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1. ОПИС ПЛАНОВОХ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Опис місця провадження планової діяльності: 
Будівництво  паливозаправного  пункту  планується  на  земельній  ділянці,   що 

знаходиться у постійному користуванні ПрАТ "Племінний завод Закарпатський" за 
адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Гать, вул. Кошута. Кадастровий 
номер ділянки 2120482800:03:000:0014.  Цільове  призначення  земельної  ділянки  - для  
ведення  товарного сільськогосподарського  виробництва. До  складу  земельної  ділянки  
(кадастровий  номер 2120482800:03:000:0014)  входить  21  угіддя  з  назвою  (кодом)  
угіддя  «Землі  під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 
дворами».  Площа земельної ділянки складає 14,2848 га (в т.ч. площа земельної ділянки, 
яку займає  паливо-заправний пункт 0,28753 га).  

План схема земельної ділянка з публічної кадастрової карти (мал.1) 

 

 
 

Місце розміщення проектуючого АЗС 
Дана ділянка вільна від забудови.  
Зелені насадження відсутні. 
Існуючий рельєф рівний. 
Земельна ділянка :в користуванні ПрАТ "Племінний завод Закарпатський" , угіддя 

господарський двір 
Рішення по генплану виконані у відповідності до технології та передбачають 

раціональну організацію руху автотранспорту. 
В геоморфологічному відношенні ділянка будівництва, що проектується знаходиться 

на дерново-опідзолених глейових ґрунтах Чоп-Берегівсько-Мукачівської низовини. 
В геологічній будові на розвідану глибину приймають участь наступні інженерно- 

геологічні елементи: 
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- (ІГЕ -1) – насипний ґрунт; 
- (ІГЕ-2) – глини туго пластичні до 4,0м; 
- Ґрунтові води залягають на глибині понад 4,0 м. 
- Категорія складності інженерно-геологічних умов ділянки будівництва - ІІ. 
Інженерно геологічні процеси, які негативно впливають на будівництво і 

експлуатацію будівель (зсуви, обвали, суфозія, ерозійні процеси) не виявлено. 
В процесі експлуатації АЗС негативний вплив на геологічне середовище полягає в 

можливому забрудненні підземних вод і ґрунту нафтопродуктами. 
Вплив АЗС можливий на повітряне середовище, водне середовище та на ґрунти. 
Можливий викид в атмосферне повітря шкідливих речовин в кількості 3,94749 т/рік. 
На ґрунти вплив АЗС має місце при виконанні будівельно-монтажних робіт,  носить 

тимчасовий характер і при належній культурі виконання робіт може бути зведений до 
мінімуму. 

Нормативний розмір межі санітарно-захисної зони визначається від крайніх джерел 
викидів промислового майданчика підприємства, згідно з вимогами діючої нормативної бази 
«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», що затверджені 
наказом Міністерства охорони здоров'я України №173 від 19.07.1996р. Згідно з вимогами 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених місць ДСП № 173–96» 
(п.5.32) відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання 
рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-
інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських 
будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати 
за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 
50м. Нормативна санітарно-захисна зона 50 м – витримується. 

Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 88  м від джерел забруднення АЗС в 
східному напрямку, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням 
фонового забруднення становить 0,4 долі ГДК, а це означає що об’єкт не чинитиме значного 
негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення. 

Скиди стічних вод у водні об’єкти відсутні. 

Таблиця 1 
Характеристика проектної ділянки 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Показник 

1 Площа земельної ділянки в огорожі м2  2875,3 
2 Площа забудови м2 64,00 
3 Процент забудови % 2,33 
4 Площа автодоріг та майданчиків в огорожі м2 1015,3 
5 Площа автодоріг та майданчиків поза огорожі м2 79,7 
6 Площа озеленення м2 1793,0 
7 Довжина огорожі м існуюча 
8  Глибина промерзання ґрунту м 0,65 

9 
Відстань від джерел викидів до найближчої житлової 

забудови 
м 

150м 
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1.2. Цілі планової діяльності: 
Стрімке зростання автотранспортних засобів приводить до збільшення кількості 

автозаправних станцій, які в свою чергу забезпечують створення робочих місць, здійснюють 
відпуск високоліквідної продукції, поліпшують сервісні умови і зручність обслуговування 
автовласників, збільшують надходження у місцевий і державний бюджет, а також 
забезпечують населенням якісним паливом. 

Метою будівництва є заправка  автомобілів та забезпечення потреб в паливі (бензин, 
дизпаливо) власних та/або орендованих транспортних засобів (всіх видів), що 
використовуються в статутній діяльності    ПрАТ  ,,Племінний завод Закарпатський", а саме 
для сільськогосподарського товарного виробництва. 

 На АЗС передбачено заправлення автотранспорту маркою бензину А-95 та дизпалива. 
Операторна запроектована одноповерховою. 

Розташування АЗС забезпечує зручність власникам автотранспорту по забезпеченню 
пальним для автотранспорту. 

1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планової діяльності 

До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати після виконання 
внутрішньо майданчикових підготовчих робіт. До внутрішньо майданчикових підготовчих 
робіт відносяться: 

- відведення в натурі майданчика (траси) для будівництва; 
- влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, захисних, 

сигнальних), організація в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму; 
- створення та здавання-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва 

і геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і доріг, зведення 
будівель і споруд; 

- земляні роботи (відповідно до чинних нормативних документів) - частина 
робіт,віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих; 

- роботи по виносу інженерних мереж; 
- вертикальне планування території будівельного майданчика - частина робіт, 

віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих; 
- роботи по водопостачанні (влаштування водопроводу) та влаштування 

тимчасового крану з водою на період будівництва; 
- влаштування пожежних резервуарів (для потреб пожежогасіння); 
- роботи по електропостачанні та влаштування тимчасового електричного щитка на 

період будівництва; 
- забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним 

водопостачанням,засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку. 
- влаштування постійних і тимчасових внутрішньо майданчикових доріг та під'їздів; 
- розміщення мобільних (інвентарних) будівель і споруд виробничого, 

складського,допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування 
складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів, 
вторинної сировини; 

Підготовчі роботи можуть виконуватись замовником після отримання документа, що 
посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,  а також після подання 
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Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу повідомлення 
про початок виконання підготовчих робіт. 

Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж можуть виконуватись замовником 
за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу 
на виконання будівельних робіт. 

До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати лише після 
відведення натурі майданчика для його будівництва. Вертикальне планування будівельного 
майданчика виконується по відмітках згідно креслень ГП. 

Копання котлованів під резервуари виконується з "бровки" екскаваторами ЕО-3322 
ємністю ковша 0,65 м3 із доробкою ґрунту і підчисткою до проектних відміток вручну. 
Зворотна засипка бульдозером Д-606 і частково вручну, для транспортування ґрунту - 
автосамоскиди КАМАЗ-5510, КРАЗ-256Б. Копання траншей – екскаватор ЕО-2621А ємністю 
ковша 0,25м3 із доробкою ґрунту вручну. 

Заїзди покриваються тимчасовим щебеневим покриттям. 
Земляні роботи мають проводитись після розбивки траси трубопроводів і осей споруд. 
Відкриті траншеї слід захищати від попадання в них поверхневих та підземних вод. 
Роботи по прокладці труб слід здійснювати незадовго, одразу після риття траншей. 

Перед прокладкою необхідно перевірити відповідність проекту відміток дна, ширини 
траншей, закладання відкосів, пересвідчитись в завезенні для прокладки труб, фасонних 
частин до них, арматури та інших матеріалів та при необхідності очистити їх від забруднень. 

При прокладці інженерних комунікацій мають бути враховані встановлені проектом 
міцність і щільність стикових з'єднань, стійкість трубопроводів на поворотах і тупиках. 

Прокладка труб в зимовий період на мерзлі ґрунти не дозволяється. 
При прокладці інженерних комунікацій необхідно суворо дотримуватись вимог ДБН 

А.3.2-2-2009 ” Охорона праці та промислова безпека в будівництві ”. 
Перед початком виконання робіт по прокладці інженерних мереж необхідно 

розробити проект виконання робіт (ПВР). 
Роботи по прокладці інженерних мереж і влаштуванню інженерних споруд 

рекомендується виконувати за допомогою автомобільного крану КС-3575А. 
Металоконструкції приміщення операторної виготовляються в заводських умовах, 

поставляються на бутову готовими елементами та монтуються автомобільним краном КС-
3575А. Метало каркас обшивається сандвіч панелями. 

