектними рішеннями: 

−  резервуарна установка обладнується первинними засобами 
пожежогасіння, укомплектованими відповідно до нормативів, що діють на 
території України. 
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Пожежевибухобезпека електроустановок   резервуарної установки 
забезпечується: 

− вибором кабелів, апаратів і іншого електроустаткування відповідних 
умовам середовища; 

− виконанням блискавкозахисту відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 
«Улаштування блискавкозахисту будівель   і   споруд»; 

− заземленням пропановозу на місці зливу палива; 

− використанням спеціальних зливо-наливних рукавів з 
електропровідними вставками та струбцинами, виготовленими із 
іскронедаючих матеріалів; 

− застосуванням будівельних матеріалів з визначеними межами 
вогнестійкості та сертифікованого   протипожежного обладнання. 

При проведені монтажних робіт необхідно провести 100 % контроль 
зварних з’єднань радіографічним методом, та 50% дублюючий контроль 
неруйнівними методами (ультразвук) – швів приварки арматури, прямих 
врізок і вставок, а також випробування на міцність і герметичність. 

 
Первинні засоби пожежегасіння 

Резервуарна установка комплектується первинними засобами 
пожежегасіння згідно існуючих норм. 

Відомість первинних засобів пожежогасіння наведені в таблиці 7.1 
 

Таблиця 7.1 

Найменування будівель, 
споруд резервуарної установки 

Переносні Пересувні 

порошкові вуглекислотні порошкові вуглекислотні 

ВП-5 
ВВК-5 ВП-100 ВВК-28 

ВП-9 

Резервуарна установка 2 1 - - 

Резервуарний парк 4 2 - - 

Всього 6 3 - - 

Біля резервуарної установки встановлюються ящики з піском – 0,5 м³  і 
пожежний щит, укомплектований покривалом  пожежним, – 2х1,5 м, двома 
совковими лопатами. багром, ломом. 
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Система блискавкозахисту та заземлення 

Резервуарна установка призначена для роботи із вибухонебезпечним 
продуктом – пропан-бутан. Відповідно до цього проектом передбачається 
влаштування системи блискавкозахисту та заземлення.  

Блискавкозахист передбачається влаштувати окремо стоячими 
блискавковідводами із окремими контурами заземлення.  

Присутність горючого газу сприяє утворенню вибухонебезпечних зон 
класу 2 з категорією і групою  вибухонебезпечної суміші 11А-Т2 по ПУЕ. 

Вибухонебезпечними зонами відповідно НПА04 40.1-32-01 п.4.5.12 є 
зони в межах до: 

- 3м по горизонталі і вертикалі від закритих технологічних апаратів, 
заповнених паливними газами.  

- 5м  по горизонталі і вертикалі від пристроїв для викиду із  запобіжних 
клапанів (свічки) технологічних апаратів. 

Даний об’єкт, згідно п. 4.2.1 ДСТУ Б.В.2.5-38-2008 "Улаштування 
блискавкозахисту будівель і споруд", відноситься до спеціальних і підлягає 
захисту від прямих ударів блискавки (ПУБ). Надійність захисту від ПУБ 
зовнішніх установок  визначається рівнем блискавкозахисту (РБЗ). Зовнішні 
установки складу та будівлі, відповідно додатку А п.3 ДСТУ Б.В.2.5-38-2008г 
відносяться до ІІ РБЗ  і повинні бути захищені від прямих ударів блискавки  та 
електромагнітних імпульсів ЕМІБ (вторинних дій блискавки). 

Система блискавкозахисту від ПУБ  включає - зовнішню 
блискавкозахисну систему (БЗС) і внутрішню БЗС.  

Зовнішня БЗС складається із блискавкоприймача, блискавковідводів та 
заземлювача. Матеріали зовнішньої БЗС  відповідають вимогам таблиці 7 
ДСТУ Б.В.2.5-38-2008. 

В зону захисту блискавковідводів  входить: 
-  простір над обрізом прямих газовідвідних труб, для вільного 

відведення в атмосферу газів вибухонебезпечної концентрації, обмежений 
півкулею радіусом 5м; 

-  простір над обрізом  газовідвідних труб, обладнаних ковпаками, 
обмежений циліндром заввишки Н=2,5м і радіусом R=5м. 

Від кожного   блискавкоприймача передбачається штучний струмовідвід 
(круг 10-В)  або природний (металеві конструкції навісу), товщина металу 4,0 
мм, що відповідає вимогам п.6.2.1 і таблиці 7 ДСТУ Б.В.2.5-38-2008 ; 

Штучний заземлюючий пристрій  виконується у вигляді контуру із  
вертикальних (круг 16-В) електродів, об’єднаних горизонтальними 
електродами (круг 10-В), що прокладаються  в земляній траншеї на глибині 
0,6м від поверхні землі і не менше 1 м від фундаменту будівлі. 



60 
 

За межами вибухонебезпечної зони виконується випуск із землі  сталевої 
смуги на висоту 0,5м, що має пристосування з гайкою-баранчиком для 
заземлення пропановозів.  

За умови забезпечення безперервного електричного зв’язку всі 
приєднання виконуються за допомогою зварки електродом Э 46 ГОСТ 9467-
45. 

Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

людей в разі їх виникнення 

Для попередження і сповіщення обслуговуючого персоналу і населення 
про загрозу виникнення або  виникнення надзвичайної ситуації проектом 
передбачається розробка розділу "Автоматизована система раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій і сповіщення людей в разі їх виникнення", 
яка узгоджується в установленому порядку в департаменті цивільної оборони і 
техногенної безпеки. При виявленні загрози виникнення надзвичайній ситуації 
система дозволяє провести сповіщення обслуговуючого персоналу і населення 
з вживанням: голосового сповіщення, сповіщення через мережу радіофікації, 
шляхом передачі телефонних повідомлень керівникам і відповідальним 
особам, передачу інформації на пульти централізованого моніторингу і 
централізованого спостереження.  

Система облаштовується на базі сучасної комп’ютерної техніки, 
телекомунікаційних засобів, комп’ютерних програм шляхом постійного 
контролю, збирання, накопичення, обробки та відображення даних про 
техногенно-небезпечні параметри при роботі резервуарної установки. 

Завдання системи: 
1. Постійний автоматичний контроль за параметрами  зрідженого 

вуглеводневого газу на об’єкті підвищеної небезпеки. 
2. Автоматичний аналіз відхилень контрольованих параметрів. 
3. Автоматичне оповіщення персоналу об’єкту про досягнення 

максимально допустимих значень параметрів. 
4. Видача сигналів "Небезпека" на пульт МНС при перевищенні 

максимально допустимих значень параметрів та очікування реакції від 
персоналу об’єкту. 

5. Автоматична видача сигналу "Аварія" на пульт МНС у випадку 
підтвердження, або не відміни персоналом об’єкту стану "Небезпека" в 
заданому інтервалі часу. 

6. Періодичне тестування робочого стану обладнання та каналів зв’язку. 
Видача сигналу "Несправність" при збоях елементів комплексу систем. 
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Експлуатаційний персонал повинен здійснювати періодичні огляди 
технічного стану обладнання та трубопроводів. 

Внаслідок відсутності незворотного збитку від планованої діяльності 
окремі заходи щодо відшкодування таких збитків не розроблялись. 

 
7.3 Екологічний податок за забруднення довкілля 

Одним з компенсаційних природоохоронних заходів за забруднення 
довкілля є екологічний податок.  

Відповідно до чинного природоохоронного законодавства всі суб’єкти 
господарювання повинні сплачувати екологічний податок за викиди 
забруднюючих речовин, розміщення відходів виробництва і скид стічних вод. 

Нормативно-правовою основою для начислення збору за забруднення 
навколишнього природного середовища являється Податковий Кодекс 
України, розділ VIII. Екологічний податок. 

Розрахунок екологічного податку за забруднення повітряного 
середовища  

Розрахунок суми екологічного податку за викиди стаціонарними 
джерелами  проводиться відповідно до статті 243 Податкового Кодексу 
України. 

Вихідні дані до розрахунку і його результати приведені в таблиці 7.2  
         

Таблиця 7.2  
Найменування ГДК 

м.р., 

мг/м3 

ГДК 

с.д., 

мг/м3 

ОБРД, 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Викиди 

шкідливих 

речовин, 

т/рік 

Ставка 

податку 

грн/т 

Сума 

грн 

Ртуть металева  - - 0,0003 1 0,0000083 103931,28 0,86 
Азоту двоокис 0,2 - - 3 7,482 2451,84 18344,67 

Метан   50,0  0,083 92,37 7,67 

Вуглецю окис 5,0 3,0  4 6,650 92,37 614,26 

Суспендовані 
тверді частки 
(сажа) 

0,5 0,15  3 0,000044 92,37 0,00 

Пропан - - 65 - 4,615 92,37 426,29 

Бутан 200 - - 4 4,615 138,57 639,50 
Метилмеркаптан 0,0001 - - 4 0,000018 138,57 0,00 

Всього       20033,25 

Сума екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами 
20033,25 грн/рік. 
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Розрахунок екологічного податку за розміщення відходів 
Розрахунок екологічного податку за розміщення відходів виконаний 

відповідно до статті 246 Податкового кодексу України. 

Розрахунок суми оподаткування за розміщення відходів, що 
утворюються в період експлуатації проектованого об'єкту представлений в 
таблиці 7.3 

 Таблиця 7.3 

Сума платежу за розміщення відходів складе 6,25 грн/рік.   

Примітка. Податок за розміщення відходів сплачується у разі зберігання 
відходів протягом більше ніж 1 кварталу. 

Загальний екологічний податок від забруднення об’єкту проектування 
складає: 

     П = 20033,25 + 6,25 = 20039,5 грн/рік 

  

Найменування відходу Кількість 

т/рік 

Клас 

небезпеки 

Норматив 

збору грн./т 

Сума 

грн. 

Залишки від очищення 
фільтрів 

0,048 III 12,84 0,60 

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

сміття з урн 
1,130 IV 5,0 5,65 

ВСЬОГО:    6,25 
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8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на 

довкілля зумовленого надзвичайними ситуаціями, заходи 

запобігання впливу надзвичайних ситуацій 

 

Опис очікуваного значного негативного впливу наведений нижче, в 
табличній формі. Опис розподілений за технологічними частинами об’єкту, 
які здійснюють вплив при надзвичайних ситуаціях.  

8.1. Склади зберігання зерна 

Код стадії 

розвитку 

аварії 

Найменування 

стадії розвитку 

аварійної 

ситуації 

(аварії) 

Основні принципи аналізу умов 

виникнення (переходу на іншу стадію) 

аварійної ситуації (аварії) та її наслідків 

Способи і засоби попередження, 

локалізації аварії 

1 2 3 4 
А-1.1.0 Вихід 

параметрів 
за критичні 
значення 

Знаходження концентрації 
зернового пилу в межах між 
НКГВ...ВКГВ 

Герметизація обладнання, 
встановлення фільтрів 

А-1.2.0 Знос або 
утомлення 
матеріалу 

Дефекти зварних з'єднань, 
неоднорідність матеріалів, 
невідповідність марки матеріалів, 
що використовуються для 
виготовлення арматури, фланців, 
вимогам правил. Використання 
дефектних матеріалів і виробів, пе- 
ревищення термінів експлуатації 
обладнання. При перевищенні 
регламентованої маси зерна може 
відбутися розгерметизація або 
зруйнування обладнання, 
трубопроводів, запірної арматури. 

Проведення ревізій і 
випробувань обладнання, 
запірної арматури, запобіжних 
пристроїв. Наявність 
повірених засобів 
діагностування і дефектоскопії 
обладнання, проведення його 
планово- попереджувальних 
ремонтів (ППР) і своєчасна 
заміна застарілого зношеного. 
Дотримання регламентованих 
режимів роботи, підвищення 
міцнісних характеристик 
обладнання, трубопроводів. 

А-1.3.0 Помилки 
ремонтного і 
обслуговую-
чого 
персоналу 

Допуск до роботи  обслуговуючого 
і ремонтного персоналу без 
відповідного інструктажу, 
навчання, перевірки знань, 
кваліфікації, хворобливого і 
наркотичного стану. 

Використання в проведенні 
праці кваліфікованого і 
досвідченого персоналу по 
обслуговуванню і ремонту 
обладнання. Своєчасне 
проведення інструктажів з 
питань охорони праці і техніки 
безпеки, перевірки знань, 
професійне 
навчання і професійний відбір. 

А-1.4.0 Дія 
зовнішніх 
факторів, 
природних 
сил 

Вихід із ладу засобів захисту від 
вторинних проявів грози, 
землетрусу. 

Систематичний контроль за 
справністю засобів захисту від 
вторинних проявів природних 
сил 
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А-2.0.0 Вибух в 
апараті 

Перевищення критичних 
параметрів 

Дотримання регламентованих 
параметрів 

А-3.0.0 
Розгерме 
тизація 

Розгермети-
зація або 
руйнування 
апарата 

Вибух в апараті. Знос, утомлення 
матеріалу, несправність 
запобіжних пристроїв, помилки 
персоналу, відмова приладів 
КВПіА, прояви природи (грози, 
землетрусу) 

Дотримання регламентованих 
параметрів, оснащення 
справними запобіжними  
пристроями, підвищення 
міцнісних характеристик 
обладнання, виконання          
графіку ППР, використання 
держповірених приладів 
КВПіА 

А-4.1.0 Викид пилу, 
зерна 

Розгерметизація (руйнування) 
обладнання,  трубопроводу 
приведе до викиду зерна 

Перевірка відповідності 
обладнання, трубопроводів 
запірної арматури, запобіжних і 
ущільнюючих пристроїв 
вимогам нормативів (проекту, 
регламенту). Оцінка технічного 
стану обладнання (якості 
зварних з'єднань, збірки 
роз'ємних з'єднань, ступінь 
зносу і т.д.). Оцінка порядку і 
повноти діагностичного 
контролю, ефективності ППР. 
Локалізація розгерметизованої 
ділянки. Виключення джерела 
займання. 

А-5.1.0 Запиленість 
приміщення, 
відкладання 
пилу 

Розгерметизація (руйнування) 
обладнання, трубопроводу приведе 
до викидання пилу і запиленості 
приміщення. 

Перевірка відповідності 
обладнання, трубопроводів, 
запірної арматури, запобіжних 
і ущільнюючих пристроїв 
вимогам нормативів (проекту, 
регламенту). Оцінка технічного 
стану обладнання (якості 
зварних з'єднань, збірки 
роз'ємних з'єднань, ступінь 
зносу і т.д.). Оцінка порядку і 
повноти діагностичного  
контролю, ефективності ППР. 
Локалізація розгерметизованої 
ділянки. Виключення    
джерела    займання. 
Перевірка справності роботи 
вентиляційних систем 

А-5.1.1 Загорання 
пилу 

Наявність джерела займання. 
Оцінка: можливих масштабів 
пожежі, наявність і ефективність 
засобів пожежогасіння, вміння 
персоналу діяти при ліквідації 
вогнищ загорання, оперативності і 
оснащеності пожежних частин. 

Виключення джерела 
займання. Локалізація пожежі 
засобами пожежогасіння. 
Ефективність дій персоналу і 
спецпідрозділів по гасінню 
пожежі і рятуванню людей 
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А-5.1.2 Вибух у 
приміщенні 

Аналіз кількісних характеристик 
вибуху (енергія, що реалізується), 
надлишковий тиск вибуху, 
радіуси зон інтенсивності дії 
ударної хвилі, наявність суміжних 
блоків, адміністративних, 
побутових, допоміжних будівель 
(приміщень) з постійним 
перебуванням людей в зоні 
небезпечної інтенсивності ударної 
хвилі 

Розміщення будівель 
адміністративного, побутового 
і допоміжного призначення 
поза небезпечною зоною; 
реалізація заходів по 
підвищенню стійкості 
будівель. Організація 
оповіщення про небезпеку і 
виведення персоналу із 
небезпечної зони, дії 
персоналу і спецпідрозділу по 
рятуванню людей. 

 

8.2. Пост зливу ЗВГ з пропонавозу 
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Код аварійної 
ситуації 

Найменування стадії розвитку 
аварійної ситуації 

Основні принципи аналізу 
умов виникнення аварійної ситуації. 

А-1.1.0, 
А-1.2.0. 

Знос або утома матеріалу, вихід з 
ладу запобіжних пристроїв 

Використання матеріалів з прихованими дефектами виробів, 
якість яких не підтверджена сертифікатом якості. Перевищення 
термінів експлуатації устаткування без проведення тех. 
діагностики обладнання. Перевищення регламентних 
параметрів температури і тиску. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Автоцистерни підлягають щоденному технічному обслуговуванню. Під чає що денного 

обслуговування перевіряється: 
− надійність зчіпки напівпричепа-цистерни з тягачем; 
− приєднання гнучкого шланга до пневматичної системи тягача; 
− стан коліс і шин; 
− герметичність корпуса цистерни; 
− надійність кріплення корпуса цистерни; 
− наявність заглушок на всіх трубопроводах; 
− герметичність з'єднань трубопроводів і арматури; 
− дія приладів освітлення, і світлової сигналізації; 
− справність пристроїв, що заземлюють; 
− наявність, стан і укладання ЗІП; 
− щільність закриття арматурної шафи, кабіни керування і пеналу; 
− наявність пломб у місцях доступу до палива; 
− наявність вогнегасника. 

Усуваються несправності: Щоденне технічне обслуговування виконується перед виїздом (частина робіт) і  
після повернення з лінії. В основний період експлуатації перше і друге технічне обслуговування 
виконуються в залежності від категорій умов експлуатації і, по можливості, сполучаються з аналогічним 
технічним обслуговуванням тягача. Сезонне технічне обслуговування проводиться два рази на рік: навесні і 
восени. Основним призначенням першого, другого і сезонного технічного обслуговування є виявлення і 
попередження несправностей шляхом своєчасного виконання кріпильних, регулювальних і мастильно-
очисних робіт; 

Проведення постійного візуального контролю. Дотримання умов експлуатації технологічного 
устаткування. 

Кожне технічне обслуговування, ремонт, перевірка фіксуються в журналі обліку ремонту устаткування. 
Антикорозійний захист устаткування, комунікацій.  
Проведення ревізій і перевірки устаткування, запірної арматури, запобіжних пристроїв. Наявність повірених 
засобів діагностування і дефектоскопії устаткування, проведення його планово попереджувальних ремонтів 
(ППР) і своєчасна заміна застарілих і зношених деталей. Дотримання регламентованих режимів роботи. Для 
забезпечення герметичності зливу палива з автоцистерн зливні пристрої обладнані герметичними швидко 
роз’ємними муфтами, злив йде під постійним наглядом обслуговуючого персоналу та водія автоцистерни. 