Пожежні резервуари та резервуар для дизельного пального встановлюється за 
допомогою стрілового автомобільного крану КС-3575А. 

Монтаж конструкцій можливо проводити безпосередньо з транспортних засобів або з 
попередньою розкладкою конструкцій в зоні дії монтажного механізму на спеціально 
відведеному майданчику. 

Для ущільнення ґрунту використовується каток на пневмоходу Д-326. 
Монтаж електричних мереж виконувати згідно ПУЕ. 
Будівництво повинно вестись з дотриманням будівельних норм, правил і стандартів. 

1.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів та викидів 
На проектованому об’єкті передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск 

пального для автотранспорту. 
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Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з 
автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидко роз'ємні муфти та спеціальні 
фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. 

Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з 
автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні 
фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. 

Зберігання дизпалива передбачено в трьох підземних двохстінчатих металевих 
резервуарах ємністю 75м3  (дві штуки)  та ємністю 40м3 (одна штука)   і для зберігання 
бензину А-95 передбачено в одному підземному двохстінному металевому резервуарі 
ємністю 10м3, , секція об'ємом 50м3 - резервна, для аварійного зливу нафтопродуктів. 
Резервуар виконаний з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуар обладнаний 
дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання 
переповнення ємностей при зливі нафтопродуктів. 

Відпуск нафтопродуктів у паливні баки автотранспортних засобів передбачається 
двома паливо-роздавальними колонками, що встановлені на окремих острівцях. 

До встановлення прийняті електронні паливо-роздавальні колонки із 
всмоктувальними насосами фірми "Славутич" (м. Кременчук, Україна). 

Відповідно до завдання на проектування для заправки легкового автотранспорту 
дизелем та бензином прийнято дві двосторонні двопродуктові колонки продуктивністю 2´45 
л/хв марки "Nova". 

 
Таблиця 2 

Відомості про продукцію АЗС 
 

Найменування 
нафтопродуктів 

Об'єм 
разової 

заправки 

Кількість 
заправок на добу 

Витрати нафтопродуктів,м3 

   на добу на рік 
     
2. Бензин А-95 20 60 1,2 420 
3. Дизельне пальне 40 90 3,6 1260 
Всього: 60 150 4,8 1680 

На проектованому об'єкті передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск 
для автотранспорту, а саме:90 заправок на добу дизпаливом, 60  заправок на добу бензином 
А-95 . 

Річна реалізація палива становить: дизпаливо – 1260 м3, та бензин -420 м3.Об’єкт 
передбачає приймання, зберігання, заправлення автотранспорту такими нафтопродуктами: 
бензин А95 та  ДП. 

 Для виконання операційної діяльності АЗС проектом передбачені наступні 
технологічні споруди: 

 - підземні резервуари для рідкого палива Vзаг.= 75,0 м3 – 2шт; 
- підземні резервуари для рідкого палива Vзаг.= 40,0 м3 – 1шт; 
 - підземний резервуар для рідкого палива Vзаг= 10,0 куб.м. – 1шт;  
- аварійний резервуар V= 50,0 куб.м. – 1шт;  
- ПРК, в т.ч.:  
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- рідкого палива – 2 шт.;  
- технологічні трубопроводи. 
Режим роботи АЗС - згідно трудового розпорядку підприємства. Термін експлуатації 

будинку АЗС - згідно діючих норм. Термін експлуатації резервуарів згідно діючих норм. Рік 
введення в експлуатацію паливо заправного пункту – 2020-2021рр. 

Режим роботи на АЗС прийнятий такий: 
* кількість робочих днів у році - 350 (з урахуванням 15 діб на проведення 

регламентних та ремонтних робіт); 
* кількість робочих змін на добу – 3; 
* кількість робочих годин у зміну – 8; 
* кількість працюючих АЗС – 4 чол. 

1.4.1.Інженерне забезпечення об’єкта 

1.4.1.1.Водопостачання 
На території підприємства передбачена одна централізована система водопостачання 

– господарська. 
Джерелом живлення для системи господарсько-питного водопостачання є мережі 

водопостачання промислового майданчика. Джерелом живлення мереж промислового 
майданчика слугує свердловина, що перекачує воду в існуючу водонапірну башту.  

Система господарська система водопостачання забезпечує побутові потреби 
працюючих та водіїв. Питні потреби передбачено забезпечувати привозною водою, що буде 
роздаватись куллером в операторній. 

Нормативно-розрахункова витрата води в системі господарського водопостачання 
становить: 0,060 тис.м3/рік, 0,2 м3/добу(мах), 0,08 м3/год.(мах), 0,2 л/с(мах). 

Система господарсько-питного водопостачання тупикова. На місці візки 
встановлюється залізобетонний колодязь із відключаючою арматурою. 

Джерелом водопостачання системи зовнішнього пожежогасіння є два існуючих 
протипожежних резервуари промислового майданчика ПрАТ  ,,Племінний завод 
Закарпатський". Згідно п.92 розділу 7 НПБ 111-98*, нормативно-розрахункова витрата води 
на пожежогасіння становить – 10л/с, 36м3/год., 108м3/добу.  

Згідно табл.4 п.8.2. ДБН В.2.5-64:2012 внутрішнє водяне пожежогасіння не 
передбачається. Згідно п.6.2.14 ДБН В.2.5-74:2013, максимальний термін відновлення 
пожежного об’єму – 36 годин. 
Протипожежні резервуари існуючі, V=100 м3 (2шт.) 

1.4.1.2.Побутова каналізація 
Витрата побутових стоків на майданчику станції висвітлених нафтопродуктів 

становить – 0,060 тис.м3/рік, 0,2 м3/добу(мах), 0,8 м3/год.(мах), 1,80л/с (мах). 
Стічні води від санітарно-технічних приладів відводяться самопливом в проектовану 

мережу побутової каналізації та відводяться на локальну очисну споруду.  
Мережі побутової каналізації виконуються із ПВХ труб  Ø110-160 по ДСТУ Б В.2.5-

32:2007. 
Очистка господарсько-побутових стоків відбувається за допомогою локальної очисної 

споруди Біотал MPW-R-1,5 з боксом-рекуператором. Очисна споруда розташовується в 
залізо - бетонному колодязі, а простір між стінкою ЛОС та стінкою колодязя заповнюється 
сумішшю піску з цементом. Надлишковий активний мул накопичується в окремому колодязі 
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(колодязь №3). Після очисної споруди вода надходить до мокрого колодязя (№2), звідки 
відкачується насосом на полив або вивозиться асенізаційними машинами. 

1.4.1.3.Дощова каналізація з місць локальних забруднень нафтопродуктами  
Відведення дощових вод з території паливо заправного пункту здійснюється по 

рельєфу передбаченого генпланом до дощоприймачів та каналізаційною мережею в 
сепаратор нафтопродуктів. Очистка поверхневих стоків відбувається за допомогою 
сепаратора нафтопродуктів компанії Standartpark. Після очистки стоки направляються до 
водовідвідної канави 

1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів) 
Для визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферу при зберіганні 

нафтопродуктів проводився по методиці «Расчёт выбросов углеводородов при хранении 
нефтепродуктов» (Сборник методик по рас чету выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ различными производствами, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

Вихідні дані для визначення обсягів викидів забруднюючих речовин у повітря.  На 
проектованому об’єкті передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального 
для автотранспорту.). Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив 
палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидко роз’ємні муфти та 
спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.  

Зберігання дизпалива передбачено в двох підземному двох стінних металевих 
резервуарів ємністю 75 м3 та в одному підземному двох стінному металевому резервуарі 
ємністю 40 м3 . Резервуар виконаний з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуар 
обладнаний дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для 
запобігання переповнення ємностей при зливі нафтопродуктів.  

Резервуар розташований під колонкою. Зберігання бензину передбачено в одному 
підземному двох стінному металевому резервуарі ємністю 10м3. Резервуар виконаний з 
подвійною оболонкою типу "термос". Резервуар обладнаний дихальною арматурою з 
клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємностей при 
зливі нафтопродуктів. 

Секція об’ємом 50  м3 – резервна, для аварійного зливу нафтопродуктів. Резервуар 
виконаний з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуар обладнаний дихальною 
арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення 
ємностей при зливі нафтопродуктів. 

 Річна реалізація палива становить: дизпаливо - 1260 м3, та бензин -420 м3 А95. 
Об’єкт передбачає приймання, зберігання, заправлення автотранспорту такими 

нафтопродуктами: бензин А95 та  ДП. 

Проведення розрахунків забруднення атмосфери та їх результати, розрахунок 
доцільності 

Розрахунки нормативів гранично допустимих викидів виконані у відповідності з 
ОHД-86. “ Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий”. 

Розміщення джерел викидів шкідливих речовин подано на карті-схемі розташування 
джерел викидів. Коефіцієнт доцільності розрахунків прийнято - 0,1 ГДК. При розрахунку 
прийняті максимально можливі викиди забруднюючих речовин. За пунктом 5.2.1 ОНД-86 
проведена перевірка необхідності розрахунку концентрацій речовин.  
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Розрахунок потрібен для тих речовин, для яких М/ГДК > Ф, де Ф = 0,1 Н при Н < 10 
м; 

- М г/с – сумарне значення викиду від всіх джерел; 
- ГДК мг/ м3– максимальна разова гранично допустима концентрація; 
- Н– середньозважена висота викидів, в даному випадку Н<10 м, Ф = 0,1. 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне 
повітря підприємством 

Згідно „ Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та 
громадян – підприємців”, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього 
природнього середовища України №108 від 09.03.2006р. 

Таблиця 3 
Загальний обсяг забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне  

повітря підприємством 
Згідно „Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та 
громадян-підприємців", затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього 
природнього середовища України №108 від 09.03.2006р. 
Код Забруднююча 

речовина, 
найменування 

Фактичний обсяг викидів 
(т/рік)  

Потенцій
ний 
обсяг 
викидів 
(т/рік) 

Порогові значен-
ня потенційних 
викидів для 
взяття на 
державний облік 
(т/рік) 

Джерело 
1-3 

Джерело 
№4 

06000 Оксид вуглецю 0,199 0,000099  1,5 
04001 Діоксид азоту 0,2227 0,000024  1,0 
05001 Діоксид сірки 0,0004 0,0000026  1,5 
03004 НМЛОС 0,0518 0,0000227  0,3 
13101 Метан 0,0000097 0,00000044  5,0х10-7 

07000 Оксид азоту 0,00019    
11000 Сажа 0,281 0,0000019  1,5 
 Вуглекислий газ 

(двоокис 
вуглецю) 

3,3271 0,002824 3,3299  

 Бенз(а)пірен 0,000009 0,00000002 0,000009  
 Вуглеводні 

граничні (С12-
С19) 

  0,19  

Усього для підприємства  3,94749  
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Аналіз кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу підприємством приведений в таблиці, показав, що по потужності викидів в 
атмосферу підприємство не підлягає постановці на державний облік . 
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2.ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

Альтернативні варіанти розміщення об’єкту не розглядались. Ділянка для 
розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями, та знаходиться в приватній 
власності, цільове призначення земельної ділянки - для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. 

3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ 

Село Гать розташоване на півдні Закарпатської області, за 9,5 км на північ від м. 
Берегово. 
 Географічні координати с Гать: 48°19'13" північної широти, 22°38'22" східної довготи. 
Для складання кліматичної характеристики с. Гать використані дані багаторічних 
спостережень найбільш репрезентативної метеорологічної станції Берегово. 

Кліматична характеристика надається ПрАТ «Племінний завод Закарпатський» в с. 
Гать Берегівського району за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Гать, 
вул. Кошута. 

Для території розташування с.  Гать с типовою м'яка зима,  з переважанням взимку 
похмурої погоди, нерідко з глибокими відлигами, в основному, суха і вітряна весна (інколи з 
поверненнями холодів); досить жарке, з грозами, зливами, місцями шквалами і градом літо; 
помірна тепла (в зв'язку з частими поверненнями тепла) осінь, перша половина якої схожа 
ще на літо, а друга - похмура з опадами та туманами. 

Температурний режим 
Середня річна температура повітря становить 9,9° тепла, самого холодного січня - 

2,7° морозу, самого теплого липня - 20.2° тепла. 

Таблиця 4 
Середня місячна та річна температура повітря, °С 

І II III ІУ У УІ УІІ УПІ IX X XI XII Рік 
 

-2.7 
 
-0.1 

 
5.0 

 
10.9 

 
15.9 

 
18.6 

 
20.2 

 
19.6 

 
15.7 

 
10.3 

 
4.8 

 
-0.2 

 
9.9 

Таблиця 5 
Абсолютні значення температури повітря,°С 

Абсолютний максимум,°С 
12.9 18.4 26.1 30.0 32.2 34.1 36.5 38.7 36.1 27.0 21.8 16.3 38.3 

Абсолютний мінімум,°С 
-32.5 -27.5 -20.6 -7.1 -1.1 0.9 7.2 4.6 -3.1 -8.7 -23.0 -27.1 -32.5 

 
В жаркі літні дні (липень,  серпень)  при переміщенні тропічного повітря з півночі 

Африки на Західну Європу та Закарпаття, повітря може прогріватися, максимально, до 38,7°, 
при зимових відлигах до 15° тепла, в лютому до 18° тепла (один раз 10-15 років). 

В липні місяці, в середньому, протягом 28 днів, найбільш часто повторюється 
середньодобова температура від 15° до 25° тепла. 
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Розрахункова температура самої холодної п'ятиденки по району с. Гать -18° морозу, 
найхолоднішої доби - 23°морозу. 

 
Вітровий режим. 

 
Напрям вітру і його швидкість залежить від сезонного розподілу баричних систем 

(циклонічних та антициклонічних утворень) та взаємодії між ними, а в приземному шарі 
також і від особливостей підстильної поверхні. 

За багаторічними даними спостережень метеостанції Берегово, основний напрямок 
вітру, в районі розташування с. Гать протягом року, південно-східний. 

 
 

Таблиця 6 
Середня повторюваність вітру і штилю у % за рік 

 
 

Місяць Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.С
х. 

Пд. Пд.З. 3. Пн.З. Шти
ль 

І 9.7 6.1 9.0 36.3 18.9 3.3 4.4 12.1 36.9 
II 12.8 7.3 9.7 31.0 18.0 3.5 4.9 12.8 31.7 
III 15.1 8.3 8.7 27.0 16.2 6.8 6.2 11.7 26.0 
ІУ 18.3 7.4 7.3 21.3 16.0 7.6 8.0 14.1 23.1 
У 15.0 9.8 10.4 20.4 16.4 6.5 7.7 13.8 31.7 
УІ 15.7 10.6 7.6 15.1 16.0 7.4 9.7 17.9 25.4 
УП 17.8 11.1 8.2 14.3 12.2 5.9 9.8 20.7 27.8 
УШ 19.4 12.6 8.5 17.9 14.4 5.8 7.0 14.4 31.9 
IX 12.8 8.0 9.0 22.7 17.9 6.2 7.3 16.1 33.0 
X 10.8 6.5 8.6 32.1 20.2 5.6 5.5 10.7 34.5 
XI 9.5 5.5 8.3 32.4 23.1 5.9 5.4 9.9 33.2 
XII 8.3 7.7 8.4 33.3 20.7 5.9 3.7 12.0 35.5 
Рік 13.8 8.4 8.6 25.3 17.5 5.9 6.6 13.9 30.9 

 
Висока повторюваність також південного, північного та північно-західного напрямку 

вітру. 
Середня річна швидкість вітру 1,9  м/с.  В добовому ході найбільші швидкості вітру 

спостерігаються в денні, найменше - в нічні години.\ 
 
 

Таблиця 7 
Середня місячна і річна швидкість вітру, м/с (на висоті флюгера 13м)  

І II III ІУ У УІ УП УШ IX X XI XII Рік 
1.7 1.9 2.3 2.5 2.1 2.0 2.0 1.7 1.7 1.8 1.9 1.7 1.9 
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Таблиця 8 
Число днів із різною швидкістю вітру 

 
Характерист
ики 

І II III ІУ У Уі УІІ УШ IX X И XII Рік 

Середнє 
число днів Із 
швидкістю 
вітру >10 м/с 

2.2 2.8 3.6 4.8 3.6 3.3 3.4 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 36.4

-//-   > 15 м/с 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 3.8 
-//-   > 25 м/с    0.01 0.01  0.01    0.03 

 

Таблиця 9 
Вірогідність швидкості вітру по градаціям (% від загального числа випадків) 
 

Швидкість, м/с 
0-1 

(м/с) 
2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 >18-20 0-1 

(м/с) 
2-3 4-5 

38,5 32,3 15.7 6.9 2.6 1.4 1.0 0.8 0,5 0,3 38,5 32,3 15.7 
Повторюваність швидкості вітру 6-7 м/с перевищує 5%. 
 