Усунення витоків газу на працюючому обладнанні забороняється. Запірна арматура та швидкісні клапани 
забезпечують швидке і герметичне відключення. Обслуговування і ремонт арматури проводиться в строки, 
вказані в технічному паспорті або в інструкції з експлуатації. При зливі газу не допускається 
переповнювання резервуарів понад встановлений рівень. Після наповнення резервуарів перевіряється 
герметичність з'єднань. Виявлені витоки ЗВГ усуваються негайно. При технічному обслуговуванні підлягають 
огляду: запірна арматура, запобіжні клапани, трубопроводи, стики, фланцеві, різьбові, зварні з'єднання на 
витікання газу; перевіряються справність захисних кожухів і запорів на них, а також наявність 
попереджувальних написів, укомплектованість засобами пожежогасіння; справність різьби на штуцерах 
патрубків для приєднання рукавів при зливі ЗВГ, наявність заглушок на штуцерах; запобіжні клапани на 
спрацювання при тиску налагодження; справність і правильність показання манометрів шляхом 
короткочасного їх відключення і повернення вказівної стрілки на нуль. Поточний ремонт проводиться не рідше 
1 разу на рік. Обсяг робіт визначається технічним станом обладнання. При ремонті установок виконуються 
роботи, які входять в технічне обслуговування, а також: перенабиття сальників на вентилях і змазування 
пробкових кранів, перевірка ходу запірних пристроїв і герметичність фланцевих, різьбових і зварних з'єднань; 
розбирання запобіжних пристроїв і запірної арматури, огляду збирання і налагодження регулятора і 
запобіжних пристроїв на встановлені режими роботи. Запірна арматура на газопроводах і обладнання 
перевіряються на положення „відкрито- закрито" і на герметичність закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і 
фланцеві з'єднання технологічного обладнання, трубопроводів і арматури перевіряються на герметичність за 
допомогою приладів або мильної емульсії за графіком щомісяця. Виявлені нещільності негайно усуваються. 
Забороняється експлуатація технологічного обладнання при несправних і невідрегульованих запобіжно-
скидних клапанах (ЗСК); спрацювання ЗСК перевіряється шляхом короткочасного їх відкриття не рідше 1 разу 
на місяць. Періодичність перевірки не рідше 1 разу на 2 місяці. ЗСК після випробування пломбуються, 
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результати перевірки відмічаються в журналі. Технічне обслуговування, ремонт обладнання повинні 
виконуватися відповідно до "Правил безпеки систем газозабезпечення України". При виникненні аварійної 
ситуації необхідно припинити роботу аварійного устаткування до повного усунення несправностей. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-1.3.0. Дія факторів зовнішніх сил 

(блискавка, землетрус та ін.) 
Вихід з ладу громовідводів, засобів захисту від 
вторинних проявів блискавки. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Наявність громовідводів для вибухонебезпечних зон. 
Передбачення  всіх  заходів  в  частині  грозозахисту,  що  вимагаються  ДСТУ  Б  В.2.5-38:2008.  

Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. Обслуговуючий 
персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв і фіксує в журналі реєстрації 
результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також проведених ремонтів. Злив і налив ЗВГ 
під час грози, а також при вогневих роботах у виробничій зоні РУ забороняється. 

При візуальному виявленню пошкодження громовідводів або виникненню розрядів  
і статичної електрики при контакті з устаткуванням припинити роботу устаткування до усунення неполадок. 

Код аварійної 
ситуації 

Найменування стадії розвитку 
аварійної ситуації 

Основні принципи аналізу 
умов виникнення аварійної ситуації. 

А-1.4.0. Помилки обслуговуючого 
персоналу 

Помилки обслуговуючого персоналу в результаті допуску до 
роботи обслуговуючого і ремонтного персоналу без 
відповідного інструктажу, навчання, перевірки знань, 
кваліфікації, хворобливого і наркотичного стану. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Застосування у виробництві праці кваліфікованого і досвідченого персоналу по обслуговуванню і ремонту 

устаткування. 
До роботи з експлуатації РУ, налагодження та ремонту обладнання допускаються особи не молодші 18 

років, які пройшли медичний огляд, виробниче навчання безпечним методам праці та склали іспити у 
відповідності з „Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань 
охорони праці", затвердженим Держпромгірнаглядом України та „Типовим положенням про спеціальне 
навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та 
організаціях України", затвердженим наказом МВС України № 628 від 17 листопада 1994 року. 

Не допускається до роботи персонал у нетверезому, хворобливому або наркотичному стані. 
При виникненні аварійної ситуації діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і 
ліквідації аварійних ситуацій і аварій". 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.0.0. Розгерметизація резервуару Розгерметизація резервуару при перевищенні критичних 

параметрів, зносу, утомі матеріалу, несправності запобіжних 
пристроїв, помилках персоналу, відмовлення приладів 
КВПіА, проявів природи (блискавки, землетрусу) 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Автоцистерни підлягають щоденному технічному обслуговуванню. Під чає що денного 

обслуговування перевіряється: 
− надійність зчіпки напівпричепа-цистерни з тягачем; 
− приєднання гнучкого шланга до пневматичної системи тягача; 
− стан коліс і шин; 
− герметичність корпуса цистерни; 
− надійність кріплення корпуса цистерни; 
− наявність заглушок на всіх трубопроводах; 
− герметичність з'єднань трубопроводів і арматури; 
− дія приладів освітлення, і світлової сигналізації; 
− справність пристроїв, що заземлюють; 
− наявність, стан і укладання ЗІП; 
− щільність закриття арматурної шафи, кабіни керування і пеналу; 
− наявність пломб у місцях доступу до палива; 
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− наявність вогнегасника. 
При розгерметизації автоцистерни необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, 
оповістити посадових осіб згідно схеми оповіщення; виставити пости для контролю шляхів підходу до 
небезпечної зони, припинити всі роботи, не зв'язані з ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі 
потенційно небезпечної зони, припинити злив з автоцистерни, привести до стану готовності засоби 
пожежогасіння, організувати перекачування нафтопродукту з аварійної цистерни в пусту ємність. Після 
звільнення аварійної цистерни і ліквідації виливу вжити заходів до усунення розгерметизації цистерни. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.1.1., 
А-3.1.1. 

Вибух ППС у відкритому 
просторі, або вибух резервуару з 
перегрітим ЗВГ при дії на нього 
пожежі; утворення вогняної кулі 
і ударної хвилі 

Вибух ППС у відкритому просторі при одночасній наявності 
вибухонебезпечної концентрації горючих парів з повітрям 
(у межах нижньої і верхньої концентраційної межи 
поширення полум'я) і джерела запалення, або вибух 
резервуару з перегрітим ЗВГ при дії на нього пожежі. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Злив йде під постійним наглядом обслуговуючого персоналу та водія автоцистерни. Наявність 

громовідводів для вибухонебезпечних зон. Передбачення всіх заходів в частині грозозахисту, що 
вимагаються ДСТУ Б В.2.5- 38:2008. Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних 
проявів блискавки. Обслуговуючий персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих 
пристроїв і фіксує  в  журналі реєстрації результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних 
випробувань заземлюючих пристроїв, вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а 
також проведених ремонтів. 

Автоцистерни під час зливання приєднуються до заземлюючого пристрою, розташованому за межам 
вибухонебезпечної зони. Гнучкий заземлюючий провідник постійно приєднаний до корпусу автоцистерни і 
має на кінці пристосування для приєднування до заземлюючого пристрою (струбцину, спеціальний 
наконечник тощо). 

Забороняється: 
− приєднання заземлюючих провідників до пофарбованих та забруднених частин автоцистерни; 
− використання як заземлювачів трубопроводів з горючими газами, а також інших трубопроводів; 
− експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі 
кріпильними, передбаченими його конструкцією. 

Застосування у виробництві праці кваліфікованого і досвідченого персоналу по обслуговуванню і 
ремонту устаткування. 

До роботи з експлуатації, налагодження та ремонту обладнання допускаються особи не молодші 18 років, 
які пройшли медичний огляд, виробниче навчання безпечним методам праці та склали іспити у відповідності 
з 
„Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці", 
затвердженим Держпромгірнагляду України та НПАОП 0.00-4.12-05 „Типовим положенням про спеціальне 
навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та 
організаціях України", затвердженим наказом МВС України № 628 від 17 листопада 1994 року. 

Прийняті на роботу оператори РУ пройшли навчання з питань охорони праці і і пожежної безпеки, мають 
посвідчення оператора РУ, пройшли; вступний інструктаж, стажування на робочому місці, перевірку знань з 
питань охорони праці і пожежної безпеки і наказом по підприємству допущені до самостійної роботи. 
Персонал РУ періодично проходить перевірку знань з питань охорони праці та техногенної безпеки, 1 раз на 
рік. 

Не допускається до роботи персонал у нетверезому, хворобливому або наркотичному стані. Ефективні дії 
персоналу і спецпідрозділів по гасінню пожежі і порятунку людей. 

Використання індивідуальних засобів захисту: спецодягу і спецвзуття; протигазів, респіратора, захисних 
окулярів (відповідно до діючих норм). Протигази зберігаються в особливій шафі і перевіряються один раз у 
рік за графіком, затвердженому керівником. 

Усі працівники в процесі роботи проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці, наданню 
першої медичної допомоги потерпілим від нещасливих випадків. 

На РУ є в обов'язковому порядку аптечка з. необхідним набором медикаментів для надання першої 
допомоги потерпілим. 

У випадку вибуху або загоряння (пожежі) необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого 
„Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− оцінити ступінь (масштаби) загоряння і при необхідності викликати пожежну частину, швидку допомогу; 
− відключити від електроживлення все технологічне обладнання, припинити заправку, зливання 
нафтопродуктів, тощо; 
− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 
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− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 
− приступити до гасіння загоряння (пожежі) усіма наявними пожежогасіння способами. 

При необхідності, особовий склад пожежної частини установлює пожежну машину на найближче водне 
джерело (пожежний резервуар), гасять пожежу, охолоджують автоцистерну і об'єкти, що попадають в зону 
теплового випромінювання полум'я. 

При наявності потерпілих (від теплового впливу та ударної хвилі, їм необхідно надати першу долікарську 
допомогу і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 

У випадку загазованості в робочій зоні території РУ необхідно: 
− вивести людей в безпечне місце (використовуючи індивідуальні засоби захисту органів дихання 

При інтоксикації потерпілому необхідно зробити першу долікарську допомогу: промити очі, ніс, рот 
розчином соди, напоїти гарячим молоком і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.1.2. Факельне горіння: струменю Факельне горіння, струменю при умові наявності джерела 

запалювання   і наявності витоку із отворів 
пошкоджених трубопроводів. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Виключення    джерела    запалювання.    Виключення можливих   розрядів статичної електрики, 

прямих ударів блискавки, вторинних проявів блискавки і заносу високих потенціалів. Наявність громовідводів 
для вибухонебезпечних зон. Передбачення всіх заходів в частині грозозахисту, що вимагаються ДСТУ Б 
В.2.5-38:2008. Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. 
Обслуговуючий персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв;і фіксує в 
журналі реєстрації результатів; огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань 
заземлюючих пристроїв, вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також 
проведених ремонтів. Злив і налив ЗВГ під час грози, а також при вогневих роботах у виробничій зоні РУ 
забороняється. При візуальному виявленню пошкодження громовідводів або виникненню розрядів статичної 
електрики при контакті з устаткуванням припинити роботу устаткування до з'ясування ситуації та усунення 
неполадок. Використання вибухозахищеного електроустаткування, що відповідає класу вибухонебезпечної 
зони , а також категорії і групі вибухонебезпечної 
суміші IIА Т2. 

Наявність первинних засобів пожежогасіння (по встановлених нормах). 
Локалізація пожежі і факельного горіння струменю засобами пожежогасіння. Ефективні дії персоналу 

спецпідрозділів по гасінню пожежі і порятунку людей. 
Використання  індивідуальних  засобів  захисту:  спецодягу,  і   спецвзуття;   протигазів,   респіратора,  

захисних окулярів (відповідно до діючих норм). Протигази зберігаються  в  особливій  шафі  і  перевіряються  
один раз у рік за графіком, затвердженому керівником. 

Усі працівники в процесі роботи проходять  інструктаж  (навчання)  з  питань  охорони  праці,  наданню  
першої медичної допомоги потерпілим від нещасливих випадків. 

У випадку загоряння (пожежі) необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану 
локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− оцінити ступінь (масштаби) загоряння і викликати пожежну частину, швидку допомогу; 
− відключити від електроживлення все технологічне обладнання, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 
− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми
оповіщення; 
− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, приступити до гасіння загоряння 
(пожежі) усіма наявними пожежогасіння способами. . 
− особовий склад рятівників установлює пожежну машину на-найближче водне джерело (пожежний 
резервуар), гасять пожежу, охолоджують резервуар автоцистерни і об'єкти, що попадають в зону теплового 
випромінювання полум'я. При наявності потерпілих (від теплового впливу, низькотемпературного опіку 
та/або травмування), їм необхідно надати першу долікарську допомогу і, при необхідності, відправити в 
медсанчастину. 

У випадку загазованості в робочій зоні території РУ необхідно: 
− вивести людей в безпечне місце (використовуючи індивідуальні засоби захисту органів дихання). 
При інтоксикації потерпілому необхідно зробити першу долікарську допомогу: промити  очі,  ніс,  рот 
розчином соди, напоїти гарячим молоком і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 



70 
 

Б-1.1.0 
В-1.1.0. 

Розвиток аварії на сусідні блоки, 
перехід аварії за межі підприємства 

Руйнування сусідніх суміжних блоків і вплив вражаючих 
чинників аварії (вибухова хвиля, тепловий імпульс) за 
межами РУ в результаті вибуху або пожежі. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Резервуари для зберігання ЗВГ обладнані згідно вимог „Правил безпеки систем газопостачання України", 

„Правил будови та безпеки експлуатації посудин, що працюють під тиском" рівнемірами, контрольно-
вимірювальними манометрами, перекриваючими пристроями,  запобіжно-скидними  клапанами (ЗСК),  
люками.  Все  технологічне  обладнання  станції  змонтовано  на  платформі  та  захищене  від  дії сонячних 
променів, атмосферних опадів. На РУ організоване цілодобове чергування. Виключення джерел 
запалювання, локалізація, пожеж в аварійному блоці, раціональне розміщення устаткування, оснащення 
пристроями захисту персоналу від вражаючих факторів (вибухова хвиля, висока температура і т.п,). У 
випадку переходу аварії на сусідні блоки та за межі підприємства необхідно діяти згідно оперативної частини 
затвердженого ,,Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− викликати додаткові підрозділи пожежних частин для гасіння пожежі і охолодження устаткування 
сусідніх блоків; 
− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 
− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 
− ужити заходів по ліквідації наслідків аварії і рятуванню людей. Конкретні заходи щодо; ліквідації 
наслідків аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і ліквідації аварії. 

Доповісти відповідальному керівникові робіт з ліквідації аварійних ситуацій про заходи, прийняті по 
ліквідації аварії. 

Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і 
ліквідації аварії. 

 

8.3. Резервуарний парк 
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Код аварійної 
ситуації 

Найменування стадії розвитку 
аварійної ситуації 

Основні принципи аналізу 
умов виникнення аварійної ситуації. 

А-1.1.0, 
А-1.2.0. 

Знос або утома матеріалу, вихід з 
ладу запобіжних пристроїв 

Використання матеріалів з прихованими дефектами виробів,  
якість яких не підтверджена сертифікатом якості. Перевищення 
термінів експлуатації устаткування без проведення тех. 
діагностики обладнання. Перевищення регламентних 
параметрів температури і тиску. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Гази, які приймаються і поставляються споживачам, відповідають вимогам. Ведення виробничих процесів, 

технічний стан технологічного і електрообладнання, газопроводів і інших споруд на РУ забезпечує безаварійну 
і безпечну роботу об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі процеси ведуться відповідно до затверджених 
інструкцій..  На  РУ  забезпечено  цілодобове  чергування  обслуговуючого    персоналу.    Технологічне 
обладнання, газопроводи,    арматура,    електрообладнання,    засоби  вимірювань,  протиаварійний  захист  
щозмінно перевіряються обслуговуючим персоналом з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення. 
Наслідки огляду відображаються в експлуатаційних журналах, згідно з формами, наведеними в Правилах 
технічної експлуатації. Виявлені при експлуатації витоки газу негайно усуваються. Усунення витоків газу на 
працюючому обладнанні забороняється. Запірна арматура, зворотні та швидкісні клапани забезпечують швидке і 
герметичне відключення. Обслуговування і ремонт арматури проводиться в строки, вказані в технічному 
паспорті або в інструкції з експлуатації. При зливі газу не допускається переповнювання резервуарів понад 
встановлений рівень. Відкачування надлишків ЗВГ і невипарених залишків з резервуарів повинно 
проводитись в автоцистерну. Після наповнення резервуарів перевіряється герметичність з'єднань. Виявлені 
витоки ЗВГ усуваються негайно. Технічне обслуговування установок проводиться 1 раз на 3 місяці при 
позитивних температурах зовнішнього повітря і не рідше 1 разу на місяць - при негативних. При технічному 
обслуговуванні установок підлягають огляду: запірна арматура, регулятори, випарники, запобіжні клапани, 
трубопроводи, стики, фланцеві, різьбові, зварні з'єднання на витікання газу; перевіряються справність 
захисних кожухів, огорожі і запорів на них, а також наявність попереджувальних написів, укомплектованість 
засобами пожежогасіння; справність різьби на 1 штуцерах патрубків для приєднання рукавів при зливі ЗВГ з 
автоцистерни, наявність заглушок на штуцерах; справність і параметри настройки регуляторів тиску; при 
необхідності настроюють регулятор на заданий режим роботи; запобіжні клапани на спрацювання при тиску 
налагодження; справність і правильність показання манометрів шляхом короткочасного їх відключення і 
повернення вказівної стрілки на нуль. Поточний ремонт проводиться не рідше 1 разу на рік.  

Обсяг робіт визначається технічним станом і обладнання. При ремонті установок виконуються роботи, які 
входять в технічне обслуговування, а також: перенабиття сальників на вентилях і змазування пробкових кранів, 
перевірка ходу запірних пристроїв і герметичність фланцевих, різьбових і зварних з'єднань; розбирання 
регулятора, запобіжних пристроїв і запірної арматури, огляду збирання і налагодження регулятора і 
запобіжних пристроїв на встановлені режими роботи. Резервуари підлягають внутрішньому огляду 1 раз на 4 
роки, а гідравлічному випробуванню - один раз на 8 років. Запірна арматура на газопроводах і обладнання 
перевіряються на положення „відкрито-закрито" і на герметичність закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і 
фланцеві з'єднання технологічного обладнання, трубопроводів і арматури перевіряються на герметичність за 
Допомогою приладів або мильної емульсії за графіком щомісяця. Виявлені нещільності негайно усуваються. 
Забороняється експлуатація технологічного обладнання, резервуарів і газопроводів при несправних і 
невідрегульованих запобіжно-скидних клапанах (ЗСК); Спрацювання ЗСК перевіряється шляхом 
короткочасного їх відкриття не рідше 1 разу на місяць. Періодичність перевірки не рідше 1 разу на 2 місяці. ЗСК 
після випробування пломбуються, результати перевірки відмічаються в журналі. Насос підлягає аварійній 
зупинці при: витоках газу і несправностях запірної арматури; появі вібрації, сторонніх шумів, стуків; виходу з 
ладу підшипників і сальникового ущільнення; виходу з  ладу електроприводу, пускової арматури; несправностях 
муфтових з'єднань; підвищенні або пониженні встановленого тиску газів у всмоктувальному і напірному 
газопроводах.  

Забороняється робота насоса з вимкненою або несправною автоматикою. Відомості про режим експлуатації 
і помічені неполадки фіксуються в експлуатаційному журналі. Технічне обслуговування, ремонт обладнання 
повинні виконуватися відповідно до "Правил безпеки систем газозабезпечення України". При виникненні 
аварійної ситуації необхідно припинити роботу аварійного устаткування до повного усунення несправностей. 

 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-1.3.0. Дія факторів зовнішніх сил 

(блискавка, землетрус та ін.) 
Вихід з ладу громовідводів, засобів захисту від 
вторинних проявів блискавки. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Наявність громовідводів для вибухонебезпечних зон. 
Передбачення  всіх  заходів  в  частині  грозозахисту,  що  вимагаються  ДСТУ  Б  В.2.5-38:2008.  

Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. Обслуговуючий 
персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв і фіксує в журналі реєстрації 
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результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також проведених ремонтів. Злив і налив ЗВГ 
під час грози, а також при вогневих роботах у виробничій зоні РУ забороняється. 

При візуальному виявленню пошкодження громовідводів або виникненню розрядів і
статичної електрики при контакті з устаткуванням припинити роботу устаткування до усунення неполадок. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-1.4.0. Помилки обслуговуючого 

персоналу 
Помилки обслуговуючого персоналу в результаті 
допуску до роботи обслуговуючого і ремонтного персоналу 
без відповідного інструктажу, навчання,  перевірки  знань, 
кваліфікації, хворобливого і наркотичного стану. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Застосування у виробництві праці кваліфікованого і досвідченого персоналу по обслуговуванню і ремонту 

устаткування. 
До роботи з експлуатації РУ, налагодження та ремонту обладнання допускаються особи не молодші 18 

років, які  пройшли медичний огляд, виробниче  навчання безпечним методам  праці  та склали іспити у  
відповідності  з „Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань 
охорони праці", затвердженим Держпромгірнаглядом України та  „Типовим положенням  про спеціальне  
навчання, інструктаж перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та 
організаціях України", затвердженим наказом МВС України № 628 від 17 листопада 1994 року. 

Ремонтні роботи з застосуванням відкритого вогню допускається за умови виконання вимог Типової 
інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних 
об'єктах, Правил пожежної   безпеки   в   Україні,   затверджених   в.о.   головного   державного   інспектора   
України    з пожежного нагляду та в.о. начальника Управління Державної пожежної охорони №  219/755.  
Вогневі  роботи  повинні  проводитися  згідно  із  спеціальними  планами,   затвердженими   керівником  РУ, і 
нарядом-допуском.  План  вогневих  робіт  повинен  бути  погоджений  з  органами  державного  пожежного 
нагляду. 
    Не допускається до роботи персонал у нетверезому, хворобливому або наркотичному стані. 

При виникненні аварійної ситуації діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і 
ліквідації аварійних ситуацій і аварій". 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.0.0. Розгерметизація резервуару Розгерметизація резервуару при перевищенні критичних 

параметрів, зносу, утомі матеріалу, несправності запобіжних 
пристроїв, помилках персоналу, відмовлення приладів 
КВПіА, проявів природи (блискавки, землетрусу) 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Гази, які приймаються і поставляються споживачам, відповідають вимогам ГОСТ 27578-87. Ведення 

виробничих процесів, технічний стан технологічного і електрообладнання, газопроводів і інших споруд на 
РУ забезпечує безаварійну і безпечну роботу об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі процеси ведуться 
відповідно до затверджених інструкцій. На РУ забезпечено цілодобове чергування обслуговуючого 
персоналу. Технологічне обладнання, газопроводи, арматура, електрообладнання, засоби вимірювань, 
протиаварійний захист щозмінно перевіряються обслуговуючим персоналом з метою виявлення 
несправностей і своєчасного їх усунення. Наслідки огляду відображаються в експлуатаційних журналах, згідно з 
формами, наведеними в Правилах технічної експлуатації. Виявлені при експлуатації витоки газу негайно 
усуваються. Усунення витоків газу на працюючому обладнанні забороняється, Запірна арматура, зворотні та 
швидкісні клапани забезпечують швидке і герметичне відключення. Обслуговування і ремонт арматури 
проводиться в строки; вказані в технічному паспорті або в інструкції з експлуатації. При зливі газу не 
допускається переповнювання резервуарів понад встановлений рівень. Відкачування залишків ЗВГ і 
невипарених залишків з резервуарів повинно проводитись в автоцистерну. Після наповнення резервуари 
перевіряється герметичність з'єднань.  

Виявлені витоки ЗВГ усуваються негайно. Технічне обслуговування установок проводиться 1 раз на 3 місяці 
при позитивних температурах зовнішнього повітря і не рідше 1 разу на місяць - при негативних. При технічному 
обслуговуванні установок підлягають огляду: запірна арматура, регулятори, випарники, запобіжні клапани, 
трубопроводи, стики, фланцеві, різьбові, зварні з'єднання на витікання газу; перевіряються справність захисних 
кожухів, огорожі і запорів на них, а також наявність попереджувальних написів, укомплектованість засобами 
пожежогасіння; справність різьби на штуцерах патрубків для приєднання рукавів при зливі ЗВГ з автоцистерни, 
наявність заглушок на штуцерах; справність і параметри настройки регуляторів тиску; при необхідності 
настроюють регулятор на заданий режим роботи; запобіжні клапани на спрацювання при тиску налагодження; 
справність і правильність показання манометрів шляхом короткочасного їх відключення і повернення 
вказівної стрілки на нуль. Поточний ремонт проводиться не рідше 1 разу на рік. Обсяг робіт визначається 
технічним станом обладнання. При ремонті установок виконуються роботи, які входять в технічне 



73 
 

обслуговування, а також: перенабиття сальників на вентилях і змазування пробкових кранів, перевірка ходу 
запірних пристроїв і герметичність фланцевих, різьбових і зварних з'єднань; розбирання регулятора, 
запобіжних пристроїв і запірної арматури, огляд, збирання і налагодження регулятора і запобіжних пристроїв 
на встановлені режими роботи. Резервуари підлягають внутрішньому огляду 1 раз на 4 роки, а гідравлічному 
випробуванню - один раз на 8 років. Запірна арматура на газопроводах і обладнання перевіряються на 
положення „відкрито-закрито'' і на герметичність - закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і фланцеві 
з'єднання технологічного обладнання, трубопроводів і арматури перевіряються на герметичність за допомогою 
приладів або мильної емульсії за графіком щомісяця. Виявлені нещільності негайно усуваються. 
Забороняється експлуатація технологічного обладнання, резервуарів і газопроводів при несправних і 
невідрегульованих запобіжно-скидних клапанах (ЗСК). Спрацювання ЗСК перевіряється шляхом 
короткочасного їх відкриття не рідше 1 разу на місяць. Періодичність перевірки не рідше 1 разу на 2 місяці. 
ЗСК після випробування пломбуються, результати перевірки відмічаються в журналі. Насоси підлягають аварійній 
зупинці при: витоках газу і несправностях запірної арматури; появі вібрації, сторонніх шумів, стуків; виходу з 
ладу підшипників і сальникового ущільнення; зміні припустимих параметрів мастила і води; виходу за ладу 
електроприводу, пускової арматури; несправностях муфтових з'єднань; підвищенні або пониженні 
встановленого тиску газів у всмоктувальному і напірному газопроводах. Забороняється робота насоса з 
вимкненою або несправною автоматикою. Відомості про режим експлуатації і помічені неполадки 
фіксуються; в експлуатаційному, журналі. Технічне обслуговування, ремонт обладнання повинні виконуватися 
відповідно до "Правил безпеки систем газозабезпечення України". 

При виникненні аварійної ситуації необхідно припинити роботу аварійного устаткування до повного 
усунення несправностей. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.1.1.,  
А-3.1.1. 

Вибух ППС у відкритому 
просторі, або вибух резервуару з 
перегрітим ЗВГ при дії на нього 
пожежі; утворення вогняної кулі 
і ударної хвилі 

Вибух ППС у відкритому просторі при одночасній 
наявності вибухонебезпечної концентрації горючих парів з 
повітрям (у межах нижньої і верхньої концентраційної 
межи поширення полум'я) і джерела запалення, або вибух 
резервуару з перегрітим ЗВГ при дії на нього пожежі. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Ведення виробничих процесів, технічний стан технологічного і електрообладнання, газопроводів і інших 

споруд на РУ забезпечує безаварійну і безпечну роботу об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі процеси 
ведуться відповідно до затверджених інструкцій. На РУ забезпечено цілодобове чергування обслуговуючого 
персоналу. Загазованість території РУ контролюється операторами-заправниками щозмінно. Технологічне 
обладнання, газопроводи, арматура, електрообладнання, засоби вимірювань, протиаварійний захист щозмінно 
перевіряються обслуговуючим персоналом з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення. Наслідки 
огляду відображаються в експлуатаційних журналах, згідно з формами, наведеними в Правилах технічної 
експлуатації. Виявлені при експлуатації витоки газу негайно усуваються. Усунення витоків газу на 
працюючому обладнанні забороняється. Запірна арматура, зворотні та швидкісні клапани забезпечують швидке 
і герметичне відключення. Обслуговування і ремонт арматури проводиться в строки, вказані в технічному 
паспорті або в інструкції з експлуатації. Поточний ремонт проводиться не рідше 1 разу на рік. Запірна 
арматура на газопроводах і обладнання перевіряються на положення "відкрито-закрито" і на герметичність 
закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і фланцеві і з'єднання технологічного, обладнання, 
трубопроводів і арматури перевіряються на герметичність за допомогою приладів або мильної емульсії за 
графіком щомісяця. Виявлені нещільності негайно усуваються. Забороняється експлуатація технологічного 
обладнання, резервуарів і газопроводів при несправних і невідрегульованих запобіжно-скидних клапанах 
(ЗСК). Спрацювання ЗСК перевіряється шляхом короткочасного їх відкриття не рідше 1 разу на місяць. 
Періодичність перевірки не рідше 1 разу на 2 місяці, ЗСК після випробування пломбуються, результати перевірки 
відмічаються в журналі. Насоси підлягають аварійній зупинці при: витоках газу і несправностях запірної 
арматури; появі вібрації, сторонніх шумів, стуків; виходу з ладу підшипників і сальникового ущільнення; 
виходу за ладу електроприводу, пускової арматури; несправностях муфтових з'єднань; підвищенні або 
пониженні встановленого тиску газів у всмоктувальному і напірному газопроводах. Забороняється робота 
насосу з вимкненою або несправною автоматикою. Відомості про режим експлуатації і помічені неполадки 
фіксуються в експлуатаційному журналі. Технічне обслуговування, ремонт обладнання повинні виконуватися 
відповідно до „Правил безпеки систем газозабезпечення України". 

Виключення  джерела  запалювання.  Виключення   можливих   розрядів   статичної   електрики,   прямих 
ударів блискавки, вторинних проявів блискавки і заносу високих потенціалів. Наявність громовідводів для 
вибухонебезпечних зон. Передбачення всіх заходів в частині грозозахисту, що вимагаються ДСТУ Б В.2.5- 
38:2008. 

Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. Обслуговуючий. 
персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв і фіксує в журналі реєстрації 
результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також проведених ремонтів. Злив і 
налив ЗВГ під час грози, а також при вогневих роботах у виробничій зоні РУ забороняється. РУ обладнана 
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системою катодного електрохімічного захисту підземних резервуарів та трубопроводів. 
Забороняється: 

− приєднання заземлюючих провідників до пофарбованих та забруднених частин-автоцистерни; 
− використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та горючими газами, а також інших трубопроводів; 
− експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі 
кріпильними, передбаченими його конструкцією. 

При візуальному виявленню пошкодження громовідводів або виникненню розрядів статичної електрики при 
контакті з устаткуванням припинити роботу устаткування до з'ясування ситуації та усунення неполадок. 
Використання вибухозахищеного електроустаткування, що відповідає  класу  вибухонебезпечної  зони  1,  а  
також категорії і групі вибухонебезпечної суміші ІІА Т2. 

Наявність первинних засобів пожежогасіння (по встановлених нормах). Ефективні дії персоналу і 
спецпідрозділів по гасінню пожежі і порятунку людей. 

Використання індивідуальних засобів захисту: спецодягу і спецвзуття; протигазів, респіратори, захисних 
окулярів (відповідно до діючих норм). Протигази зберігаються в особливій шафі і перевіряються один раз у 
рік за графіком, затвердженому керівником. 

Усі працівники в процесі роботи проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці, наданню 
першої медичної допомоги потерпілим від нещасливих випадків. 

На РУ є в обов'язковому порядку аптечка з необхідним  набором  медикаментів,  для  надання  першої  
допомоги потерпілим. 

У випадку вибуху та загоряння (пожежі) необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого 
„Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− викликати пожежну частину, швидку допомогу; 
− відключити від електроживлення все технологічне обладнання, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 
− організувати  оповіщення  людей  і  персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 
− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, приступити до гасіння/загоряння 
(пожежі) усіма наявними пожежогасіння способами; 
особовий склад пожежної частини установлює пожежну машину на найближче водне джерело 
(пожежний резервуар), гасять пожежу, охолоджують об'єкти, що попадають в зону теплового 
випромінювання полум'я. 

При наявності потерпілих (від теплового впливу, низькотемпературного опіку та/або травмування), їм 
необхідно надати першу долікарську допомогу і, при необхідності, відправити в медсанчастину. У випадку 
загазованості в робочій зоні території РУ необхідно: 
− вивести людей в безпечне місце (використовуючи індивідуальні засоби захисту органів дихання); 

При інтоксикації потерпілому необхідно зробити першу долікарську допомогу: промити  очі,  ніс,  рот 
розчином соди напоїти гарячим молоком і, при необхідності, відправити в: медсанчастину. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.1.2. Факельне горіння: струменю Факельне горіння, струменю при умові наявності джерела 

запалювання і наявності витоку із отворів пошкоджених 
трубопроводів. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Виключення    джерела    запалювання.    Виключення можливих   розрядів статичної електрики, 

прямих ударів блискавки, вторинних проявів блискавки і заносу високих потенціалів. Наявність громовідводів 
для вибухонебезпечних зон. Передбачення всіх заходів в частині грозозахисту, що вимагаються ДСТУ Б 
В.2.5-38:2008 Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. 
Обслуговуючий персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв;і фіксує в 
журналі реєстрації результатів; огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань 
заземлюючих пристроїв, вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також 
проведених ремонтів. Злив і налив ЗВГ під час грози, а також при вогневих роботах у виробничій зоні РУ 
забороняється. При візуальному виявленню пошкодження громовідводів або виникненню розрядів статичної 
електрики при контакті з устаткуванням припинити роботу устаткування до з'ясування ситуації та усунення 
неполадок. Використання вибухозахищеного електроустаткування, що відповідає класу вибухонебезпечної 
зони1, а також категорії і групі вибухонебезпечної 
суміші IIА Т2. 

Наявність первинних засобів пожежогасіння (по встановлених нормах). Зовнішнє пожежогасіння 
здійснюється від пожежного резервуара. 

Локалізація пожежі і факельного горіння струменю засобами пожежогасіння. Ефективні дії персоналу 
спецпідрозділів по гасінню пожежі і порятунку людей. 

Використання  індивідуальних  засобів  захисту:  спецодягу,  і   спецвзуття;   протигазів,   респіратора,  
захисних окулярів (відповідно до діючих норм). Протигази зберігаються  в  особливій  шафі  і  перевіряються  
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один раз у рік за графіком, затвердженому керівником. 
Усі працівники в процесі роботи проходять  інструктаж  (навчання)  з  питань  охорони  праці,  наданню  

першої медичної допомоги потерпілим від нещасливих випадків. 
На РУ є в обов'язковому порядку аптечка з  необхідним  набором  медикаментів  для  надання  першої  

допомоги потерпілим. 
У випадку загоряння (пожежі) необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− оцінити ступінь (масштаби) загоряння і викликати пожежну частину, швидку допомогу; 
− відключити від електроживлення все технологічне обладнання, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 
− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми
оповіщення; 
− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, приступити до гасіння загоряння 
(пожежі) усіма наявними пожежогасіння способами. . 
− особовий склад СДПЧ установлює пожежну машину на-найближче водне джерело (пожежний резервуар),
гасять 
пожежу, охолоджують резервуар і об'єкти, що попадають в зону теплового випромінювання полум'я. При 
наявності потерпілих (від теплового впливу, низькотемпературного опіку та/або травмування), їм необхідно 
надати першу долікарську допомогу і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 

У випадку загазованості в робочій зоні території РУ необхідно: 
− вивести людей в безпечне місце (використовуючи індивідуальні засоби захисту органів дихання). 

При інтоксикації потерпілому необхідно зробити першу долікарську допомогу: промити  очі,  ніс,  рот 
розчином соди, напоїти гарячим молоком і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
Б-1.1.0 
В-1.1.0. 

Розвиток аварії на сусідні блоки, 
перехід аварії за межі підприємства 

Руйнування сусідніх суміжних блоків і вплив 
вражаючих чинників аварії (вибухова хвиля, тепловий 
імпульс) за межами РУ в результаті вибуху або пожежі. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Резервуари  для  зберігання  ЗВГ  обладнані  згідно  вимог  „Правил  безпеки  систем  газопостачання  

України", „Правил будови та безпеки експлуатації посудин, що працюють під тиском" рівнемірами, 
контрольно-вимірювальними манометрами, перекриваючими пристроями, запобіжно-скидними  клапанами  
(ЗСК), люками.  Все  технологічне  обладнання  станції  змонтовано  на  платформі  та  захищене  від  дії  
сонячних променів, атмосферних опадів. На РУ організоване цілодобове чергування. Виключення джерел 
запалювання, локалізація,  пожеж в аварійному блоці, раціональне розміщення устаткування, оснащення 
пристроями захисту персоналу від вражаючих факторів (вибухова хвиля, висока температура і т.п,). У випадку 
переходу аварії на сусідні блоки та за межі підприємства необхідно діяти згідно оперативної частини 
затвердженого ,,Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 

- викликати додаткові підрозділи пожежних частин для гасіння пожежі і охолодження устаткування 
сусідніх блоків; 

- організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 

- виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 

- ужити заходів по ліквідації наслідків аварії і рятуванню людей. Конкретні заходи щодо; ліквідації 
наслідків аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і ліквідації аварії. 