В добовому ході найбільша швидкість вітру спостерігається у денні часи. Найменша -в 

нічні. 
В літній період, при сильних грозах, при переміщенні через область дуже активних, 

холодних з хвилями, атмосферних розділів (фронтів), відмічаються випадки, особливо після 
дуже жаркої погоди, коли вітер (вітрові вихори локального характеру), з невеликою 
тривалістю в часі (від 5 до 20 хв.), місцями може сягати швидкості до 23-28, пориви до 33 
м/с, що класифікується як сильна буря та ураган. Такі випадки відмічаються, приблизно, 
один-два рази на 5 років 

Вологість повітря характеризує стан насичення повітря вологою в процентах, при даній 
температурі і є хорошим показником "сухості" клімату. Фізико-географічні умови території 
Закарпаття, велика кількість опадів сприяє високій вологості повітря. Середня річна 
вологість повітря 74%, максимальна в зимові місяці - 81 -84%, мінімальна весною -65-70%. 
Дні, коли відносна вологість знижується до 30% і нижче, називаються сухими; в середньому 
в році в районі розташування с.  Гать буває 13-17  сухих днів.  Практично "сухих"  днів не 
буває в листопаді, грудні. Найбільше "сухих днів" спостерігається в квітні місяці, в 
середньому, 6-8 днів. 

 
Опади. 
В районі розташування с. Гать випадає найменша кількість опадів в області, на 115 мм 

менше західних районів області (Ужгород) і на 510 мм менше східних гірських районів 
(Рахів). 
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Таблиця 10 
Середньомісячна та річна сума опадів, в мм 

 
І 11 III ІУ У УІ УІІ УШ IX X XI XII Рік 

49 40 44 45 69 86 79 72 46 43 52 62 687 
 

За холодний період (Х1-ІІІ) випадає 247 мм, за теплий (ІУ-Х) - 440 мм. £ 3 опадами 1.0 мм, 
в середньому, в році буває 90-110 днів. Зі значними добовими опадами 10 мм і більше, буває 
в році в середньому 22 дні. 

Гідрологічна характеристика. 
Найбільша добова кількість опадів спостерігається в теплу пору року, під час інтенсивних 

літніх злив. Внаслідок таких сильних та дуже сильних локальних злив, в районі с. Гять 
можливі окремі підтоплення дворогосподарств, підприємств та організацій. Так 08 липня 
1998 року, по м. Берегово, вночі, протягом 5 годин, вилило 89 мм дощу (місячна норма 79 

мм), а за добу - 94.3 мм. Була повністю затоплена птахофабрика. 
Сніговий покрив. 

В районі розташування с. Гать сталий (тривалість більше одного місяця) сніговий 
покрив буває нечасто, близько 2 разів на 6 років. За зиму він може утворюватися і сходити, в 
середньому, 5-7 разів, а взимку 1951-1952 років сніговий покрив сходив та установлювався 
10 разів. Повністю сходить сніг, переважно, в кінці лютого. 
Середня висота снігового покриву, по району розташування с. Гать, становить 10-15 см. 
максимальна - 55-60 см (лютий 1999 року). 

Максимальні снігозапаси формуються, в основному, в лютому, коли спостерігається 
найбільша щільність снігу.  Середні снігові навантаження по району складають ЗО кг/м.кв.,  
максимальні - 138 кг/м. кв. (лютий 1999року). 

Тумани. 
В районі с. Гать, в холодний період року, (листопад-березень) буває в середньому з 

туманом 27-30 днів, а в теплий (квітень-жовтень) - 2-4 дні. Річна тривалість туманів 
становить, в середньому, 230-260 годин. Найбільш тривалі тумани бувають з листопада по 
лютий. 

Ожеледе-паморозеві явиша. 
Утворення ожеледі та складних відкладень: налипання мокрого снігу та ожеледі, 

налипання замерзлого снігу на проводах, гіллі дерев, та ін.. в більшості випадків зв'язано з 
циклонічною діяльністю та проходженням атмосферних фронтальних розділів через 
Закарпаття. Ожеледь та складні відкладення утворюються при температурі повітря від 0 до 
3° морозу, при певних погодних умовах. Однак, внаслідок, в основному, помірно теплої 
зими, в районі с. Гать, частота утворення цих явищ невелика. Кількість днів з ожеледе-
паморозевими явищами та складними відкладеннями знаходиться в межах 3-4 днів на 
місяць, найчастіше в грудні та січні. Найбільше днів (9) відмічалось в січні 1983 року. 

Грози. 
В середньому за рік їх буває 38, найбільше - 50 днів з грозою. 
Починається грозова активність з квітня, закінчується в вересні, найбільша їх 

активність з травня по серпень. 
Середня тривалість грози за рік - 102 години, а в день з грозою - 2-4 години. Протягом 

доби найбільш часто грози спостерігаються з 12 до 18 години. 
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Град випадає локально, на невеликих ділянках, і нетривалий - 3-8, в окремих випадках, 
максимально, до 10-15 хв. В середньому, за рік буває 4-7 днів з градом. Найбільш часто . 

Таблиця 11 
Фонові концентрації шкідливих речовин 

  Забруднююча речовина Гігієнічні нормативи Фонова 
концентрація 
(мг/мЗ) 

 кол найменування Максимальна з 
разових концентрація 
і мг/мЗ) 

 

1 2 3 4 5 
1 270

4 
Бензин (нафтовий, мало 
сірчистий, у перерахунку на 
вуглець) 

5.0 2 

2 275
4 

вуглеводні граничні СІ2-С19 1 0.4 

3 402 Бутан  200 80 
4 103

04 
Пропан 65 26 

5 301 Азоту оксид 0,2 0,008 
6 337 Вуглецю оксид 5 0,4 
7 330 Сірки діоксид 0,5 0,05 
8 703 Бенз(а)пірен 0,1 0,04 

Фонові концентрації в місці розміщення об’єкта проектування прийняті згідно 
довідки департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної 
адміністрації№1392/03-01.від 04.09.2019р. 

4.ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ 
ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 

ВАРІАНТІВ 

Вплив АЗС можливий на повітряне середовище, водне середовище та на ґрунти. 
На ґрунти вплив АЗС має місце при виконанні будівельно-монтажних робіт,  носить 

тимчасовий характер і при належній культурі виконання робіт може бути зведений до 
мінімуму. 

Нормативний розмір санітарно-захисної зони визначається від крайніх джерел викидів 
промислового майданчика підприємства, згідно з вимогами діючої нормативної бази 
«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», що затверджені 
наказом Міністерства охорони здоров'я України №173 від 19.07.1996р. Згідно з вимогами 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених місць ДСП № 173–96» (п. 
5.32) відстань від автозаправочних станцій з підземними резервуарами для зберігання 
рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-
інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських 
будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати 
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за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 
50м. Нормативна санітарно-захисна зона 50м – витримується. 

Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 88 м від джерел забруднення АЗС в 
східному напрямку, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням 
фонового забруднення становить 0,4  долі ГДК,  а це означає що об’єкт не чинитиме 
негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення. 

Коротка характеристика впливів: 
Геологічне середовище 
Будівництво й експлуатація АЗС не торкається елементів геологічного, структурно-

тектонічного ландшафту і не викличе негативних явищ геотехногенного походження в 
геологічному середовищі. 

Мікроклімат 
Проектний об'єкт не викличе зміни мікрокліматичних умов, тому що не впливає на 

жодну з його складових. 
Водяне середовище 
Експлуатація об'єкту не зробить негативного впливу на водяне середовище, тому що 

відсутні скидання забруднюючих речовин на рельєф і у водойми. 
Рослинний і тваринний світ 
При експлуатації АЗС не відбудеться змін рослинного і тваринного світу, 

радіоактивний фон не збільшується. Вплив на рослинний світ носить компенсаційний 
характер. Ділянка під АЗС впорядковується та передбачається мощення антиіскровим 
асфальтобетоном та бетонною плиткою. Вільні території на земельній ділянці ділянки 
озеленюються травою. 