Доповісти відповідальному керівникові робіт з ліквідації аварійних ситуацій про заходи, прийняті по 
ліквідації аварії. 

Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і 
ліквідації аварії. 
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8.4. Комплекс регазифікації  

 

Код аварійної 
ситуації 

Найменування стадії розвитку 
аварійної ситуації 

Основні принципи аналізу 
умов виникнення аварійної ситуації. 

А-1.1.0, 
А-1.2.0. 

Знос або утома матеріалу, вихід з 
ладу запобіжних пристроїв 

Використання матеріалів  з прихованими  дефектами виробів,  
якість  яких не підтверджена сертифікатом якості. Перевищення 
термінів експлуатації устаткування без проведення тех. 
діагностики обладнання. 
Перевищення регламентних параметрів температури і тиску. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Гази, які приймаються і поставляються споживачам, відповідають вимогам. Ведення виробничих процесів, 
технічний стан технологічного і електрообладнання, газопроводів і інших споруд на РУ забезпечує безаварійну і 
безпечну роботу об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі процеси ведуться відповідно до затверджених 
інструкцій. На РУ забезпечено цілодобове чергування обслуговуючого персоналу. Технологічне обладнання, 
газопроводи, арматура, електрообладнання, засоби вимірювань, протиаварійний захист щозмінно перевіряються 
обслуговуючим персоналом з  метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення. Наслідки огляду 
відображаються в експлуатаційних журналах, згідно з формами, наведеними в Правилах технічної експлуатації. 
Виявлені при експлуатації витоки газу негайно усуваються. Усунення витоків газу на працюючому обладнанні 
забороняється. Запірна арматура, зворотні та швидкісні клапани забезпечують швидке і герметичне 



77 
 

відключення. Обслуговування і ремонт арматури проводиться в строки, вказані в технічному паспорті або в 
інструкції з експлуатації. При зливі газу не допускається переповнювання резервуарів понад встановлений 
рівень. Відкачування надлишків ЗВГ і невипарених залишків з резервуарів повинно проводитись в 
автоцистерну.  Після  наповнення  резервуарів  перевіряється  герметичність  з'єднань.  Виявлені  витоки  ЗВГ 
усуваються негайно. Технічне обслуговування установок проводиться 1 раз на 3 місяці при позитивних 
температурах зовнішнього повітря і не рідше 1 разу на місяць - при негативних. При технічному обслуговуванні 
установок підлягають огляду: запірна арматура, регулятори, випарники, запобіжні клапани, трубопроводи, 
стики, фланцеві, різьбові, зварні з'єднання на витікання газу; перевіряються справність захисних кожухів, 
огорожі і запорів на них, а також наявність попереджувальних написів, укомплектованість засобами 
пожежогасіння; справність різьби на 1 штуцерах патрубків для приєднання рукавів при зливі РУ з автоцистерни, 
наявність заглушок на штуцерах; справність і параметри настройки регуляторів тиску; 
при необхідності настроюють регулятор на заданий режим роботи; запобіжні клапани на спрацювання при тиску 
налагодження; справність і правильність показання манометрів шляхом короткочасного їх відключення і 
повернення вказівної стрілки на нуль. Поточний ремонт проводиться не рідше 1 разу на рік. Обсяг робіт 
визначається технічним станом і обладнання. При ремонті установок виконуються роботи, які входять в технічне 
обслуговування, а також: перенабиття сальників на вентилях і змазування пробкових кранів, перевірка ходу запірних 
пристроїв і герметичність фланцевих, різьбових і зварних з'єднань; розбирання регулятора, запобіжних пристроїв 
і запірної арматури, огляду збирання і налагодження регулятора і запобіжних пристроїв на встановлені режими 
роботи. Резервуари підлягають внутрішньому огляду 1 раз на 4 роки, а гідравлічному випробуванню - один раз 
на 8 років. Запірна арматура на газопроводах і обладнання перевіряються на положення „відкрито-закрито" і на 
герметичність закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і фланцеві з'єднання технологічного обладнання, 
трубопроводів і арматури перевіряються на герметичність за Допомогою приладів або мильної емульсії за графіком 
щомісяця. Виявлені нещільності негайно усуваються. Забороняється експлуатація технологічного обладнання, 
резервуарів і газопроводів при несправних і невідрегульованих запобіжно- скидних клапанах (ЗСК); 
Спрацювання ЗСК перевіряється шляхом короткочасного їх відкриття не рідше 1 разу на місяць. Періодичність 
перевірки не рідше 1 разу на 2 місяці. ЗСК після випробування пломбуються, результати перевірки відмічаються в 
журналі. Насос підлягає аварійній зупинці при: витоках газу і несправностях запірної арматури; появі вібрації, 
сторонніх шумів, стуків; виходу з ладу підшипників і сальникового ущільнення; виходу за ладу електроприводу, 
пускової арматури; несправностях муфтових з'єднань; підвищенні або пониженні встановленого тиску газів у 
всмоктувальному і напірному газопроводах. Забороняється робота насоса з вимкненою або несправною 
автоматикою. Відомості про режим експлуатації і помічені неполадки фіксуються в експлуатаційному журналі. 
Технічне обслуговування, ремонт обладнання повинні виконуватися відповідно до "Правил безпеки систем 
газозабезпечення України". При виникненні аварійної ситуації необхідно припинити роботу аварійного 
устаткування до повного усунення несправностей. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-1.3.0. Дія факторів зовнішніх сил 

(блискавка, землетрус та ін.) 
Вихід з ладу громовідводів, засобів захисту від 
вторинних проявів блискавки. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Наявність громовідводів для вибухонебезпечних зон. 
Передбачення  всіх  заходів  в   частині   грозозахисту,   що   вимагаються   ДСТУ   Б   В.2.5-38:2008.   

Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. Обслуговуючий персонал 
систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв і фіксує в журналі реєстрації результатів 
огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, вимірювань опору 
ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також проведених ремонтів. Злив і налив ЗВГ під час грози, а також 
при вогневих роботах у виробничій зоні РУ забороняється. 

При візуальному виявленню пошкодження громовідводів або виникненню розрядів і статичної електрики 
при контакті з устаткуванням припинити роботу устаткування до усунення неполадок. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-1.4.0. Помилки обслуговуючого 

персоналу 
Помилки обслуговуючого персоналу в результаті допуску до 
роботи обслуговуючого і ремонтного персоналу без 
відповідного інструктажу, навчання, перевірки знань, 
кваліфікації, хворобливого і наркотичного стану. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Застосування у виробництві праці кваліфікованого і досвідченого персоналу по обслуговуванню і ремонту 

устаткування. 
До роботи з експлуатації РУ, налагодження та ремонту обладнання допускаються особи не молодші 18 років, 

які пройшли медичний огляд, виробниче навчання безпечним методам праці та склали іспити у відповідності з 
„Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці", 
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затвердженим Держпромгірнаглядом України та „Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктаж та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України", 
затвердженим наказом МВС України № 628 від 17 листопада 1994 року. 

Ремонтні роботи з застосуванням відкритого вогню допускається за умови виконання вимог Типової 
інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних 
об'єктах, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених в.о. головного державного інспектора України з 
пожежного нагляду та в.о. начальника Управління Державної пожежної охорони № 219/755. Вогневі роботи 
повинні проводитися згідно із спеціальними планами, затвердженими керівником РУ і нарядом-допуском. План 
вогневих робіт повинен бути погоджений з органами державного пожежного нагляду. 

Не допускається до роботи персонал у нетверезому, хворобливому або наркотичному стані. При виникненні 
аварійної ситуації діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і ліквідації аварійних 
ситуацій і аварій". 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.1.0. Розгерметизація технологічного 

обладнання,трубопроводів. 
Розгерметизація при перевищенні критичних параметрів, зносу, 
утомі матеріалу, несправності запобіжних пристроїв, помилках 
персоналу, відмовлення приладів КВПіА, проявів природи 
(блискавки, землетрусу) 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Гази, які приймаються і поставляються споживачам, відповідають вимогам. Ведення виробничих процесів, 

технічний стан технологічного і електрообладнання, газопроводів і інших споруд на РУ забезпечує безаварійну і 
безпечну роботу об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі процеси ведуться відповідно до затверджених 
інструкцій. На РУ забезпечено цілодобове чергування обслуговуючого персоналу. Технологічне обладнання, 
газопроводи, арматура, електрообладнання, засоби вимірювань, протиаварійний захист щозмінно перевіряються 
обслуговуючим персоналом з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення. Наслідки огляду 
відображаються в експлуатаційних журналах, згідно з формами, наведеними в Правилах технічної експлуатації. 
Виявлені при експлуатації витоки газу негайно усуваються. Усунення витоків газу на працюючому обладнанні 
забороняється, Запірна арматура, зворотні та швидкісні клапани забезпечують швидке і герметичне відключення. 
Обслуговування і ремонт арматури проводиться в строки; вказані в технічному паспорті або в інструкції з 
експлуатації.. Виявлені витоки ЗВГ усуваються негайно. Технічне обслуговування установок проводиться 1 раз на 3 
місяці при позитивних температурах зовнішнього повітря і не рідше 1 разу на місяць - при негативних. При 
технічному обслуговуванні установок підлягають огляду: запірна арматура, регулятори, випарники, запобіжні 
клапани, трубопроводи, стики, фланцеві, різьбові, зварні з'єднання на витікання газу; перевіряються справність 
захисних кожухів, огорожі і запорів на них, а також наявність попереджувальних написів, укомплектованість 
засобами пожежегасіння настройки регуляторів тиску; при необхідності настроюють регулятор на заданий режим 
роботи; запобіжні клапани на спрацювання при тиску налагодження; справність і правильність показання 
манометрів шляхом короткочасного їх відключення і повернення вказівної стрілки на нуль. Поточний ремонт 
проводиться не рідше 1 разу на рік. Обсяг робіт визначається технічним станом обладнання. При ремонті 
установок виконуються роботи, які входять в технічне обслуговування, а також: перенабиття сальників на 
вентилях і змазування пробкових кранів, перевірка ходу запірних пристроїв і герметичність фланцевих, різьбових і 
зварних з'єднань; розбирання регулятора, запобіжних пристроїв і запірної арматури, огляд, збирання і 
налагодження регулятора і запобіжних пристроїв на встановлені режими роботи.. Запірна арматура на 
газопроводах і обладнання перевіряються на положення „відкрито-закрито'' і на герметичність - закриття не рідше 2 
разів на місяць. Різьбові і фланцеві з'єднання технологічного обладнання, трубопроводів і арматури перевіряються на 
герметичність за допомогою приладів або мильної емульсії за графіком щомісяця. Виявлені нещільності негайно 
усуваються. Забороняється експлуатація технологічного обладнання, резервуарів і газопроводів при несправних і 
невідрегульованих запобіжно-скидних клапанах (ЗСК). Спрацювання ЗСК перевіряється шляхом короткочасного 
їх відкриття не рідше 1 разу на місяць. Періодичність перевірки не рідше 1 разу на 2 місяці. ЗСК після 
випробування пломбуються, результати перевірки відмічаються в журналі. Насоси підлягають аварійній зупинці при: 
витоках газу і несправностях запірної арматури; появі вібрації, сторонніх шумів, стуків; виходу з ладу підшипників 
і сальникового ущільнення; зміні припустимих параметрів мастила і води; виходу за ладу електроприводу, пускової 
арматури; несправностях муфтових з'єднань; підвищенні або пониженні встановленого тиску газів у 
всмоктувальному і напірному газопроводах. Забороняється робота насоса з вимкненою або несправною 
автоматикою. Відомості про режим експлуатації і помічені неполадки фіксуються; в експлуатаційному, журналі. 
Технічне обслуговування, ремонт обладнання повинні виконуватися відповідно до "Правил безпеки систем 
газозабезпечення України". 

При виникненні аварійної ситуації необхідно припинити роботу аварійного устаткування до повного 
усунення несправностей. 
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Код аварійної 
ситуації 

Найменування стадії розвитку 
аварійної ситуації 

Основні принципи аналізу 
умов виникнення аварійної ситуації. 

А-2.1.1., Вибух ППС у відкритому 
просторі, 

Вибух ППС у відкритому просторі при одночасній 
наявності вибухонебезпечної концентрації горючих парів з 
повітрям (у межах нижньої і верхньої концентраційної межи 
поширення полум'я) 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Ведення виробничих процесів, технічний стан технологічного і електрообладнання, газопроводів і інших споруд 
на РУ забезпечує безаварійну і безпечну роботу об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі процеси ведуться 
відповідно до затверджених інструкцій. На РУ забезпечено цілодобове чергування обслуговуючого персоналу. 
Загазованість території РУ контролюється операторами-заправниками щозмінно. Технологічне  обладнання, 
газопроводи,  арматура, електрообладнання, засоби вимірювань, протиаварійний захист щозмінно перевіряються 
обслуговуючим персоналом з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення. Наслідки огляду 
відображаються в експлуатаційних журналах, згідно з формами, наведеними в Правилах технічної експлуатації. 
Виявлені при експлуатації витоки газу негайно усуваються. Усунення витоків газу на працюючому обладнанні 
забороняється. Запірна арматура, зворотні та швидкісні клапани забезпечують швидке і герметичне відключення. 
Обслуговування і ремонт арматури проводиться в строки, вказані в технічному паспорті або в інструкції з 
експлуатації. Поточний ремонт проводиться не рідше 1 разу на рік. Запірна арматура на газопроводах і обладнання 
перевіряються на положення "відкрито-закрито" і на герметичність закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і 
фланцеві і з'єднання технологічного, обладнання, трубопроводів і арматури перевіряються на герметичність за 
допомогою приладів або мильної емульсії за графіком щомісяця. Виявлені нещільності негайно усуваються. 
Забороняється експлуатація технологічного обладнання, резервуарів і газопроводів при несправних   і   
невідрегульованих   запобіжно-скидних   клапанах   (ЗСК).   Спрацювання   ЗСК   перевіряється шляхом 
короткочасного їх відкриття не рідше 1 разу на місяць. Періодичність перевірки не рідше 1 разу на 2 місяці, ЗСК 
після випробування пломбуються, результати перевірки відмічаються в журналі. Насоси підлягають аварійній зупинці 
при: витоках газу і несправностях запірної арматури; появі вібрації, сторонніх шумів, стуків; виходу з ладу 
підшипників і сальникового ущільнення; виходу за ладу електроприводу, пускової арматури; несправностях 
муфтових з'єднань; підвищенні або пониженні встановленого тиску газів у всмоктувальному і напірному 
газопроводах. Забороняється робота насосу з вимкненою або несправною автоматикою. Відомості про режим 
експлуатації і помічені неполадки фіксуються в експлуатаційному журналі. Технічне обслуговування, ремонт 
обладнання повинні виконуватися відповідно до „Правил безпеки систем газозабезпечення України". 

Виключення джерела запалювання. Виключення можливих розрядів статичної електрики, прямих ударів 
блискавки, вторинних проявів блискавки і заносу високих потенціалів. Наявність громовідводів для 
вибухонебезпечних зон. Передбачення всіх заходів в частині грозозахисту, що вимагаються ДСТУ Б В.2.5-
38:2008. 

Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. Обслуговуючий. 
персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв і фіксує в журналі реєстрації 
результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також проведених ремонтів. Злив і налив 
ЗВГ під час грози, а також при вогневих роботах у виробничій зоні РУ забороняється. РУ обладнана системою 
катодного електрохімічного захисту підземних резервуарів та трубопроводів. 

Забороняється: 
− приєднання заземлюючих провідників до пофарбованих та забруднених частин-автоцистерни; 
− використання як заземлювачів трубопроводів з горючими газами, а також інших трубопроводів; 
− експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі 
кріпильними, передбаченими його конструкцією. 

При візуальному виявленню пошкодження громовідводів або виникненню розрядів статичної електрики при 
контакті з устаткуванням припинити роботу устаткування до з'ясування ситуації та усунення неполадок. 
Використання вибухозахищеного електроустаткування, що відповідає класу вибухонебезпечної зони 1, а також 
категорії і групі вибухонебезпечної суміші ІІА Т2. 

Наявність первинних засобів пожежогасіння (по встановлених нормах). Ефективні дії персоналу і 
спецпідрозділів по гасінню пожежі і порятунку людей. 

Використання індивідуальних засобів захисту: спецодягу і спецвзуття; протигазів, респіратори, захисних 
окулярів (відповідно до діючих норм). Протигази зберігаються в особливій шафі і перевіряються один раз у рік 
за графіком, затвердженому керівником. 

Усі працівники в процесі роботи проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці, наданню першої 
медичної допомоги потерпілим від нещасливих випадків. 

На РУ є в обов'язковому порядку аптечка з необхідним набором медикаментів, для надання першої допомоги 
потерпілим. 

У випадку вибуху та загоряння (пожежі) необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану 
локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− викликати пожежну частину, швидку допомогу; 
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− відключити від електроживлення все технологічне обладнання, припинити всі роботи, не зв'язані з ліквідацією 
аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 
− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 
− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, приступити до гасіння/загоряння 
(пожежі) усіма наявними пожежогасіння способами; 
− особовий склад пожежо-рятувального підрозділу установлює пожежну машину на найближче водне джерело 
(пожежний гідрант), гасять пожежу, охолоджують об'єкти, що попадають в зону теплового випромінювання 
полум'я. 

При наявності потерпілих (від теплового впливу, низькотемпературного опіку та/або травмування), їм 
необхідно  надати першу долікарську допомогу і, при необхідності, відправити в медсанчастину. У випадку 
загазованості в робочій зоні території РУ необхідно: 
− вивести людей в безпечне місце (використовуючи індивідуальні засоби захисту органів дихання); 

При інтоксикації потерпілому необхідно зробити першу долікарську допомогу: промити очі, ніс, рот 
розчином соди напоїти гарячим молоком і, при необхідності, відправити в: медсанчастину. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.1.2. Факельне горіння: струменю Факельне горіння, струменю при умові наявності джерела 

запалювання і наявності витоку із отворів пошкоджених 
трубопроводів. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Виключення джерела запалювання. Виключення можливих розрядів статичної електрики, прямих ударів 

блискавки, вторинних проявів блискавки і заносу високих потенціалів. Наявність громовідводів для 
вибухонебезпечних зон. Передбачення всіх заходів в частині грозозахисту, що вимагаються ДСТУ Б В.2.5-
38:2008 

Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. Обслуговуючий 
персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв;і фіксує в журналі реєстрації 
результатів; огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також проведених ремонтів. Злив і налив 
ЗВГ під час грози, а також при вогневих роботах у виробничій зоні РУ забороняється. При візуальному 
виявленню пошкодження громовідводів або виникненню розрядів статичної електрики при контакті з 
устаткуванням припинити роботу устаткування до з'ясування ситуації та усунення неполадок. Використання 
вибухозахищеного електроустаткування, що відповідає класу вибухонебезпечної зони1, а також категорії і групі 
вибухонебезпечної суміші IIА Т2. 

Наявність первинних засобів пожежогасіння (по встановлених нормах). Зовнішнє пожежогасіння 
здійснюється від пожежного резервуара. 

Локалізація пожежі і факельного горіння струменю засобами пожежогасіння. Ефективні дії персоналу 
спецпідрозділів по гасінню пожежі і порятунку людей. 

Використання індивідуальних засобів захисту: спецодягу, і спецвзуття; протигазів, респіратора, захисних 
окулярів (відповідно до діючих норм). Протигази зберігаються в особливій шафі і перевіряються один раз у рік 
за графіком, затвердженому керівником. 

Усі працівники в процесі роботи проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці, наданню першої 
медичної допомоги потерпілим від нещасливих випадків. 

На РУ є в обов'язковому порядку аптечка з необхідним набором медикаментів для надання першої допомоги 
потерпілим. 

У випадку загоряння (пожежі) необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації 
і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− оцінити ступінь (масштаби) загоряння і викликати пожежну частину, швидку допомогу; 
− відключити від електроживлення все технологічне обладнання, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 
− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 
− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, приступити до гасіння загоряння 
(пожежі) усіма наявними пожежогасіння способами. . 
− особовий склад пожежної частини установлює пожежну машину на-найближче водне джерело (пожежний 
резервуар), гасять пожежу, охолоджують резервуар і об'єкти, що попадають в зону теплового випромінювання 
полум'я. При наявності потерпілих (від теплового впливу, низькотемпературного опіку та/або травмування), їм 
необхідно надати першу долікарську допомогу і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 

У випадку загазованості в робочій зоні території РУ необхідно: 
− вивести людей в безпечне місце (використовуючи індивідуальні засоби захисту органів дихання). 

При інтоксикації потерпілому необхідно зробити першу долікарську допомогу: промити очі, ніс, рот 
розчином соди, напоїти гарячим молоком і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 
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Код аварійної 
ситуації 

Найменування стадії розвитку 
аварійної ситуації 

Основні принципи аналізу 
умов виникнення аварійної ситуації. 

Б-1.1.0 
В-1.1.0. 

Розвиток аварії на сусідні блоки, 
перехід аварії за межі підприємства 

Руйнування сусідніх суміжних блоків  і  вплив 
вражаючих чинників аварії (вибухова хвиля, тепловий імпульс) 
за межами РУ в результаті вибуху або пожежі. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Газозаправні колонки ЗВГ обладнані згідно вимог „Правил безпеки систем газопостачання", контрольно- 

вимірювальними манометрами, перекриваючими пристроями, запобіжно-скидними клапанами(ЗСК), люками. 
Все технологічне      обладнання      станції      змонтовано      на      платформі       та       захищене       від       дії       
сонячних променів, атмосферних опадів. На РУ організоване цілодобове чергування. Виключення джерел 
запалювання, локалізація, пожеж в аварійному блоці, раціональне розміщення устаткування, оснащення 
пристроями захисту персоналу від вражаючих факторів (вибухова хвиля, висока температура і т.п,). У випадку 
переходу аварії на сусідні блоки та за межі підприємства необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого 
,,Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− викликати додаткові підрозділи пожежних частин для гасіння пожежі і охолодження устаткування сусідніх 
блоків; 
− організувати оповіщення людей і персоналу  про  небезпеку,  оповістити  посадових  осіб  згідно  схеми  
оповіщення; 
− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи,  не  зв'язані  з  
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; 
− ужити заходів по ліквідації наслідків аварії і рятуванню людей. Конкретні заходи щодо; ліквідації наслідків 
аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і ліквідації аварії. 

Доповісти відповідальному керівникові робіт з ліквідації аварійних ситуацій про заходи, прийняті по 
ліквідації аварії. 

Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і 
ліквідації аварії. 

 

8.5. Газове устаткування сушарки  
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Код аварійної 
ситуації 

Найменування стадії розвитку 
аварійної ситуації 

Основні принципи аналізу 
умов виникнення аварійної ситуації. 

А-1.1.0. Помилки обслуговуючого 
персоналу 

Помилки обслуговуючого персоналу в результаті допуску до 
роботи обслуговуючого і ремонтного; персоналу без 
відповідного інструктажу, навчання, перевірки знань 
кваліфікації, хворобливого і наркотичного стану. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Застосування у виробництві праці кваліфікованого і досвідченого персоналу по обслуговуванню і ремонту 

устаткування. 
До роботи з експлуатації РУ, налагодження та ремонту обладнання допускаються особи не молодші 18 років, 

які пройшли медичний огляд, виробниче навчання безпечним методам праці та склали іспити у відповідності з 
„Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці", 
затвердженим Держнаглядохоронпраці України та „Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктаж 
та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України", 
затвердженим наказом МВС України №628 від 17 листопада 1994 року. 

Прийняті на роботу оператори РУ пройшли навчання з питань охорони праці і пожежної безпеки, мають 
посвідчення оператора РУ, пройшли вступний інструктаж, стажування на робочому місці, перевірку знань з 
питань охорони праці і пожежної безпеки і наказом по підприємству допущені до самостійної роботи. Персонал 
РУ періодично проходить перевірку знань з питань охорони праці та техногенної безпеки, 1 раз на рік. 

Не допускається до роботи персонал у нетверезому, хворобливому або наркотичному стані. 
При виникненні аварійної ситуації діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і 
ліквідації аварійних ситуацій і аварій". 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-1.2.0., 
А-1.3.0. 

Знос або утома матеріалу, вихід 
з ладу запобіжних пристроїв 

Використання матеріалів зі скритими дефектами 
виробів, якість яких не підтверджена сертифікатом 
якості. Перевищення термінів експлуатації устаткування 
без проведення тех. діагностики обладнання. 
Перевищення регламентних параметрів температури і 
тиску. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Візуальний контроль. Дотримання умов експлуатації технологічного устаткування 
Правильно змонтований газовий пальник, при відповідній увазі до технічного обслуговування, рідко; 

потребує аварійного обслуговування. Обслуговуючий персонал веде постійний візуальний контроль стану 
устаткування. Проводиться регулярне обстеження пальника та газопроводу на зовнішні і внутрішні витоки. 
Перевіряються з'єднання на витік і знос. Негайно усуваються дефекти. У період технічного обслуговування і 
поточного ремонту виконується перевірка справності та герметичності пристроїв (запірної арматури, з'єднань 
(зварених, фланцевих), ущільнень, крана, усунення дефектів і ін. 

За герметичністю фланцевих, різьбових та інших типів з'єднань трубопроводу та пальнику встановлений 
постійний нагляд, витікання, що виникло негайно всувається. 

Кожне технічне обслуговування, ремонт і перевірка пальника та газопроводу фіксуються у журналі обліку 
ремонту і перевірки обладнання. Після ремонту та регулювання перевіряються і опломбовуються за схемою. 
Дотримання інструкції по експлуатації, правил пожежної безпеки. 

Електрообладнання, що розміщується в межах вибухонебезпечної зони, вибрано в вибухозахищеному 
виконанні. Вибухозахищене обладнання, що встановлюється, відповідає класу вибухонебезпечності зони, а 
також категорії та групі вибухонебезпечності суміші. 

При виникненні аварійної ситуації необхідно припинити роботу аварійного устаткування до повного усунення 
несправностей. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-1.4.0. Дія факторів зовнішніх сил 

(блискавка, землетрус та ін.) 
Вихід з ладу громовідводів, засобів захисту від 
вторинних проявів блискавки. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Наявність громовідводів для вибухонебезпечних зон. Передбачення всіх заходів в частині грозозахисту, що 

вимагаються ДСТУ Б В.2.5-38:2008.. 
Систематичний контроль за справністю засобів захисту від вторинних проявів блискавки. Обслуговуючий 

персонал систематично перевіряє стан громовідводів і заземлюючих пристроїв і фіксує в журналі реєстрації 
результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, освітлювальних мереж, а також проведених ремонтів. 

Для захисту від вторинних ударів блискавки і занесення високих потенціалів усі металоконструкції та 
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електропровідні неметалеві частини технологічного обладнання (трубопроводи, тощо) приєднані  до 
заземлювального пристрою. 

Забороняється: 
− використання як заземлювачів газопроводів ; 
− експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі 
− кріпильними, передбаченими його конструкцією. 

При наявності іржі в місці приєднання обладнання до заземлюючого пристрою, візуальному виявленню 
пошкодження громовідводів або виникненню розрядів статичної електрики при контакті з устаткуванням 
припинити роботу обладнання до усунення неполадок. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.0.0. 
А-2.2.0. 

Розгерметизація обладнання або 
трубопроводу,витік струменю 

Розгерметизація обладнання або: трубопроводу при 
перевищенні критичних параметрів, зносу, утомі матеріалу, 
несправності запобіжних пристроїв, помилках персоналу, 
відмовлення приладів КВПіА, проявів природи (блискавки, 
землетрусу) 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Правильно змонтоване опалювальне устаткування, при відповідній увазі до технічного обслуговування, рідко 

потребує аварійного обслуговування. Обслуговуючий персонал веде постійний візуальний контроль стану 
устаткування. 

Проводиться  регулярне  обстеження  газопроводу на: зовнішні  і  внутрішні  витоки.  Негайно  усуваються  
дефекти. У період технічного обслуговування і поточного ремонту виконується перевірка справності та герметичності 
пристроїв (запірної арматури, з'єднань (зварених, фланцевих), ущільнень, крани, усунення дефектів і ін. 

За герметичністю фланцевих, різьбових та інших типів встановлений постійний нагляд, витікання, що 
виникло негайно усувається. 

Кожне технічне обслуговування, ремонт і перевірка фіксуються у журналі обліку ремонту і перевірки 
обладнання. 

Застосування у виробництві праці кваліфікованого і досвідченого персоналу по обслуговуванню і ремонту 
устаткування. 

До роботи з експлуатації РУ, налагодження та ремонту обладнання допускаються особи не молодші 18 років, 
які пройшли медичний огляд, виробниче навчання безпечним методам праці та склали іспити у відповідності з 
„Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці", 
затвердженим Держнаглядохоронпраці України та „Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктаж 
та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України", 
затвердженим наказом МВС України № 628 від 17 листопада 1994 року. 

Прийняті на роботу оператори РУ пройшли навчання з питань охорони праці і пожежної безпеки, мають 
посвідчення оператора РУ, пройшли вступний інструктаж, стажування на робочому місці, перевірку знань з питань 
охорони праці і пожежної безпеки і наказом по підприємству допущені до самостійної роботи. Персонал РУ 
періодично проходить перевірку знань з питань охорони праці та техногенної безпеки, 1 раз на рік. 

Не допускається до роботи персонал у нетверезому, хворобливому або наркотичному стані. 
При виникненні аварійної ситуації діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 

оповіщення; 
− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи, не зв'язані з 

ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони, і припинити заправку 
автотранспорту, 

− привести до стану готовності засоби пожежогасіння, виливи локалізувати і зібрати (використовуючи 
підручні засоби, пісок, який потім прибирають в спеціальний ящик для забрудненого піску); 

− вжити заходів до усунення розгерметизації обладнання. 
У випадку розгерметизації трубопроводу перекрити ушкоджену ділянку трубопроводу за допомогою 

запірної арматури, наложити на місце витоку пластир з бензостійкої гуми та стягнути швидкомонтуємим 
герметизуючим хомутом. 

 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.1.1. Вибух ГПС Вибух  в  приміщенні при умові утворення вибухонебезпечної 

концентрації та наявності джерела запалювання. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
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Закрити запірну арматуру на трубопроводі подачі газу до палькика. Виключення джерела запалювання. 
Виключення можливих розрядів статичної електрики, прямих ударів блискавки, вторинних проявів блискавки і 
заносу високих потенціалів. Для захисту від вторинних проявів блискавки і заносу високих потенціалів усі 
металоконструкції, резервуари, трубопроводи, паливороздавальні колонки заземлені. 

Використання індивідуальних засобів захисту: спецодягу і  спецвзуття,  протигазів,  респіратора, захисних 
окулярів (відповідно до діючих норм). Протигази зберігаються в особливій шафі і перевіряються один разу рік за 
графіком, затвердженому керівником. 

Усі працівники в процесі роботи проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці і наданню першої 
медичної допомоги потерпілим від нещасливих випадків. 

На РУ є в обов'язковому порядку аптечка з необхідним набором медикаментів для надання першої допомоги 
потерпілим. 

У випадку вибуху (пожежі) необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і 
ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
−оцінити ступінь (масштаби) загоряння і при необхідності викликати пожежну частину, швидку допомогу; 
−відключити від електроживлення все технологічне обладнання, припинити заправку, зливання нафтопродуктів, 
−організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 
−виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонніх осіб за межі потенційно небезпечної зони; 
−приступити  до  гасіння  загоряння  (пожежі)   усіма   наявними   пожежогасіння   способами,  закрити   
каналізаційні водоприймальні лотки повстиною і засипати піском; 
−при необхідності, особовий склад ПРП установлює пожежну машину на найближче водне джерело (пожежний 
резервуар), гасять пожежу, охолоджують об'єкти, що попадають в зону теплового випромінювання полум'я. При 
наявності потерпілих (від теплового впливу та/або травмування), їм необхідно надати першу долікарську 
допомогу і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 

У випадку загазованості в робочій зоні території РУ необхідно: 
− вивести людей в безпечне місце (використовуючи індивідуальні засоби захисту органів дихання); 

При інтоксикації потерпілому необхідно зробити першу долікарську допомогу: промити очі, ніс, рот 
розчином соди, напоїти гарячим молоком і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
А-2.1.2. Факельне горіння: струменю Факельне горіння,  струменю при умові  наявності

 джерела запалювання і наявності  витоку із
 отворів пошкоджених 
трубопроводів. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Закрити запірну арматуру на трубопроводі подачі газу до пальника Виключення джерела запалювання. 

Виключення можливих розрядів статичної електрики, прямих ударів блискавки, вторинних проявів блискавки і 
заносу високих потенціалів. Для захисту від вторинних проявів блискавки і заносу високих потенціалів усі 
металоконструкції, резервуари, трубопроводи, паливороздавальні колонки заземлені. 

Використання індивідуальних засобів захисту: спецодягу і спецвзуття, протигазів,  респіратора, захисних  
окулярів (відповідно до діючих норм). Протигази зберігаються в особливій шафі і перевіряються один разу рік за 
графіком, затвердженому керівником. 

Усі працівники в процесі роботи проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці і наданню першої 
медичної допомоги потерпілим від нещасливих випадків. 

На підприємстві є в обов'язковому порядку аптечка з необхідним набором медикаментів для надання першої 
допомоги потерпілим. 

У випадку загоряння (пожежі) необхідно діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації 
і ліквідації аварійних ситуацій і аварій": 
−оцінити ступінь (масштаби) загоряння і при необхідності викликати пожежну частину, швидку допомогу; 
−відключити  від  електроживлення  все  технологічне  обладнання,   припинити   заправку,  зливання   
нафтопродуктів, тощо; 
−організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 

−виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією 
аварії, і видалити сторонніх осіб за межі потенційно небезпечної зони; 
−приступити до гасіння загоряння (пожежі) усіма наявними пожежогасіння способами, 
закрити каналізаційні водоприймальні лотки повстиною і засипати піском; 
−при необхідності, особовий склад ПРП установлює пожежну машину на найближче водне джерело 
(пожежний резервуар), гасять пожежу, охолоджують об'єкти, що попадають в зону теплового випромінювання 
полум'я. При наявності потерпілих (від теплового впливу та/або травмування), їм необхідно надати першу 
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долікарську допомогу і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 

Код аварійної 
ситуації 

Найменування стадії розвитку 
аварійної ситуації 

Основні принципи аналізу 
умов виникнення аварійної ситуації. 

Б-1.1.0 Розвиток аварії на сусідні блоки Розвиток аварії в суміжних блоках внаслідок вибуху 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Суміжні блоки (резервуарний парк, очисні споруди) наддземно. В результаті вибуху в пальнику за межі РУ 

відбудеться викид скла від віконного застелення.Для безпечної роботи пальника застосовано сертифіковане 
обладнання, влаштовується сигналізація загазованносі, встановлений електроклапан на газопроводі перед 
пальником, який у випадку загазованості в приміщенні 20 відсотків від НКМВ перекриє подачу газу до 
пальника,забезпечена природня приточно- витяжна вентиляція. 

При аварії діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій 
і аварій": 

− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 

− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи, неї зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони. 

− ужити заходів по ліквідації наслідків аварії і порятунку людей. 
Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і ліквідації 

аварії. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
Б-1.1.1 
В-1.1.1 

Інтоксикація людей Токсичний вплив продуктів згоряння за межами блоку в 
результаті вибуху або пожежі на площадці заправки 
автотранспорту. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Для захисту від токсичного впливу продуктів згоряння персонал РУ забезпечений засобами індивідуального 

захисту. При аварії діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і ліквідації аварійних 
ситуацій і аварій": 
−організувати оповіщення виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі 
роботи, не зв'язані з ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони; ужити 
заходів по ліквідації наслідків аварії і рятуванню людей. 
−людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми оповіщення; 

При інтоксикації потерпілому необхідно зробити першу долікарську допомогу: промити очі, ніс, рот 
розчином соди, напоїти гарячим молоком і, при необхідності, відправити в медсанчастину. 

Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і ліквідації 
аварії. 

Доповісти відповідальному керівникові робіт з ліквідації аварійних ситуацій про заходи, прийняті по 
ліквідації аварії і діяти за його наказами. 
Код аварійної 

ситуації 
Найменування стадії розвитку 

аварійної ситуації 
Основні принципи аналізу 

умов виникнення аварійної ситуації. 
В-1.1.0 Розвиток аварії за межами 

підприємства 
Вплив вражаючих чинників аварії (вибухова хвиля,тепловий 
імпульс, токсичний вплив продуктів згоряння) за межами РУ в 
результаті вибуху в пальнику. 

Шляхи і засоби попередження, локалізації і ліквідації аварійної ситуації 
Для безпечної роботи пальників застосовано сертифіковане обладнання, влаштовується сигналізація 

загазованості, встановлений електроклапан на газопроводі перед пальником, який у випадку загазованості в 
приміщенні 20 відсотків від НКМВ перекриє подачу газу до пальника,забезпечена природня приточно- витяжна 
вентиляція, передбачено віконне застелення площею згідно будівельних норм. 

При аварії діяти згідно оперативної частини затвердженого „Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій 
і аварій": 

− організувати оповіщення людей і персоналу про небезпеку, оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; 

− виставити пости для контролю шляхів підходу до небезпечної зони, припинити всі роботи, неї 
зв'язані з 

ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи за межі потенційно небезпечної зони. 
− ужити заходів по ліквідації наслідків аварії і порятунку людей. 

Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків аварії визначає відповідальний керівник по локалізації і ліквідації 
аварії. 