Вплив на ґрунти: 
В процесі будівництва АЗС можливе забруднення грунту в результаті проливу 

паливно-мастильних матеріалів від будівельних машин, а також відходами будівництва і 
сміттям. З метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається 
оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на 
полігон побутових відходів. Заправку машин передбачено проводити в спеціально 
відведених і обладнаних місцях. 

В процесі експлуатації АЗС можливе забруднення грунту нафтопродуктами. Для 
запобігання попадання нафтопродуктів на грунт в результаті їх випадкового проливу 
передбачені такі заходи: 

1) підземна установка резервуарів на бетонній основі і їх гідроізоляція; 
2) обладнання резервуарів показниками верхнього рівня рідини для запобігання 

переливу нафтопродуктів. 
3) установка підземних двостінних резервуарів для нафтопродуктів на фундаментні 

платформи; 
4) покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією надто посиленого типу по 

ГОСТ9.602-89; 
5) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжними закриваючими 

механізмами, які при падінні пістолету на землю або при переповненні пального в бакові 
досягне пістолета і автоматично його закриє; 

В  6) самоплинне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ 
для очистки на проектований сепаратор нафтопродуктів компанії Standartpark.  

В результаті передбачених заходів попереджується забруднення грунту 
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Вплив на водне середовище: 
Рель’єф майданчика рівний, спланований насипними грунтами. Грунтові води  

зустрінуті свердловинами в суглинку тугопластичному ІГЕ 2 на глибині3,0-4,0м. 
На підземні води об’єкт не впливає.  Експлуатація об'єкту не зробить негативного 

впливу на водяне середовище, тому що відсутні скидання забруднюючих речовин на рель’єф 
і у водойми. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт, вплив носить тимчасовий характер і при 
належній культурі виконання робіт може бути зведений до мінімуму. 

Заходи по охороні і раціональному використанню водних ресурсів 
Господарсько-побутові стічні води від будинку оператора АЗС – передбачено 

під'єднання  до локальної очисної споруди Біотал MPW-R-1,5 з боксом-рекуператором; 
зберігання нафтопродуктів в герметичних резервуарах, обладнаних показниками рівня 

їх заповнення, що не допускає їх розлив на поверхню майданчика; 
огородження зон озеленення бортовим каменем, що виключає змивання грунту на 

дорожнє покриття під час проливних дощів; 
самоплинне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ для 
очистки на проектований сепаратор нафтопродуктів компанії Standartpark. 
регулярне прибирання території АЗС; 
локалізація ділянки території АЗС, де можливий розлив нафтопродуктів; 
В результаті передбачених заходів попереджується можливість забруднення 

поверхневих і підземних вод. 
Вплив на повітряне середовище: 
Джерелами забруднення навколишнього середовища на АЗС є випаровування 

нафтопродуктів (парів нафтових вуглеводнів) при зберіганні в резервуарах («малі дихання»-
режим мірник)  та при заправці автотранспорту.  Викиди при зливі з автоцистерн відсутні 
(«великі дихання»-режим буферний), оскільки передбачено пароповернення, при цьому 
виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. 

При оцінці шкідливої дії АЗС на навколишнє середовище не можна забувати і про 
викиди від автотранспортних засобів, які заїжджають та обслуговуються на автозаправних 
станціях. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному 
згоранні палива. До складу цих викидів входять оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, 
сірки, тверді частки, при перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт 
викидає сажу, смоли, бенз(а)пірен, продукти неповного згорання палива. 

Мережа автозаправних станцій робить свій внесок у формуванні фонового 
забруднення, у збільшення вмісту домішок на значній відстані від джерел забруднення й до 
глобальних змін у складі атмосфери, що може привести до багатьох небажаних наслідків, в 
тому числі до зміни клімату. 

Вплив на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини 
Вплив на пам’ятники архітектури, історії і культури відсутній. Об’єкти архітектурної, 

археологічної та культурної спадщини в місці проектування об’єкту відсутні. Проектована 
діяльність не має негативного впливу на туристичний потенціал міста. Вплив на ландшафти 
відсутній. 
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5. ОПИС І ОЦНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТ 

Масштаби впливу шкідливих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, 
характеризують наступні показники: 

1) кількість джерел викидів шкідливих речовин – 4; 
2) кількість інгредієнтів, які викидаються в атмосферне повітря – 9; 
Інтенсивність і тривалість впливу на забруднення повітря немає негативного впливу 

на здоров’я населення теж немає. 
Обґрунтування даних про викиди шкідливих речовин. 
Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на АЗК виконано за 

формулами діючих методик («Сборникметодик по расчетувыбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ различными производствами» (Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986). 

Джерело № 1 , А-95. 
Зберігання бензину проводиться в секції підземного резервуару. Від резервуара де 

зберігається бензин відходить дихальна труба, яка закінчується дихальним клапаном 
Висота дихального клапана 6,5м, діаметр 0,05м. 
а) випаровування бензину  
Резервуар бензину А-95 -10 м3 
Річна витрата бензину А-95 -420 м3 
Фонд робочого часу - 8760 год/рік. 
Режим експлуатації – «мірник». 
Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів за рахунок 

випаровування, кг/год:  
Пр = 2,52 х Vрж x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9,  
Де Vрж - річний об'єм рідини, м3/рік;  
Mn - молекулярна мас парів рідини, середн значення якої приймається згіднометодики 

[13] табл.2.9, в залежності від температури початку кипіння бензину, г/моль; 
n - коефіцієнт ефективності газовловлювального обладнання резервуара, n= 0;  

Ps(38)  -  тиск насичених парів рідини при температурі 38°С,  ([13]  Додаток 
6табл.П.6.1)залежить від значення еквівалентної температури початку кипіння рідини, яка 
розраховується:  

Таблиця 12 
Значення температури початку перегонки та кінця кипіння бензину 

Назва 
нафтопродукту 

Поч. 
 

Кін. 
 

бензин А-95 30 215 
 

 
 
 
К5x, К5т - коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38) температури 

газового середовища, відповідно у холодний та теплий періоди року.  
Для наземних двостінних металевих резервуарів температура газового простору за 6 

найбільш холодних місяців визначається за формулою:  

Назва  
нафтопродукту 

Ps(38)  
 

бензин А95  652 
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tрг х = К1x + К2х х tа х + К3x х tрж х 

Таблиця 13 
Назва  
нафтопродукту  
 

tа х °С tрж х 
°С 

К1x К2х К3x tрг х С Ps(38)  
ГПа 
 

К5х  
 

бензин А-95 1,1 3 1,62 0,19 0,74 2,7 652 0,23 
  
за 6 найбільш теплих місяців визначається за формулою:  

tрг т = К4 х (К1т + К2т х tа т + К3т х tрж т ) 
 Таблиця 14 

Назва  
нафтопродукту  
 

tа х °С tржх°С К1x К2х К3x tрг х С Ps(38) 
ГПа 
 

К5х 
 

бензин А-95 1,51 14 6,1 0,17 15,7 2,7 652 0,369 
 
де tа х і tа т - середнє арифметичне температури атмосферного повітря відповідно за 6 

найбільш холодних і в найбільш теплих місяців року, °С;  
К1x, К2х, К3x і К1т, К2т, К3т - коефіцієнти за 6 найбільш холодних і 6 найбільш 

теплих місяців року,( приймаємо з табл.П.3.1[13]);  
К4 - коефіцієнт, який для підземних резервуарів рівний 1;  
tрж х і tрж т -середні температури нафтопродуктів в резервуарах в 6 холодних і в 6 

теплих місяців.  
К6 - поправочний коефіцієнт, шо залежить від тиску насичених парів Ps(38)і 

оборотності резервуара П (розраховується згідно Додатку 4 [13]). 
 П = Vрж / Vр 

де Vрж - річна витрата бензину, м3 /рік;  
Vр - об'єм резервуара, м3  

 Таблиця 15 
Назва 
нафтопродукту 
 

Vрж м3 
/рік 
 

Vр м3 П 
 
 

Ps(38) 
ГПа 

К6 
 

бензин А-95 420 10 42 632 3,71 
 

К7 - поправочний коефіцієнт, що залежить від технологічного оснащення і режиму 
експлуатації. 