Доповісти відповідальному керівникові робіт з ліквідації аварійних ситуацій про заходи, прийняті по 
ліквідації аварії і діяти за його наказами. 
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9. Визначення усіх труднощів (технічних недоліків) виявлених у 

процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

 

Непереборних труднощів та технічних недоліків в процесі підготовки 
звіту з оцінки  впливу на довкілля не виникало.  Замовник та виконавці Звіту з 
ОВД мають достатню кваліфікацію та професійний досвід для високоякісного 
та всебічного виконання робіт з оцінки впливу на довкілля. 

ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» надано вихідну 
інформацію, а саме:  

- Графічні матеріали; 
- Містобудівні умови та обмеження №37 від 26.12.2018 року; 
- Договір оренди земельної ділянки; 
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 
- План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій; 
- Ідентифікація об’єкта господарської діяльності  - Елеваторний 

комплекс ТОВ «Аграрна елеваторна компанія», Полтавська область, 
м. Миргород, вул. Шляхова, буд. 4А. 

- Довідки по кліматичним характеристикам району розташування 
об’єкта, величинам фонових концентрацій забруднювальних 
речовин, щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду.  

- Інженерно-геологічні дослідження, ТОВ «НДПВІ ПОЛТАВА-
АГРОПРОЕКТ», грудень 2016 р. 
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10.  Зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності  

 

Інформування громадськості про намір провадити планову діяльність з 
нового будівництва резервуарної установки по вул. Шляхова, 4-А в м. 
Миргород Полтавської області здійснювалось згідно статей 4 та 5 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля (реєстраційний номер 20191242678), опубліковано у газетах:  
Громадсько-політична газета Миргородщини «Прапор Перемоги» № 4 (12443) 
від 25.01.2019 р.; Громадсько-політичне видання «Миргород – наш дім», №4 
(933) від 24.01.2019 р, (Додаток 11), розміщено на дошках оголошень біля 
стадіону та поблизу міської ради м. Миргород Полтавської області (Додаток 
11.1) а також на сайті міністерства екології та природних ресурсів України. 

Відповідно п.7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 
плановану діяльність яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість 
може надати зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.  

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і 
пропозицій від громадськості не надходило (лист Департамента екології та  
природних ресурсів Полтавської ОДА від 25.02.2019 № 10-15/04.3-05 - 
Додаток 12). 
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11.  Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на 

довкілля під час провадження планової діяльності  

 

Контроль щодо впливу на довкілля здійнснюється за напрямками 
впливу. 

Для контролю впливу на атмосферне повітря передбачається: 
- проведення періодичних лабораторних вимірювань величин викидів на 

джерелах викидів. Речовини, що підлягають контролю та періодичність 
контролю визначається відповідно до умов до контролю, які встановлюються 
в Дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, але не 
рідше 1 разу на рік. 

- проведення періодичних лабораторних вимірювань концентрацій 
забруднюючих речовин на межі сантіарно-захисної зони. 

- внутрішній облік обсягів викидів забруднюючих речовин з 
обов’язковою статистичною  звітністю за формою 2ТП (повітря) до 
відповідних державних органів. 

Для контролю утворення відходів та подальшого впливу відходів на 
довкілля: 

- вести постійний внутрішній облік утворення відходів за формою 1-ВТ; 
- подавати обо’язкові статистичні звітності; 
- не допускати тимчасвого складування відходів в непристосованих та не 

паспортизованих місцях; 
- передавати відходи для подальшого поводження тільки ліцензованим 

організаціям. 
На об’єкті впроваджені наступні заходи щодо контролю впливу на 

довкілля: 
- контроль концентрації загазованості; 
- контроль рівня продукту в резервуарах бази зберігання; 
- контроль тиску в резервуарах бази зберігання; 
- контроль параметрів роботи основного технологічного обладнання; 
- регулярна перевірка дихальних клапанів; 
- контроль герметичності резервуарів за рівнем тиску в між 

оболонковому просторі резервуару; 
- проведення своєчасного технічного посвідчення посудин, а також 

технічну експертизу на придатність іх подальшої експлуатації після 20 річного 
використання. 

- проведення постійного візуального контролю технологічного 
устаткування. 
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12.  Резюме нетехнічного характеру інформації 

ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» має намір провадження 
планованої діяльності з нового будівництва резервуарної установки по вул. 
Шляхова, 4-А в м. Миргород Полтавської області.  Будівництво резервуарної 
установки планується на орендованій земельній ділянці (кадастровий номер 
ділянки 5310900000:50:064:0389) в м. Миргород Полтавської області.  

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Загальна площа земельної ділянки становить 4,2792 га, яка орендована 
ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» у Миргородської міської ради 
згідно договору оренди землі від 29 березня 2018 року зареєстрованої у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1521335353109, номер запису про інше речове право 25600075). 

В період експлуатації резервуарної установки, забруднення атмосфери 
відбувається за рахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні 
наступних технологічних операцій: 

- злив зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що надходять в 
автоцистернах; 

- втрати при зберіганні зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ); 
- утворення забруднюючих речовин від зерносушарки; 
- утворення забруднюючих речовин від автотранспорту. 
Всього у викидах в атмосферу від об’єкта присутні 10 забруднюючих 

речовин, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) та парникові гази 
(діоксид вуглецю, оксид діазоту). 

Викиди забруднюючих речовин від виконання технологічних операцій з 
паливом та автотранспорту -  ртуть металічна  0,0000083 т/рік; пропан  4,615 
т/рік; бутан  4,615 т/рік; метилмеркаптан  0,000018 т/рік; діоксид азоту  7,482 

т/рік; оксид вуглецю 6,650 т/рік; метан 0,083 т/рік; сірки діоксид 0,000027 
т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) 0,000044 
т/рік; бенз(а)пірен 0,00000019 т/рік.  Загальний викид забруднюючих речовин 
складає 23,445 т/рік. За результатами розрахунку розсіювання перевищення 
ГДК від викидів об’єкту відсутні. Викиди НМЛОС складають 0,000052  т/рік, 
викид парникових газів: діоксид вуглецю 5524,62  т/рік, оксид діазоту 0,00831  
т/рік. 

Перевищення нормативів на межі санітарної зони відсутнє. 
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Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі показують, що прогнозований максимальний рівень 
забруднення приземного шару атмосфери проектованим об’єктом з 
урахуванням фону не перевищує ГДК по всіх речовинах. Вклад об’єкту в 
загальне забруднення атмосфери відповідає санітарним нормам.  

Фізичний вплив на навколишнє середовище відповідає санітарним 
нормам.  

Нормативні розміри (100 м.) СЗЗ витримані. 
Виробниче водоспоживання та виробничі стоки на об’єкті планованої 

діяльності відсутні. Експлуатація резервуарної установки не потребує 
водопостачання та водовідведення.  

Для відведення поверхневих та талих вод за межі території проектом 
передбачається існуюча система бетонних водовідвідних лотків. 

Рівень шуму не перевищує гранично допустимі значення санітарно-
гігієнічних нормативів. 

Вібрація, електромагнітні та іонізуючі випромінювання на даному 
об’єкті відсутні. 

В процесі експлуатації резервуарної установки утворюються виробничі 
відходи IІI та IV класів небезпеки:  

Відходи III класу небезпеки:  
- залишки від очищення фільтрів (код 7750.3.1) – 0,048 т/рік; 
Відходи IV класу небезпеки:  
- тверді побутові відходи (код 7720.3.1.01) – 1,130 т/рік. 
Всі відходи передаються по договору зі спеціалізованою організацією. 
Вплив на навколишнє соціальне та техногенне середовище визначається 

як прийнятний. Величина екологічного ризику від діяльності об’єкту 
допустима (HQ<1), ризик розвитку шкідливих ефектів вкрай малий. Величина 
соціального ризику являється прийнятною. 

Обсяг екологічного податку за забруднення навколишнього середовища 
становить 20039,5 грн/рік.  

Виконання технічних і природоохоронних рішень забезпечить надійну 
роботу проектованого об’єкту. 

За результатами проведеної оцінки впливів на навколишнє середовище 
загальний вплив об’єкту визначається як прийнятний.  
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Додаток 3 

РОЗРАХУНОК ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

3.1 Розрахунок викидів забруднюючих речовин від резервуарної 

установки. 

Резервуарна установка розрахована на прийняття, зберігання та 
використання вуглеводневого газу (пропан-бутанова суміш) з співвідношенням 
пропану (П) – 50%, бутану (Б) – 50%, метилмеркаптану – 0,002%. Розрахунок 
викидів виконаний з граничним співвідношенням складових. 

При розрахунках враховано осереднення короткотривалих викидів 
(менше 30 хвилин) згідно ОНД-86 (п.1.6) на 30-хвилинний інтервал за 
формулою 

М сек. осеред. = М сек. факт · Т факт. / Т осер. 

М сек. осеред – осереднена г/с 
 

М сек. факт - фактична г/с 
  

Т факт. - фактичний час викиду, с 
  

Т осер. - осереднений час викиду, с 
  

 

1 Загальний геометричний об’єм бази зберігання 
зрідженого вуглеводневого газу (пропан-бутанова 
суміш), м3 

4x24,22м³= 96,88 м³ 
 

2 Склад ЗВГ:   
 пропан, % 50 

 бутан, % 50 
 меркаптан, % 0,002 

 

3.1.1 База зберігання ЗВГ.  

3.1.1.1 Кількість викидів газу при перевірці запобіжних клапанів. 
Джерело викиду газу №1, №3 - порожнина між запобіжним та 

запираючим клапаном. Об'єм простору - 8038,4мм3.  
Кількість перевірок – 1 раз у два місяці (6 раз на рік). 

Викид відбувається на протязі τ = 1 с. 
Кількість клапанів:  
- на базі зберігання: резервуари ЗВГ – 2 клапана x 4 резервуарів = 8 шт., 
- випарники ЗВГ: 1 клапана x 2 випарника = 2 шт.  
 
Кількість викидів газу визначається  по формулі: 

G = V · ρ п.ф. 
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де ρ п.ф. - густина парової фази, кг/м
3
; (при робочому тиску газу в 

струбцині  до 1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м3) 
V - об'єм порожнини. 

G = 30,2 х 8038,4 х10-6 = 0,2428 г/сек. 
З врахуванням тривалості викиду і  20-30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 
парової фази складає 0,00013 г/с. 
 
В тому числі для ЗВГ : 

- пропан (50%) 
Gc = 0,00013 · 0,5  = 0,000065 г/с 

- бутан  (50%) 
Gc = 0,00013 · 0,5  = 0,000065 г/с 

- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,00013 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,6 · 10-10 г/с 
 

Річна кількість викидів газу від бази зберігання – резервуари ЗВГ: 

Gр ЗВГ  = 0,2428 ⋅2 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ 10-6= 0,0000117 т/рік 
 
В тому числі 
- пропан (50%) 
Gр = 0,0000117 • 0,5 = 0,00000585 т/рік 
- бутан  (50%) 
Gр = 0,0000117 • 0,5 = 0,00000585 т/рік 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 
Gр = 0,0000117 • 2 • 0,000001 = 2,34 · 10-11 т/рік 

 
Річна кількість викидів газу від випарників 

Gр ЗВГ  = 0,2428 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ 6 ⋅ 10-6 = 2,9 · 10-6  т/ рік 
 
В тому числі 
- пропан (50%) 

Gр = 2,9 ⋅ 10-6 ⋅ 0,5 = 1,5 ⋅ 10-6  т/рік 
- бутан  (50%) 

Gр = 2,9 ⋅ 10-6 ⋅ 0,5 = 1,5 ⋅ 10-6  т/рік 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 2,9 ⋅ 10-6  ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 5,8 ⋅ 10-12 т/рік 
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3.1.1.2  Кількість викидів газу при скиданні залишків газу з резервуарів: 
Джерело викиду газу №2 - вентиль для скидання залишку газу з 

резервуару. 
 
Кількість викидів газу при скиданні залишків газу з резервуарів 

визначається по формулі: 

( )G
В

Р Рп ф

в

п ф. . . .

,
=

⋅ ⋅ ⋅

+
⋅ − ⋅ ⋅

0 316

1
2 10003

1 2

ω µ
ρ

Σ
 

ω - площа прохідного перетину вентиля, м
2; 

ω = 0,785 ⋅ 0,0252 = 0,00049 м2     
В3 - коефіцієнт, що враховує фізико-хімічні властивості  газів; 

µ  - коефіцієнт витрати, рівний  0,5 - 0,6; 

Σв - сумарний коефіцієнт гідравлічного опору    контрольного вентиля, 

приймається  рівним 7;  
Р1- середній надлишковий тиск газу в наповнюваній ємкості. 

 

( ) 614,10100024,31013251500002
71

6,0576,000049,0316,0
G =⋅⋅−⋅

+

⋅⋅⋅
=  г/сек. 

Час відкриття вентиля-240 сек.  
Одночасно проходить опосвідчення 1 резервуар 
З врахуванням тривалості викиду і  20-30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 
парової фази складає 1,4152 г/с. 
 
В тому числі: 
для резервуарів ЗВГ: 

- пропан (50%) 
Gc = 1,4152 · 0,5  = 0,7076 г/с 

- бутан  (50%) 
Gc = 1,4152 · 0,5  = 0,7076 г/с 

- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 1,4152 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,8 · 10-6 г/с 
 

Річна кількість викидів газу. 
Внутрішній огляд резервуарів проводиться 1 раз на 10 років.  
Кількість резервуарів: 
- на базі зберігання: резервуари ЗВГ - 4 шт. 
Кількість викидів визначається за формулою: 
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G = V · ρ п.ф. 

де ρ п.ф. - густина парової фази, кг/м
3 

. При остаточному тиску скиду газу 

0,05 МПа ρ п.ф. = 1,08 кг/м3 
V - об'єм ємності. 
 
Таким чином, річна кількість викидів газу від бази зберігання – 

резервуари ЗВГ: 
Gр ЗВГ  = 1,08 · 24,22 · 4 / 10 = 10,463 кг/рік = 0,011 т/рік 
В тому числі 
- пропан (50%) 
Gр = 0,011 • 0,5 = 0,0055 т/рік 
- бутан  (50%) 
Gр = 0,011 • 0,5 = 0,0055 т/рік 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 
Gр = 0,011 • 2 • 0,000001 = 2,25 · 10-8 т/рік 

 

3.1.1.3 Кількість викидів газу при зберіганні в резервуарі 
Джерело викиду №6001 – природні втрати через ущільнення ємностей 

при експлуатації. 
 
1 Загальний геометричний об’єм бази зберігання 

зрідженого вуглеводневого газу (пропан-бутанова 
суміш), м3 

4x24,22м³= 96,88 м³ 
 

2 Склад ЗВГ:   
 пропан, % 50 
 бутан, % 50 
 меркаптан, % 0,002 

 
На базі зберігання ЗВГ зберігається цілорічно в 4 ємностях по 24,22 м3  
Кількість газу, що викидається при зберіганні (кг), розраховується за 

формулою 
В = 0.001 · H · Vр.ф. · ρр.ф. 

 
де Н - норма природних втрат, кг/т за добу зберігання, визначається за 

табл. VIII-2.  Н = 17 · 10-2  кг/т за добу 
V р.ф.  – об’єм рідкої фази в ємності, м3 
V р.ф. = Vємн · Кmax   
Vємн  - об’єм ємності.  Vємн  = 24,22 м3 (резервуари на базі зберігання).  
Кmax - коефіцієнт максимального заповнення ємності. Кmax = 0,90 
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V р.ф. = 24,22 · 0,90 = 21,8 м3 (резервуар на базі зберігання). 
ρр.ф. – густина рідкої фази. ρр.ф.  = 570 кг/м3 
Втрати з 1 ємності за добу зберігання складають 
В = 0,001 · 17 · 10-2  · 21,8 · 570 = 2,112 кг/добу (резервуар V  = 24,22 м3 на 

базі зберігання). 
Секундний викид ЗВГ від 4 ємностей V  = 24,22 м3 на базі зберігання з 

урахуванням середньодобового осереднення 
Gc ЗВГ = 2,112 ·  4 · 1000  / (24 · 3600) = 0,098 г/с 

 
В тому числі для ЗВГ: 

- пропан (50%) 
Gc = 0,098 · 0,5  = 0,049 г/с 

- бутан  (50%) 
Gc = 0,098 · 0,5   = 0,049 г/с 

- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 
Gc = 0,098 · 2 · 0,000001 = 1,96 · 10-7 г/с 

 
Річний викид 
Річний викид ЗВГ від 4 ємностей за 365 днів 
Gрік ЗВГ = 2,112 · 4 · 365 / 1000 = 9,219 т/рік 
В тому числі 

- пропан (50%) 
Gc = 9,219 · 0,5 = 4,6095 т/рік 

- бутан  (50%) 
Gc = 9,219 · 0,5 = 4,6095 т/рік 

- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 
Gc = 9,219 · 2 · 0,000001 = 0,0000184 т/рік 
 

3.1.2 Злив ЗВГ. (Джерело викиду №4).    

Джерело викиду газу - струбцини приєднання автоцистерн. 
Розрахунок кількості викидів газу що виділяються при зливу ЗВГ з 

пропановозів визначається   по формулі: 

G = V ⋅ ρ п.ф. 

де V – об’єм порожнин струбцини, заповнених газом, м
3; 

Розмір струбцини: L = 150 мм, d=43 мм 
ρ п.ф. - густина парової фази, кг/м3  (при робочому тиску газу в струбцині  

до 1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м3) 

V= 3,14 ⋅ 0,0432  ⋅ 0,15 / 4  = 0,00022  м
3; 
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Одночасно зливається 1 пропановоз 

G = 0,00022 ⋅ 30,2 ⋅ 1 ⋅ 1000 = 6,644 г/с 

Викид відбувається на протязі τ = 1 с. 
З врахуванням тривалості викиду і  20-30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 
парової фази складає 0,00369 г/с. 
 
В тому числі: 

- пропан (50%) 

Gc = 0,00369 ⋅ 0,5  = 0,001845 г/с 
- бутан  (50%) 

Gc = 0,00369 ⋅ 0,5  = 0,001845 г/с 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,00369 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 7,38 ⋅ 10-9 г/с 
 
Річна кількість викидів газу, якщо  кількість пропановозів, що зливається  
складає: ЗВГ – 109 шт/рік. Кількість струбцин  на один пропановоз – 2 шт. 

Gр ЗВГ = 6,644 ⋅ 2 ⋅ 109 · 10-6= 0,00025 т/рік 
 

В тому числі  
- пропан (50%) 

Gр = 0,00025 ⋅ 0,5 = 0,000125 т/рік 
- бутан  (50%) 

Gр = 0,00025 ⋅ 0,5 = 0,000125 т/рік 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,00025 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 5,0 ⋅ 10-10 т/рік 
 

3.1.3. Ремонт обладнання. (Джерела викидів №№5, 6). 

Викид забруднюючих речовин здійснюється під час планового ремонту 
обладнання (насосу та випарників). Викид через «свічку» скиду тиску газу 
перед ремонтом, для окремого обладнання викиди здійснюються окремі 
«свічки». 