Згідно табл.П.5.1[13] для резервуара, що обладнаний дихальним клапаном і працює в 
режимі "мірник", К7 = 0,95. 

Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів, кг/год:  
 
Пр ( А-95) = 2,52 х 420 х 67,2 х 652 х (0,23+0,369) х 3,71 х 0,95 х 10-9 = 0,0997 кг/год  
0,0997 х 1000/3600 = 0,0277 г/с  
0,0997 х 8760/1000 = 0,8734 т/рік 
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Таблиця 16 
Таблиця викидів парів бензину в атмосферне повітря 

 
Ур

ж 

м /рік 
ГПа Мп г 

/моль 
К5х К5т К6 К7 

мірни
к 

п Пр г/с N 
год/рік 
мірник 

Пт/рік 
т /рік 
мірник 

420 652 67,2 0,23 0,369 3,71 0,95 0,0277 8760 0,8734 
де N - фонд робочого часу, год/рік 

 
Всього по джерелу:  
 

Назва 
нафтопродукту 

П 
г/с 

Пт/рік 
т /рік 

бензин 0,0277 0,8734 
 

Джерело № 2 (організоване) (дихальний клапан) резервуари для 
зберігання дизпалива 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при зберіганні 
нафтопродуктів 

. Зберігання дизпалива проводиться в секціях підземних резервуарів. Всі секції 
резервуарів де зберігається дизпаливо ,  з’єднуються в одну загальну дихальну трубу,  яка 
закінчується дихальним клапаном. Тому викиди рахуються від одного загального дихального 
клапана з дизелем.  

Тому викиди рахуються від одного дихального клапана з дизпаливом. Висота 
дихального клапана 6,5м, діаметр 0,05м. 

а) випаровування дизпалива  
 резервуар  75 м3 
 резервуар  75 м3 
 резервуар  40 м3 
Загальний об′єм резервуарів дизпалива - 190 м3  
Річна витрата дизпалива- 1260 м3 
Фонд робочого часу - 8760 год/рік.  
Режим експлуатації – «мірник». 
- Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться по методиці 

«Расчёт выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» (Сборник методик по рас 
чету выбросов в атмосферу загрязняющихвеществразличнымипроизводствами, Ленинград, 
Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

- Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год),  з резервуарів за 
рахунок випаровування розраховується по формулі: 

- 9
7655)38( 10)1()(52,2 -×-×××+××××= hKKKKMРVП тхns

р
жр , 

- де р
жV –об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м3/рік); 

- Mn - молекулярна маса парів рідини, середнє значення якої приймається згідно 
методики [13] табл.2.9 в залежності від температури початку кипіння дизпалива, г/моль; n - 
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коефіцієнт ефективності газовловлювального обладнання резервуара, n= 0; Ps(38) -тиск 
насичених парів рідини при температурі 38°С ([13] Додаток 6 табл.П.6.1) 

 

 

 

К5x, К5т - коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38) і температури 
газового середовища, відповідно у холодний та теплий періоди року. Згідно Додатку 3 [13] 
для підземних двостінних металевих резервуарів температура газового простору за 6 
найбільш холодних місяців визначається за формулою: 

tрг х = К1x + К2х х tа х + К3x х tрж х 

Таблиця 17 
Назва 
нафтопродукту 

1°С 1
р°С Кіх К-2х Кзх 1 г х 

°С 
Ря(38)ГПа К5т 

дизпаливо -1,1 3 1,62 0,19 0,74 2,7 0,74 0,05 
за 6 найбільш теплих місяців визначається за формулою:  

 tрг т=  К4  х (К1т +  
К2т х tа т +  К3т х 
tрж т )  
Назва 
нафтопродукту 

1°С 
а т 

1
р°С 

ж т 
Кіт К2т Кзт К4 1

р°С 
г т 

Ря(38
) 
ГПа 

К5т 

дизпаливо 15,1 15 6,1 0,17 0,36 1 15,7 0,74 0,136 
де tа х і tа т - середнє арифметичне температури атмосферного повітря відповідно за 6 

найбільш холодних і 6 найбільш теплих місяців року, °С;  

К1x, К2х, К3x і К1т, К2т, К3т - коефіцієнти за 6 найбільш холодних і 6 найбільш 
теплих місяців року, приймаємо з табл.П.3.1 [13];  

К4 - коефіцієнт, який для підземних резервуарів рівний 1;  

tрж х і tржт - середні температури нафтопродуктів в резервуарах в 6 холодних і в 6 
теплих місяців.  

 К6  -  поправочний коефіцієнт,  шо залежить від тиску насичених парів Ps(38)  і 
оборотності резервуара П (розраховується згідно Додатку 4 [13])  

П = Vрж / Vр  

де Vрж - річна витрата бензину, м3 /рік; Vр - об'єм резервуара, м3 

Назва 
нафтопродукту 

Vж м3 

/рік 
Ур м3 П Ря(38) 

ГПа 
К6 

дизпаливо 1260 190 6,6 0,74 2,09 
К7- поправочний коефіцієнт, що залежить від технологічного оснащення і 

режимуексплуатації Згідно табл.П.5.1 [13] для резервуара, що обладнаний дихальним 
клапаном і працює в режимі "мірник", К7 = 0,95.  

Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів, кг/год:  

Пр = 2,52 х Vрж x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9  

Назва нафтопродукту  Ps(38) ГПа  

дизпаливо 0,74 
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Пр ( ДП) = 2,52 х 1260 х 0,74 х 159 х (0,05+0,136) х 2,09 х 0,95 х 10-9 = 0,00013 кг/год  

0,00013 х 1000/3600 = 0,000036 г/с 

0,00013 х 8760/1000 = 0,0011 т/рік 

 

 

Таблиця 18 
Розрахункова таблиця викидів парів дизпалива в атмосферне повітря 

Vрж 
м3/р
і 

Ps(38) 
ГПа 

Mn г 
/моль 

К5х К5т К6 К7 n Пр г/с N 
год/рік 

мірник 

Пт/рік 
т /рік 
мірник 

2880 0,74 159,0 0,05 0,136 1,29 0,95 0 0,000013 8760 0,0011 

- де N - фонд робочого часу, год/рік 
- Зведена таблиця викидів парів дизпалива в атмосферне повітря 

Назва нафтопродукту г/с т /рік 
Дизпаливо  0,000013 0,00166 

Разом: 0,000013 0,00166 

- Всього по джерелу:  
 

Назва 
нафтопродукту 

П 
г/с 

Пт/рік 
т /рік 

дизпаливо 0,000053 0,00166 
 

Джерело № 3 (неорганізоване площадочне) заправниймайданчик 
(паливо-роздавальні колонки– 2 шт. – /двохсторонніми паливо-

роздавальнимиколонками 2х2= 4 джерел ) 

При заправці автотранспорту нафтопродуктами в атмосферу виділяються пари 
бензину та дизельного палива. 

Заправлення автомобілів рідким паливом передбачено здійснювати двома 
двохсторонніми паливо-роздавальними колонками (ПРК) на 2 види палива кожна. 

На одній паливороздавальній колонці РМП одночасно може проводитись заправка 2-х 
автомашин. 

Середня продуктивність ПРК 45 л/хв. (2.7 м3/год). 
Кількість відпущеного пального – 1680 м3 /рік 
Фонд робочого часу ПРК– 5250/2,7 = 1944 год/рік, оскільки колонок для 

нафтопродуктів 2 то кожна може працювати по 1944/2= 972 год/рік 
Для паливороздавальних колонок розрахунок викидів в атмосферне повітря 

проведений як для неорганізованого джерела викиду. Розрахунок викидів виконується згідно 
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«Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
різними виробництвами», Донецьк-2004. 

При заправці автотранспорту в атмосферне повітря виділяються неметанові леткі 
органічні сполуки (нафтові вуглеводні).  

Розрахунок проводиться для умов, при яких викиди максимальні. 
Кількість викидів в атмосферне повітря шкідливих речовин (кг/год) розраховується за  

формулою: М = Q х К х g 
де, Q-продуктивність паливо роздавальних колонок, м3/год; 
К-коефіцієнт, який залежить від концентрації парів палива(для бензину 

 К=0,000058, для дизельного палива К=0,000036)  
g-густина палива (бензину-730, дизельного палива-830). (ДСТУ 4840:2007)  
 
Отже викиди від ПРК складуть: 
М б.=2,7х0,000058х730=0,114 кг/год.  
 
0,114 х 1000/3600 = 0,032 г/с  
0,114 х 8760/1000 = 0,999  т/рік  
 
Мд.=2,7х0,000036х830=0,081 кг/год.  
 
0,081 х 1000/3600 = 0,023г/с  
0,081 х 8760/1000 = 0,710 т/рік  
 
Оскільки, при заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки буде 

застосована система – зворотнє виведення парів рідких вуглеводнів (рекуперація), а процент 
паро повернення складає близько 90%, то викиди складуть: 

М бенз. 
0,114 х 1000/3600 = 0,032 г/с х0,1=0,0032г/с 
0,114 х 8760/1000 = 0,999  т/рік х0,1= 0,0999 т/рік  
 
М диз 
 
0,081 х 1000/3600 = 0,023г/с х. 0,1=0,0023г/с 
0,081 х 8760/1000 = 0,710 т/рік х0,1= 0,0710 т/рік 
 
Викиди пораховані максимальні, як для гіршого випадку. 

Джерело № 4 (неорганізоване площадне) автотранспорт, 
заїзд і виїзд з території АЗС 

Для визначення викидів забруднюючих речовин при переміщенні автотранспорту по 
території підприємства використовується «Методику розрахунку викидів забруднюючих 
речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів», яка затверджена наказом 
Держкомстату №452 від 13.11.2008р. п.4.2  

В середньому за добу заправляється до 150 автомобілів враховуючи бензовози та 
сміттявози, які обслуговують АЗС, тобто 150 автомобілів в добу, проходить по території 
АЗС, з яких 60 на бензині, 90 на дизельному паливі (згідно п.5.3.2).  
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Умовний пробіг одного автомобіля по території АЗК складає 0,1км.  
В середньому розхід палива транспортного засобу:  
- бензин та дизпаливо в середньому складає 8л (6кг) - 100км. 
Оскільки пробіг по території буде 0,1км, то розрахунковим методом визначаємо, що 

один автомобіль спалює за час перебування на АЗС (за цикл в'їзд і виїзд) 0,000006т рідкого 
палива. 

А якщо врахувати що за добу по території проходить 150 автомобілів, (60 на бензині, 
90  на дизельному паливі ), то розрахунковим методом визначаємо, що за добу на території 
АЗС спалюється 60 х 0,000006т = 0,0004 т бензину, 90 х 0,000006т = 0,0005 т дизельного 
палива.  

 При роботі двигунів у повітря надходять забруднюючі речовини та парникові гази, до 
яких, зокрема, належать: оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглекислий газ, сажа, 
неметанові леткі органічні сполуки.  

У в'язку з тим, що заправка транспортних засобів проводиться тільки неетильованим 
бензином, тому викиди аерозолю свинцю - відсутні. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від роботи двигунів 
внутрішнього згоряння розраховуємо за формулою:  

 
Вij = МiАij 
де: 
Вij - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім свинцю) i-ю 

групою техніки, кг; 
Мi - обсяги спожитого палива i-ю групою техніки, т; 
Аij - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та парникового газу i-ю 

групою техніки, кг/т.  
Оксид вуглецю: 
0,0004 х 201,8 = 0,081 (бензин)  
0,0005 х 36,2 = 0,018 (дизпаливо)  
0,081 + 0,018 = 0,099 кг/год  
0,099 кг/год х 1000/3600 = 0,03 г/с  
0,099 кг/год /1000 х 365 = 0,036 т/рік  
По інших речовинах розрахунок аналогічний. 

Таблиця 19 
Таким чином викиди складуть ( т/рік) по джерело № 4 

Назва З/Р Бензин Дизпаливо Усього по джерелу № 4 
автотранспорту що 
проходить по території 
АЗС становитимуть 

( т/рік)  
Оксид вуглецю 0,081 0,018 0,000099  
Діоксид азоту 0,008 0,016 0,000024  
Діоксид сірки 0,0004 0,0022 0,0000026  

НМЛОС 0,0212 0,0015 0,0000227  
Метан 0,0004 0,00004 0,00000044  
Сажа — 0,0019 0,0000019  
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Вуглекислий газ (двоокис 
вуглецю) 

1,255 1,569 0,002824  

Бенз(а)пірен — 0,000015 0,00000002  
 

Таблиця 20 
Таким чином викиди складуть ( т/рік под джерелам № 1-3 

Назва З/Р Бензин  
/0,9733т/р/ 

Дизпаливо 
 /0,073 т/р/ 

Усьго по джерелу № 1-3 
(т/р) 

(\т/рік)  

Оксид вуглецю 0,1964 0,0026 0,199  
Діоксид азоту 0,2204 0,0023 0,2227  
Діоксид сірки 0,0001 0,0003 0,0004  

НМЛОС 0,0516 0,0002 0,0518  
Метан 0,0000091 0,000006 0,0000097  

Оксид азоту 0,00018 0,000012 0,00019  
Сажа — 0,00028 0,281  

Вуглекислий газ (двоокис 
вуглецю) 

3,09804 0,2291 3,3271  

Бенз(а)пірен 0,0000073 0,000002 0,000009  

Таблиця 21 
Перелік видів та обсяг забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 

підприємством 

Згідно «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та 
громадян-підприємців», затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього 
природнього середовища України №108 від 09.03.2006р. 

 
Код Забруднююча 

речовина, 
найменування 

Фактичний обсяг викидів 
(т/рік)  

Потенцій
ний 
обсяг 
викидів 
(т/рік) 

Порогові значен-
ня потенційних 
викидів для 
взяття на 
державний облік 
(т/рік) 

Джерело 
1-3 

Джерело 
№4 

06000 Оксид вуглецю 0,199 0,000099  1,5 
04001 Діоксид азоту 0,2227 0,000024  1,0 
05001 Діоксид сірки 0,0004 0,0000026  1,5 
03004 НМЛОС 0,0518 0,0000227  0,3 
13101 Метан 0,0000097 0,00000044  5,0х10-7 

07000 Оксид азоту 0,00019    
11000 Сажа 0,281 0,0000019  1,5 
 Вуглекислий газ 3,3271 0,002824 3,3299  
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(двоокис 
вуглецю) 

 Бенз(а)пірен 0,000009 0,00000002 0,000009  
 Вуглеводні 

граничні (С12-
С19) 

  0,19  

Усього для підприємства  3,94749  
 
Аналіз кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

підприємством приведений в таблиці, показав, що по потужності викидів в атмосферу 
підприємство не підлягає постановці на державний облік по неметанових летких органічних 
сполуках (НМЛОС) та бенз(а)пірену. 

Характеристика джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря приведені в 
таблиці №20 

Таблиця 22 
Загальна таблиця по викидах при експлуатації об’єкту 

Види відходів 
Величина, 

г/с Величина, т/рік 
Клас 

небезпеки 
Оксид вуглецю  0,1991 4 
Діоксид азоту  0,2227 3 
Діоксид сірки  0,0004 3 

НМЛОС  0,0052 3 
Метан  0,0000014 4 

Оксид азоту  0,00019 3 
Сажа 

 
0,21801 

3 
Вуглекислий газ (двоокис 

вуглецю)  
3,3299 

4 
Бенз(а)пірен  0,000009 4 

Вуглеводні граничні (С12-
С19)  

0,19 
 

Разом:  3,94749  

Таблиця 23 
Загальна таблиця по викидах при проведенні підготовчих та будівельних робіт 

Назва З/Р 
Величина 
г/с Величина т/р 

Клас 
небезпеки 

Оксид вуглецю  0,064 4 
Сажа  0,00168 3 
Діоксид азоту  0,0188 3 
Діоксид сірки  0,0021 3 
Вуглекислий 

газ(двоокис вуглецю)  1,37 4 
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НМЛОС  0,0074 4 
Бенз(а)пірен  0,000013 4 

Разом:  1,46  

- рідкі відходи у вигляді стічних вод: 
господарсько-побутові стічні води – підключення до каналізаційної локальної мережі; 
дощові стоки з місць локальних забруднень відводяться в систему дощової 

каналізації. 
- тверді побутові відходи: незначний об’єм сухого сміття: сміття з території і 

побутові відходи стаціонарної АЗС збираються в урни і викидаються в сміттєвий контейнер, 
який знаходиться на території АЗС, після чого вивозиться спеціалізованими підприємствами, 
згідно договору, на діючий полігон побутових відходів. На АЗС передбачений роздільний 
збір твердих побутових відходів. 