Одночасно ремонтується 1 одиниця обладнання (насос або випарник) 
У відділенні встановлені 1 насос для відкачування конденсату (ЗВГ) та 2 

випарники для ЗВГ. 
Джерело викиду газу - “свічка” скиду тиску газу перед ремонтом.  
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Кількість викидів при випуску газу з “свічки” від насоса.  визначається   
по формулі: 

G = V ⋅ ρ р.ф.   

де V - об'єм  порожнин насоса і трубопроводів до запірної арматури, 

заповнених стиснутим газом, м
3; V = 0,01 м3 

ρ р.ф. - густина рідкої фази, кг/м
3;  ρр.ф.  = 570 кг/м3 

Час  випуску газу із “свічки”,  за  даними  інструментальних  вимірів  
приймається  рівним  30 с. 

G = 0,01 ⋅ 570 / 30 = 0,19 кг/с або 190,0 г/с  
З врахуванням тривалості викиду і  20-30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 
газу складає Gс = 0,1056 г/с 

 
Для насосу перекачування ЗВГ: 

- пропан (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528 г/с 
- бутан  (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528  г/с 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,1056 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,1 · 10-7 г/с 
 

Річні викиди 
Річна кількість викидів газу від насосів ЗВГ при: 

-кількості  насосів - 1 шт; 
-кількості  зупинок за рік – 2. 
 

Gр ЗВГ = 190,0 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ 10-6 = 0,00038 т/рік 
 

В тому числі  
- пропан (50%) 

Gр = 0,00038 ⋅ 0,5 = 0,00019 т/рік 
- бутан  (50%) 

Gр = 0,00038 ⋅ 0,5 = 0,00019 т/рік 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,00038 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 7,6 ⋅ 10-10 т/рік 
 
Кількість викидів при випуску газу з “свічки” від випарника  визначається   

по формулі: 
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G = V ⋅ ρ п.ф. 

де V - об'єм  порожнин компресора і трубопроводів до запірної арматури, 
заповнених газом, м3; Для випарника ЗВГ V = 0,02 м3. 

ρ п.ф. - густина парової фази, кг/м
3; (при робочому тиску газу в компресорі  до 

1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м3) 
Час  випуску газу із “свічки”,  за  даними  інструментальних  вимірів  

приймається  рівним  30 с. 
Викид від випарника ЗВГ 

Gс ЗВГ = 0,02 ⋅ 30,2 / 30 = 0,0201 кг/с або 20,10 г/с  
З врахуванням тривалості викиду і  20-30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 
газу складає 0,0111 г/с. 

В тому числі 
- пропан (50%) 

Gc = 0,0111 ⋅ 0,5  = 0,00555 г/с 
- бутан  (50%) 

Gc = 0,0111 ⋅ 0,5  = 0,00555 г/с 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0111 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,22 · 10-8 г/с 
 
Річна кількість викидів 
Викид від випарників ЗВГ при:  

- кількості  випарників  - 2 шт;  
- кількості  зупинок за рік – 2. 

 

Gг ЗВГ = 20,10 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 10-6= 0,00008 т/рік 
 

В тому числі  
- пропан (50%) 

Gр = 0,00008 ⋅ 0,5 = 0,00004 т/рік 
- бутан  (50%) 

Gр = 0,00008 ⋅ 0,5 = 0,00004 т/рік 
- метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,00008 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 1,6 ⋅ 10-10 т/рік 
 

 

 

 



110 
 

3.2 Розрахунок викидів з відпрацьованими газами автотранспорту. 

(Джерело викиду № 6002). 

Розрахунок виконано відповідно до «Методика розрахунку викидів 
забруднюючих речовин та  парникових газів у повітря від транспортних 
засобів» Затверджено  наказом Держкомстату України від 13.11.2008  N 452 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря 
від  використання  палива  автотранспортом юридичних осіб здійснюється за 
формулою: 

В   = М · К в · Ктс 
     де:      В -   обсяги  викидів   забруднюючої  речовини  від спожитого 

палива групою  автотранспорту суб'єкта господарської діяльності, кг; 
     М -   обсяги   спожитого   палива  автотранспорту суб'єкта 

господарської діяльності, т; 
     Кв -  питомі  викиди  забруднюючої  речовини   від   використання   

палива   автотранспорту суб'єктів господарської діяльності (приймається по 
табл. 2 Методики); 

     Ктс  - коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди 
забруднюючої речовини від використання палива автотранспорту (приймається 
по табл. 3 Методики);. 

 По території об’єкту рухається вантажний автотранспорт (пропановози), 
які працюють на дизельному паливі. Рух відбувається на ділянці 230 м (0,23 
км). За рік завантажується 109 машина. Витрата пального 30 л/100 км. Густина 
пального 0,85 кг/л.  

Річна витрата пального: 
М = 109 · 0,23 · 30/100 · 0,85 = 6,39 кг/рік  або 0,0064 т/рік 

Швидкість руху 5 км/год. Час руху по території 0,23/5 ·3600 = 166 с. 
Витрата пального 30/100 · 0,23 · 0,85 / 166 = 0,000354 кг/с або 0,354  г/с 

 
Результати розрахунку зведені в таблицю 3.2.1 
Забруднююча речовина М, 

 г/с 

М, 

т/рік 

Кв Ктс В,  

г/с 

В,  

т/рік 

Оксид вуглецю 0,354 0,0064 32,6 1,5 0,0173 0,0003 
Неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

0,354 0,0064 8,16 1 0,0029 0,000052 

Метан 0,354 0,0064 0,25 1,4 0,0001 0,0000022 
Діоксид азоту (NO2) 0,354 0,0064 31,4 0,95 0,01064 0,00019 
Сажа 0,354 0,0064 3,85 1,8 0,0025 0,000044 
Діоксид сірки 0,354 0,0064 4,3 1 0,0015 0,000027 
Бенз(а)пірен 0,354 0,0064 0,03 1 1,1E-05 0,00000019 
Діоксид вуглецю 0,354 0,0064 3138 1 1,1109 0,020 
Оксид діазоту 0,354 0,0064 0,12 1 0,00004 0,00000077 
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3.3 Розрахунок викидів забруднюючих речовин від зерносушарки. 

(Джерело викиду  №№7, 8). 

На території розміщена зерносушарка, для забезпечення тепловою 
енергією на сушіння продукту встановлений пальник потужністю 9,772. 
Витрата парової фази ЗВГ на сушарку складає: 366,18 м³/год, 1021,277 тис.м3 
на рік. Умовний фонд робочого часу для визначення секундного викиду – 2789 
год/рік. Викид забруднюючих речових з сушарки здійснюється двома трубами 
розміром 1,3х1,15 метрів., висотою 28 метрів. 

Розрахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин від енергетичної 
установки виконано за методикою «Збірник показників емісії (питомих 
викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами», т.1, Донецьк, УкрНТЕК, 2004. 

Відомості про енергетичну установку наведено в таблиці 3.3.1. 
 
Таблиця 3.3.1 – Відомості про енергетичну установку (у відповідності з 

додатками до ГКД 34.02.305-2002). 
Джерело №7,8 

Технологія спалювання Газ 
Технологія десульфуризації димових газів Відсутня 
Технологія спалювання Газ. Теплова потужність пальника>0,1 

МВт 
Теплова потужність (паропродуктивність) 
спалювальної установки 

Газ. Пальник 

Тип первинних заходів  
 

Відсутні 

Технологія очищення димових газів від NOx Відсутня 
Золовловлююча установка Інші 
Показник Газ. Камерне спалювання 
Технологія та паливо Газ 
Обладнання  
 

- 

 

Розрахункові характеристики газоподібного палива наведено в таблиці 
3.3.2. 

 
Таблиця 3.3.2 – Характеристика газоподібного палива 

Газопровід 
 Склад газу за об’ємом, % Q, 

МДж/м3 
ρ, кг/м3  

СН4 С2H6 C3H8 C4H10 C5H12  C6H6 CO2 N2 H2S 

Технологічний 0,000 0,000 49,457 50,543 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,39 1,800 
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Питома маса кожного індивідуального газу у сухому стані газоподібного 
палива визначається за формулами: 

 

( )
v

m 4CH CH01,00,716
4

⋅=  

( )
v

m 62HC HC01,01,342
62

⋅=  

( )
v

m 83HC HC01,01,967
83

⋅=  

( )
v

m 104HC HC01,02,593
104

⋅=  

( )
v

m 125HC HC01,03,219
125

⋅=  

( )
v

,m 2N N0101,250
2

⋅=  

( )
v

m SH01,01,521 2SH2
⋅=  

( )
v

m 2CO CO01,01,964
2

⋅=  

 
де m i – питома маса i-го індивідуального газу в 1 нм3 сухого палива, 
     кг/нм3; 
 (i)v

 – об’ємний вміст i-го індивідуального газу, %. 

 
Питомі маси кожного індивідуального газу, які визначені за 

вищенаведеними формулами, наведено в таблиці 3.3.3. 
 
Таблиця 3.3.3 – Питомі маси газів 

Газопровід 
 Питомі маси газів, кг/нм3 

mСН4 mС2H6 mC3H8 mC4H10 mC5H12 mС6H6 mCO2 mN2 mH2S 

Техноголічний - 1 0,000 0,000 0,7448 1,0553 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Масовий елементний склад сухого газоподібного палива визначається за 
формулами: 









++

+ρ
= ∑ 2COCOHC
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273,0429,0
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12100
C mmm

qp

p
qp

daf  









+
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059,0
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100
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нρ

100
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( )SH
н

2
941,0

ρ

100
S mdaf =  

( )
2COCO

н

727,0571,0
ρ

100
O mmdaf +=  

де C daf – масовий склад вуглецю в паливі на горючу масу, %; 
 H daf – масовий склад водню в паливі на горючу масу, %; 
 N daf – масовий склад азоту в паливі на горючу масу, %; 
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 S daf – масовий склад сірки в паливі на горючу масу, %; 
 O daf – масовий склад кисню в паливі на горючу масу, %; 
 ρ н – щільність сухого газоподібного палива при нормальних умовах, 
   кг/нм3; 
 m i – питома маса i-го індивідуального газу в 1 нм3 сухого газопо- 
   дібного палива, кг/нм3. 

Масовий елементний склад сухого газоподібного палива, визначається 
за вищенаведеними формулами, наведено в таблиці 3.3.4. 
 
Таблиця 3.3.4 – Масовий елементний склад газоподібного палива 

Газопровід 

Робоча маса палива 
Склад, % 

С
r
 H

r
 N

r
 S

r
 O

r
 

Технологічний-1 82,374 17,631 0,000 0,000 0,000 
 

Маса витраченого газоподібного палива В, т, і масова нижча теплота 
згоряння палива розраховуються за формулами: 

нvBB ρ= , 

н
r
iv

r
i /QQ ρ= , 

де Bv – об’єм витраченого газоподібного палива при нормальних  
   умовах, тис. нм3; 

 Qi
r – масова нижча теплота згорання газоподібного палива, МДж/кг; 

 r

iQ ν  – об’ємна нижча теплота згорання газоподібного палива при нор- 

   мальних умовах, МДж/нм3; 
 ρ н – щільність газоподібного палива при нормальних умовах, кг/нм3. 

 

Маса витраченого газоподібного палива та масова нижча теплота 
згоряння палива, які визначені за вищеприведеними формулами, наведено в 
таблиці 3.3.5. 

 
Таблиця 3.3.5 – Маса витраченого газоподібного палива та масова нижча 

теплота згоряння палива 
Номер 

джерела 
викиду 

Газопровід Об’єм 
витраченого 

газоподібного 
палива, Вv, 
тис.м.куб 

Маса 
витраченого 

газоподібного 
палива, В, т 

Масова нижча 
теплота 
згоряння 

газоподібного 
палива, Qн, 

МДж/кг 
7,8 Технологічний 1021,277 1838,299 45,22 

 

Валовий викид j-ої забруднюючої речовини Ej, т, який викидається в 
атмосферу з димовими газами енергетичної установки за проміжок часу Р, 
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визначається як сума валових викидів цієї речовини під час спалювання різних 
видів палива, у тому числі під час їх одночасного спалювання: 

( )
i

r
i

i
iji

i
jij QBkEE ∑=∑= −610 , 

де Eji – валовий викид j-ої забруднюючої речовини під час спалювання i- 
   го палива за проміжок часу P, т; 
 kji – показник емиссії j-ої забруднюючої речовини  для i-го палива,  
   г/ГДж; 
 Bi – витрата i-го палива за проміжок часу P, т; 
 (Qr

i)i – нижча робоча теплота згоряння i-го палива, МДж/кг. 
 

ВИКИД ОКСИДІВ АЗОТУ 
Під час згоряння органічного палива утворюються оксиди азоту NOx 

(оксид азоту NO і діоксид азоту NO2), викиди яких визначаються у перерахунку 
на NO2. 

Показник емісії оксидів азоту kNOx, г/ГДж, з урахуванням заходів по 
зниженню викидів розраховується за формулою: 

 
( )( )βη−η−= IIIxх f)k(k 11н0NONO , 

де  

(kNOx)0 − показник емісії оксидів азоту без урахування заходів по зниженню викидів, 
г/ГДж; 

fн − ступінь зменшення викидів NOx під час роботи при низькому навантаженні; 

ηI − ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення викидів; 

ηII − ефективність вторинних заходів (азотоочисні установки); 

β − коефіцієнт роботи азотоочисної установки. 
 

Під час роботи енергетичної установки при низькому навантаженні 
зменшується температура процесу горіння палива, завдяки чому скорочується 
викид оксидів азоту. Ступінь зменшення викида NOx при цьому визначається за 
формулою 

( ) z
QQf нфн = , 

де 

 fн − ступінь зменшення викида NOx під час роботи при низькому навантаженні; 

Qф − фактична теплова потужність енергетичної установки, МВт; 

Qн − номінальна теплова потужність енергетичної установки, МВт; 

z − емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду енергетичної установки, її 
потужності, типа палива і т.д.. 

Розрахунок викидів оксидів азоту наведено в табличній формі (таблиця 
3.3.6). 
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Таблиця 3.3.6 – Розрахунок викидів оксидів азоту від зерносушарки 
Найменування виробництва Зерносушарка 
Найменування обладнання Пальник 
Час роботи обладання, год/рік 2789 
Bi, середньорічна витрата палива, т/рік 1838,299 
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг 45,22 
(kNOx)0, показник емісії оксидів азоту без обліку заходів 
по зниженню викидів, г/ГДж 

90 

Qф, факт. теплова потужність енергетичної установки, 
МВт 

9,772 

Qн, ном. теплова потужність енергетичної установки, 
МВт 

9,772 

z, емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду 
енергетичної установки, її потужності, типа палива і 
т.д. 

1,25 

 fн, ступінь зменшення викидів NOx  1,0 

ηI, ефективність первинних (режимно-технологічних) 
заходів скорочення викидів 

0 

ηII, ефективність вторинних заходів (азотоочисні 
установки) 

0 

β, коефіцієнт роботи азотоочисної установки 0 

kNOx, показник емісії оксидів азоту, г/ГДж 90 
Е, викид оксидів азоту, т/рік 7,482 
Викид оксидів азоту, г/с 0,745 

 

ВИКИД ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 
Розрахунок викидів оксиду вуглецю наведено в табличній формі (таблиця 

3.3.7). 
 
Таблиця 3.3.7 – Розрахунок викидів оксиду вуглецю від зерносушарки 
Найменування виробництва Зерносушарка 
Найменування обладнання Пальник 
Час роботи обладання, год/рік 2789 
Bi, средньорічна витрата палива, т/рік 1838,299 
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг 45,22 
kCO, показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж 80 
Е, викид оксиду вуглецю, т/рік 6,650 
Викид оксиду вуглецю, г/с 0,662 

 
 

ВИКИД ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 
Показник емісії діоксиду вуглецю 

2COk , г/ГДж, під час спалювання 

органічного палива розраховується за формулою: 

CCC

6

CO ε67,3
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44
2
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r
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r

=ε⋅⋅= , 
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де  

Cr − масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %; 

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

εC − ступінь окислення вуглецю палива; 

kC − показник емісії вуглецю палива, г/ГДж. 

Ефективність процесу горіння визначає ступінь окислення вуглецю 

палива εC. При повному згорянні палива ступінь окислення рівна одиниці, але 
при наявності недогару палива її значення зменшується. Ступінь окислення 

вуглецю палива εC під час спалювання природного газу згідно додатку А 
становить 0,995. 

Розрахунок викидів СО2 наведено в табличній формі (таблиця 3.3.8). 
 

Таблиця 3.3.8 – Розрахунок викидів діоксиду вуглецю від зерносушарки 
Найменування виробництва Зерносушарка 
Найменування обладнання Пальник 
Час роботи обладання, год/рік 2789 
Bi, средньорічна витрата палива, т/рік 1838,299 
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг 45,22 
Cr, масовий вміст вуглецю в паливі, % 82,374 

εC,− ступінь окислення вуглецю палива 0,995 

kCO2, показник емісії діоксиду вуглецю, г/ГДж 66459,05 
Е, викид діоксиду вуглецю, т/рік 5524,600 
Викид діоксиду вуглецю, г/с 550,236 
 
 

ВИКИД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
При спалюванні в енергетичній установці природного газу виділяються 

ртуть та її сполуки. 
Показник емісії ртуті kHg, г/ГДж, розраховується за формулою: 

 

( ) ( )гзуHgHg kk η−= 1
0

 

де (kHg)0 − показник емісії ртуті без використання золовловлюючої 
   установки, г/ГДж; 

 ηгзу − ефективність вловлювання ртуті в золовловлюючій установ- 
   ці. 

Значення (kHg)0 під час спалювання природного газу становить 0,0001 г/ГДж. 

Розрахунок викидів ртуті (Hg) наведено в табличній формі (таблиця 
3.3.9). 
Таблиця 3.3.9 – Розрахунок викидів ртуті (Hg) від зерносушарки 
Найменування виробництва Зерносушарка 
Найменування обладнання Пальник 
Час роботи обладання, год/рік 2789 
Bi, средньорічна витрата палива, т/рік 1838,299 
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(Qr
i)i, нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг 45,22 

(kHg)0 показник емісії ртуті (без використання 
золовловлюючої установки), г/ГДж 

0,0001 

ηгзу ефективність вловлювання ртуті в золовловлюючій 
установці. 

0 

kHg, показник емісії ртуті, г/ГДж 0,0001 
Е, викид ртуті, т/рік 0,00000831 
Викид ртуті, г/с 0,000000828 

 

ВИКИД ОКСИДА ДІАЗОТУ 
Розрахунок викидів метану наведено в табличній формі (таблиця 3.3.10). 

Таблиця 3.3.10 – Розрахунок викидів окиса діазоту від зерносушарки 
Найменування виробництва Зерносушарка 
Найменування обладнання Пальник 
Час роботи обладання, год/рік 2789 
Bi, средньорічна витрата палива, т/рік 1838,299 
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг 45,22 
kN20, показник емісії оксида діазоту, г/ГДж 0,1 
Е, викид оксида діазоту, т/рік 0,00831 
Викид оксида діазоту, г/с 0,000828 

 
 

ВИКИД МЕТАНУ 
Розрахунок викидів метану наведено в табличній формі (таблиця 3.3.11). 

Таблиця 3.3.11 – Розрахунок викидів метану від зерносушарки 
Найменування виробництва Зерносушарка 
Найменування обладнання Пальник 
Час роботи обладання, год/рік 2789 
Bi, средньорічна витрата палива, т/рік 1838,299 
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг 45,22 
kCH4, показник емісії метану, г/ГДж 1 
Е, викид метану, т/рік 0,0831 
Викид метану, г/с 0,00828 

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИКИДІВ 

Кількісні значення викидів забруднюючих речовин в атмосферу (г/с, 
т/рік) від джерел викидів наведено в таблиці 3.3.12. 
 
Таблиця 3.3.12 – Загальна таблиця викидів 

Загальний викид 
Забруднююча речовина Викид 

Найменування г/с т/рік 
Ртуть металічна (Hg) 0,00000083 0,0000083 
Азоту діоксид  (NO2) 0,745 7,482 
Оксид вуглецю (CO) 0,662 6,65 

Метан (CH4) 0,00828 0,0831 
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Оксид діазоту (N2O) 0,000828 0,00831 
Діоксид вуглецю (CO2) 550,236 5524,6 

Викид від зерносушарки  відбувається через дві труби, кількість викидів від 
кожного джерела наведено в таблиці 3.3.13. 
 
Таблиця 3.3.13 – Зведена таблиця викидів 

Джерела № 7,8 
Забруднююча речовина Викид 

Найменування г/с т/рік 
Ртуть металічна (Hg) 0,000000414 0,00000415 
Азоту діоксид  (NO2) 0,3725 3,741 
Оксид вуглецю (CO) 0,331 3,325 

Метан (CH4) 0,00414 0,04155 
Оксид діазоту (N2O) 0,000414 0,004155 

Діоксид вуглецю (CO2) 275,118 2762,3 

 

3.4 Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні 

будівельних робіт 

3.4.1 Зварювальні роботи 
Розрахунок виконаний згідно: «Збірника показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами» – УкрНТЕК, Донецк, 2004. 

 

Розрахункові формули: 

Mвал. =Yi*M/1000000 [т/год] 
Mмакс.=Yi*M/T/3600 [г/с] 

 
Вихідні дані. 
Зварювання при будівництві  
Час роботи зварювального посту за рік (T): 72 год/період 
Маса витраченого матеріалу УОНИ-13/45 (М): 160 кг/період 
 
Результати розрахунків: 

Код Найменування 
речовини 

Питомі виділення 
забруднюючих 

речовин  Yi 

Викиди забруднюючих 
речовин 

г/кг г/с т/період 
123 Заліза оксид 10,69 0,0066 0,0017 
143 Манган та його 

сполуки 
0,51 0,0003 0,0001 

342 Фториди газоподібні 0,75 0,0005 0,0001 

343 Фториди добре 
розчинні 

4,4 0,0027 0,0007 

344 Фториди погано 
розчинні 

2,2 0,0014 0,0004 
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3.4.2. Фарбувальні роботи 
Розрахунок виконаний згідно: «Збірника показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами» – УкрНТЕК, Донецк, 2004. 
 
Вихідні дані. 

Лакофарбовий матеріал (ЛФМ): 
Вид Марка Fp [%,мас] 

Емаль ПФ-115 55,000 
Fp - доля леткої частки (розчинника)  в ЛФМ 
 
Маса фарби М = 350 кг. 

Спосіб фарбування: 
Спосіб фарбування Доля аерозолю 

при 
Випаровування розчинника (%, мас. 

от загального вмісту 
 фарбуванні розчинника в фарбі) 
 при фарбуванні 

(D1), [%] 
при фарбуванні 

(D2), [%] 
при сушці (D3), 

[%] 
Пневматичний 30,000 25,000 75,000 

 

Час проведення операції: 

Час проведення фарбування t2=250 ч. 
Час проведення сушки t1=300 ч. 
 
Вміст компонентів в леткій частині ЛФМ: 

Код Название вещества Вміст компонентів в леткій 
  частині (Dx), [%,мас] 

0616 Ксилол 50,000 
2752 Уайт-спірит 50,000 

 
Розрахунок викиду леткої частини: 

Mвал.фарб.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 
Mвал.заг.=Mвал.фарб.+Mвал.суш. 
Mмакс.= MAX (Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036)) 
 

Розрахунок викиду аерозолю: 

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100 
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036 
 
 
 

342 Фтористий водень 1 0,0006 0,0002 

2908 Пил неорганнічний, 
SiO2 20-70% 

1,4 0,0009 0,0002 
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Результати розрахунків: 

 
Код Найменування речовини г/с т/період 
616 Ксилол 0,0858 0,096 
2752 Уайт-спірит 0,0858 0,096 
11510 Аерозоль фарби 0,0703 0,047 

 

3.4.3 Робота будівельної техніки 
Розрахунок виконано відповідно до «Методика розрахунку викидів 

забруднюючих речовин та  парникових газів у повітря від транспортних 
засобів» Затверджено  наказом Держкомстату України від 13.11.2008  N 452 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря 
від  використання  палива  автотранспортом юридичних осіб здійснюється за 
формулою: 

В   = М · К в · Ктс 

     де:      В -   обсяги  викидів   забруднюючої  речовини  від спожитого 
палива групою  автотранспорту суб'єкта господарської діяльності, кг; 

     М -   обсяги   спожитого   палива  автотранспорту суб'єкта 
господарської діяльності, т; 

     Кв -  питомі  викиди  забруднюючої  речовини   від   використання   
палива   автотранспорту суб'єктів господарської діяльності (приймається по 
табл. 2 Методики); 

     Ктс  - коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди 
забруднюючої речовини від використання палива автотранспорту (приймається 
по табл. 3 Методики);. 

 По території будівельного майданчику відбувається рух будівельної 
техніки, яка працює на дизельному паливі. Відстань руху кожної одиниці 
техніки 10 км. Працює 4 будівельних машин. Витрата пального 30 л/100 км. 
Густина пального 0,85 кг/л.  

Річна витрата пального: 
  М = 4 · 10 · 30/100 · 0,85 = 10,2 кг/рік  або 0,0102 т/рік 

Швидкість руху 5 км/год. Час руху по території 10/5 ·3600 = 7200 с. 
Витрата пального 30/100 · 10 · 0,85 / 7200 = 0,000354 кг/с або 0,354  г/с 

Перерахунок суми оксидів азоту на діоксид здійснюється за формулою 
МNOx = M NO2 + 1.53 · M NO 
Результати розрахунку зведені в таблицю 3.4.1 
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Таблиця 3.4.1 

Забруднююча речовина М, 

г/с 

М, 

т/рік 

Кв Ктс В, 

г/с 

В, 

т/рік 

Оксид вуглецю 0,354 0,0332 32,6 1,5 0,0173 0,002 
Неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) 0,354 0,0332 8,16 1 0,0029 0,0003 
Метан 0,354 0,0332 0,25 1,4 0,0001 0,00001 
Діоксид азоту 0,354 0,0332 31,4 0,95 0,0106 0,001 
Оксид азоту 0,354 0,0332 0,12 1 0,00004 0,000004 
Оксиди азоту в перерахунку на діоксид 0,0107 0,001 
Сажа 0,354 0,0332 3,85 1,8 0,0025 0,0002 
Діоксид сірки 0,354 0,0332 4,3 1 0,0015 0,0001 
Бенз(а)пірен 0,354 0,0332 0,03 1 0,000011 0,000001 
Діоксид вуглецю 0,354 0,0332 3138 1 1,1109 0,104 
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Додаток 4 

Розрахунок обсягів утворення відходів  

4.1 Утворення відходів за період будівництва  

4.1.1 Тара металева використана – жерстяна тара з-під фарби (код 
7710.3.1.07). 

Для фарбування обладнання при будівництві використовується фарба в 
кількості 350 кг, в жерстяній тарі (відро) по 15 кг. Вага одиниці тари 0,8 кг. 
Кількість відходів тари:  

М = (350 / 15) ⋅ 0,8 ⋅ 10-3 = 0,0187 т/період 
 

4.1.2 Огарки електродів від зварювальних робіт (код 2820.2.1.20). 
При будівництві використовуються електроди в кількості 160 кг. Маса 

огарку складає 8% від маси електрода.  
Кількість відходів зварювальних робіт:  

М = 160 ⋅ 8 /100 ⋅10-3  = 0,013 т/період 
 

4.1.3 Тара пластикова дрібна використана (код 7710.3.1.04).  
При будівництві використовуються матеріали (сухі суміші, негорючі 

фарби) які фасуються у пластикові відра. Фарба в кількості 200 кг,сухі суміші в 
кількості 120 кг в пластиковій тарі (відро) по 10 кг. Вага одиниці тари 0,6 кг. 
Кількість відходів тари:  

М = (200+120) / 10 ⋅ 0,6 ⋅ 10-3 = 0,019 т/період 
 

4.2 Утворення відходів при експлуатації БП АЗС 

4.2.1 Тверді побутові відходи (ТПВ) (код 7720.3.1.01). 

Питомі показники утворення побутових відходів прийняті згідно 

Постанови КМУ від 10.12.2008 р. №1070, середня норма утворення побутових 

відходів на одне робоче місце складає - 0,3 кг/добу. Найбільша працююча 

зміна на підприємстві налічує 15 чоловік.   

Обсяги ТПВ від об’єкту складають:  

МТПВ = 15 х 0,3 х 251 = 1130,0 кг/рік  = 1,130  т/рік 
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4.2.2 Злив залишків з фільтрів очищення (код 7750.3.1) 

При очищенні фільтрів зливається залишок уловленого конденсату (вода 

з домішками вуглеводнів). Кількість конденсату становить 1,6 л на 1 фільтр. 

Протягом року фільтри очищуються в середньому 30 разів. 

Кількість відходів складає: 

М = 30 ⋅ 2 = 48,0 л/рік = 0,048 т/рік  

  



124 
 

Додаток 5 

Розрахунок рівнів шуму від об’єкту 

Розрахунок виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з 
розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, Мінрегіон 
України, 2014 р. 

Розрахункова точка (РТ) – межа санітарно-захисної зони, 100 м від 
джерел шуму. 

Розрахунок виконується за формулою (24) ДСТУ: 

L = LW – 20 lgr + 10 lgФ – 10 lgΩ + ∆Lвідб – ∆Lекр – βзелl 

де: LW – коригований рівень звукової потужності джерела з постійним 
шумом, дБА; 

Для n однакових рівнів звукового тиску сумарна велична LW СУМ 
визначається за формулою (A2): 

LW СУМ = L1 + 10 lg(n) 

r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела 
шуму, м; r = 100 м. 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в 
напрямку розрахункової точки в октавних смугах частот, безрозмірний; 
Джерела шуму неспрямовані , Ф =1  

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; За 
таблицею 1  Ω = 2π = 360 (джерело на підлозі) 

 ∆Lвідб – величина підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 
внаслідок відбиття звуку від великих за розміром поверхонь, дБА; ∆Lвідб = 3 n1,  

n1 – кількість поверхонь, які відбивають звук в напрямку розрахункової 
точки (n1≤3); n1 = 1 (земля врахована в параметрі Ω), відповідно ∆Lвідб = 3 

 ∆Lекр – величина зниження рівня звуку екраном, розташованим між 
джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА; ∆Lекр визначається за формулою 
(29) 

∆Lекр визначається за формулою (29) ДСТУ 

ΔLекр	і = 20lg �0.037fδ�th�0.037fδ�� + 5  
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 де : f - середньо геометрична частота відповідної октавної смуги, Гц 

δі – різниця довжин шляхів поширеного звукового тиску екраном в 
октавних смугах частот, дБ. Визначається за формулою (30) 

δі = аі + bi – d 

(аі + bi) – довжина найкоротшого шляху від джерела шуму до 
розрахункової точки, який проходить через і-ту кромку екрана, м  

d – найкоротша відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою, м. 

Величина результуючого зниження рівня звукового тиску визначаються за 
формулою (31) 

ΔLекр = −10	lg	 ��10��. 	!"екр	і
#

�$ 
% 

Екран відсутній, ∆Lекр = 0. 

βзел – величина зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБА/м;   
l – ширина смуги зелених насаджень, м.  

βзел = 0,01 (f) 1/3 

де f – середньогеометрична частота відповідної октавної смуги, Гц 

Зелені насадження відсутні, l=0, відповідно  βзелl = 0 

На період будівництва: 

Джерелами шуму при будівництві є автотранспорт що використовується 
для будівельно-монтажних робіт, а саме:  

- стрілковий кран на автомобільному ходу – 1 од.; 
- екскаватор – 1 од.; 
- автогідропідіймач колінчастий – 1 од; 
- автобетонозмішувач – 1 од. 
Рівень шуму від одиниць техніки за середньогеометричними частотами 

октавних смуг наведений в таблиці 5.1 
Таблиця 5.1 

С/г частота 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Кран, LWК 70,4 63,8 59,5 55,4 52,4 47,7 44,2 40,2 36,5 
Автобетонозмішувач, 
LWА 

70,4 63,8 59,5 55,4 52,4 47,7 44,2 40,2 36,5 

Екскаватор, LWЕ 69,9 64,7 61,7 54,1 50,6 46,5 44 41,1 37,4 
Навантажувач LWН 69,9 64,7 61,7 54,1 50,6 46,5 44 41,1 37,4 
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Розрахунок та результати представлені в табл. 5.2 

   Таблиця 5.2 
С/г частота 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Кран, LWК 

Автобетонозмішу
вач, LWА   

70,4 63,8 59,5 55,4 52,4 47,7 44,2 40,2 36,5 

Кількість кран, 
автобетонозмішув
ач 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Сумарний шум від 
крану та 
автобетонозмішув
ача 
LWК, WА СУМ 

73,41 66,81 62,51 58,41 55,41 50,71 47,21 43,21 39,51 

Екскаватор, 
автогідропідіймач  
LWЕН 

69,9 64,7 61,7 54,1 50,6 46,5 44 41,1 37,4 

Кількість 
екскаваторів та 
автогідропідіймач
ів 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Сумарний шум від 
екскаватора та 
автогідропідіймач
а LWЕН СУМ 

72,91 67,71 64,71 57,11 53,61 49,51 47,01 44,11 40,41 

Сумарний шум LW 76,18 70,29 66,76 60,82 57,61 53,16 50,12 46,69 42,99 

Норматив для 
виробничої зони 
Lнорм вир. згідно 
ДСН 3.3.6.037-99 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 

r 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ω 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 
∆Lвідб 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

∆Lекр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l лісосмуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

βзелl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lкран, 

автобетонозмішувач 
22,70 15,27 9,68 3,65 -1,86 -9,41 -15,90 -22,90 -29,61 

Lекскаватор, 

автогідропідіймач 
22,20 16,17 11,88 2,35 -3,66 -10,61 -16,10 -22,00 -28,71 

L загальне 31,20 25,31 21,78 15,84 12,63 8,18 5,14 1,71 -1,99 

Lнорм  згідно ДБН В 
В.1.1-31:2013 
(табл. 1) 

- 67 57 49 44 40 37 35 33 
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Результати розрахунків показують, що перевищення нормативів шуму на 
межі санітарно-захисної зони відсутні. Вимоги ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 (табл. 
1) дотримуються. 

На період експлуатації:  
Джерелами шуму (ДШ) на проектованому об’єкті є 1 насос для 

перекачування конденсату та автотранспорт (автоцистерни), які доставляють 
ЗВГ на об’єкт.  

Розрахункова точка (РТ) – межа санітарно-захисної зони 100 м від джерел 
шуму. 

Рівень шуму від одного насосу за середньогеометричними частотами 
октавних смуг наведений в таблиці 5.3 

Таблиця 5.3 
С/г частота 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Насос, Lwн 80,1 74,2 63,8 61,5 54,4 50,9 46,4 42,1 80,1 
Автомобіль, 

Lwн  
96,4 89,2 86,1 82,6 74,5 68,8 65,1 63,3 96,4 

 

Розрахунок та результати представлені в таблиці 5.4 

   Таблиця 5.4 
 С/г частота 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Насос, LWН 80,1 74,2 63,8 61,5 54,4 50,9 46,4 42,1 
Кількість 
насосів 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Сумарний шум 
від насосів  
LWН СУМ 

80,10 74,20 63,80 61,50 54,40 50,90 46,40 42,10 

Автотранспорт, 
LWК 

96,40 89,20 86,10 82,60 74,50 68,80 65,10 63,30 

Кількість 
автотранспорту 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Сумарний шум 
від 
компресорів 
LWК СУМ 

96,40 89,20 86,10 82,60 74,50 68,80 65,10 63,30 

Сумарний шум 
LW 

96,50 89,34 86,13 82,63 74,54 68,87 65,16 63,33 

Норматив для 
виробничої 
зони Lнорм 
вир. згідно 
ДСН 3.3.6.037-
99 

91 83 77 73 70 68 66 64 

r 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ф 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Ω 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

∆Lвідб 3 3 3 3 3 3 3 3 

∆Lекр  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l лісосмуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

βзелl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lнасос 28,56 21,37 9,04 4,23 -5,72 -12,21 -19,71 -27,02 

Lавтотранспорт 44,86 36,37 31,34 25,33 14,38 5,69 -1,01 -5,82 

L загальне 51,52 44,36 41,15 37,65 29,56 23,89 20,18 18,35 
Lнорм  згідно 
ДБН В В.1.1-
31:2013 (табл. 1) 

67 57 49 44 40 37 35 33 

 
Рівні шуму не перевищують нормативів для виробничої зони згідно ДСН 

3.3.6.037-99  
Результати розрахунків показують, що перевищення нормативів шуму на межі 

санітарно-захисної зони відсутні. Вимоги ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 (табл. 1) 
дотримуються. 

Вплив від джерел шуму проектованого об’єкту визначається як прийнятний. 
Вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також випромінення 

при будівництві та експлуатації об’єкта відсутнє.  
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Додаток 6 
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Додаток 10 
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Додаток 11  

Копії публікацій  в засобах масової інформації повідомлення про планову 

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
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Додаток 11.1 

Фотофіксація повідомлення 

з оцінки впливу на довкілля на дошці оголошень біля стадіону  

м. Миргород Полтавської області. 
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Фотофіксація повідомлення 

з оцінки впливу на довкілля розміщене на дошці оголошень поблизу  

 міської ради м. Миргород Полтавської області. 
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Додаток 11.2 

Лист Виконавчого комітету Миргородської міської ради Полтавської області  

щодо розміщення на дошці оголошень Миргородської міської ради  

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля  
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Додаток 12 
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Додаток 13 
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Додаток 14 
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Додаток 15 
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Додаток 16 
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