Розрахунок кількості сміття від побутових приміщень (тверді побутові 
відходи)загальне середньодобове утворення на одного мешканця розраховується за 
формулами (згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України, №75 від 22.03.2010р): 

Для курортного сезону:Ак=(Н/365)хКк; м3/добу 

де:Ак– середньодобове утворення твердих побутових відходів в курортний сезон,м3; 
Н– середня загальна норма утворення твердих побутових відходів, м3/рік; 
Кк - коефіцієнт сезонної нерівномірності. 
Для іншої пори року:А=Н/365; м3/добу 

Ак=(Н/365) х Кк = (0,35/365) х 1,5 = 0,001425 м3/добу 
Ак =Н/365 = 0,35/365 = 0,00095 м3/добу 

При середній густині 200 кг/м3 маса побутових відходів складе: 

М= 0,001425 х 200= 0,285 кг/добу, на одного працюючого; 

Оскільки працюючих 4 чоловік, то маса відходів для даного об’єкту складе: 

0,285 х 4 х 365 / 1000=0,42 т/рік 

Маса твердих побутових відходів порахована для курортного сезону, як для гіршого 
випадку. 

Розрахунок піску, забрудненого нафтопродуктами. Норма утворення забрудненого 
піску (0,1 т піску на 1000 м3 обороту нафтопродуктів в рік) прийнята по аналогії з іншими 
діючими підприємствами, і вираховується по формулі: 

M = Q x q 

Де:М — вага піску,т/рік; 
q - питомий показник утворення забрудненого піску, т/м3;  
Q - оборот нафтопродуктів по АЗС, тис.м3/рік. 
 
М= 1,48  х 0,1 =  0,148т/рік. 
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Пісок забруднений нафтопродуктами,  згідно договору,  здається на утилізацію в 
ліцензійну організацію. 

Розрахунок кількості відходів очисних споруд (нафтопродуктів та шламу)  

1) Дано: F1=95м2= 0,28753  га – площа стоку. 
n=0,76 
mr=94 
γ=1,33 
L=10 м 
q20=103 
Р=2,0 

qr =
Z ∗ A . ∗ F

t . ∗ .
mη 

 

A = q ∗ 20 (1 + 1
lgP

lgm )γ = 103 ∗ 20 . (1 +
lg2.0
lg94) . = 1115 

t = t + t + t  

t = t + 0,017	
L
v = 2,0 + 0,017

10
0,8 = 2,26хв 

Витрата дощової води складає: 

q =
Z ∗ A . ∗ F

t . ∗ .
mη =

0.26 ∗ 1115 . ∗ 0.092
2.26 . ∗ . . ∗ 1 ∗ 1 = 5.7	л/с 

q = q K K = 5.7 ∗ 0.12 ∗ 1 = 0.684	л/с 

Річна кількість зливових вод з території АЗС  

Wg=WхF, де W-річна кількість зливових стоків з 1 га 
W=10hgхΨ = 10х871 х0,8=6968м3 – 
hg=871 мм- кількість опадів за рік; 
Ψ=0,8 –коефіцієнт стоку. 
F-площа водозбору 
F=0,28753 га 
Wg=WхF=0,28753  х6968=2003 м3 

Якісна характеристика дощових стоків  

До очищення: згідно ДБН В.2.3-15:2007 
Завислі речовини - 700 мг/л; 
Нафтопродукти – 40 мг/л. 
Після очищення: 
Завислі речовини – 10,0 мг/л; 
Нафтопродукти – 0,3 мг/л. 

Розрахунок кількості затриманих речовин на очисних споруд  

Затримано завислих речовин: 
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(500− 10,0) ∗ 627
1000 = 25кг/рік 

Затримано нафтопродуктів: 
(40 − 0,3) ∗ 627

1000 = 25кг/рік 

Для вловленого мулу забрудненого нафтопродуктами, передбачено ємність 0,2 м3, 
мул забруднений нафтопродуктами, по мірі накопичення здається на утилізацію в ліцензійну 
організацію. 

Розрахунок відходів, що утворюються під час зачищення резервуарів для 
зберіганнянафтопродуктів. 

Розрахунок проводиться згідно з п.1.7.2 «Временных методических рекомендаций по 
рас чету нормативов образования отходовпроизводства и потребления». 

по формулі М = V х k x 10-3 т/рік; 
де: V – річний обсяг палива, що зберігався в резервуарі, т/рік; 
k- питомий норматив утворення нафтошламу на 1 тону палива, що зберігається, кг/т, 

(для резервуарів з бензинами k = 0,04 кг на 1 т бензину, для резервуарів з дизпаливом k = 0,9 
кг на1 т дизпалива) 

М Б = (420 м3 х 0,85 х 830 кг/ м3 х 10 -3) х 0,04 х 10 -3 = 0,0119 т/рік 
М дп = (1260м3 х 0,85 х 830 кг/ м3 х 10 -3) х0,9 х 10 -3 = 0,8 т/рік; 
Кількість відходів нафтопродуктів, що утворюються під час зачищення резервуарів 

для зберігання нафтопродуктів на проектованому АЗС становить 0,8119 т/рік. Відходи, 
згідно договору, здаються на утилізацію в ліцензійну організацію. 

Відповідно до технологічних рішень передбачаються планові (не менше одного разу 
на два роки) та по мірі накопичення, зачищення резервуарів, при цьому однією з операцій є 
мийка резервуарів водою. Промивна вода, в кількості 0,6 м3 вивозиться на утилізацію. 
Показник кількості забрудненої води використаний на основі показників аналогічно діючих 
АЗС. (Промивка резервуарів водою виконується окремою ліцензованою організацією). 

Люмінесцентні лампи на АЗС не використовуються, в зв’язку з переходом на більше 
економне світлодіодне освітлення. Світлодіодні лампи не містять ніяких отруйних речовин, 
здатних заподіяти шкоду людині. В їх роботі відсутня інфрачервоне і ультрафіолетове 
випромінювання, тому світлодіодна лампа вважається екологічним джерелом освітлення. 

Таблиця 24 
Кількість відходів при експлуатації АЗС 

Відходи при експлуатації АЗС 

Види відходів Величина т/рік Клас  
небезпеки 

Код ДК 005-96 

Побутові відходи 0,3 4 77203.103 
Замазучений пісок 0,148 3 1110.3.1.14 
Осадзмулених речовин 
нафтошлаків 

0,025 3 1110.3.1.06 

Відходи нафто шлаків при 
зачищенні резервуарів 

0,8119 3 6000.2.9.17 

Кількість відходів буде уточнена після введення об’єкта в експлуатацію. 
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Відходи нафтопродуктів, згідно договору, здаються на утилізацію в ліцензійну 
організацію. 

ТПВ вивозяться комунальним підприємством на діючий полігон побутових відходів, 
згідно договору. 

Будівельне сміття частково використовують на підсипку, а зайве вивозять на полігон 
будівельних відходів. 

Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на АЗС виконано за 
формулами діючих методик(«Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ различными производствами» (Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986). 

Санітарно - захисна зона (СЗЗ) 

За призначенням АЗС встановлюється санітарний розриву від його джерел 
забруднення нормативним розміром в 50 м.  

Наявність позитивних екологічних, соціальних і економічних аспектів реалізації 
проектованої діяльності. 
Позитивними екологічними аспектами реалізації проекту є: 
1) відсутність скидів побутових і виробничих стічних вод у водний об’єкт; 
2) відсутність твердих відходів виробництва; 
3) розсіювання викидів шкідливих речовин в межах СЗЗ, відсутність показників 

приземних розрахункових концентрацій, які б перевищували ГДК населених пунктів; 
 

Позитивними соціальними та економічними аспектами є: 
1) створення робочих місць; 
2) відпуск високоліквідної продукції; 
3) збільшення надходжень у місцевий і державний бюджет; 
4) забезпечення населення якісним та більш дешевим паливом; 

 
5.1.Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової 

діяльності. 
Будівельно-монтажні роботи при будівництві АЗС здійснюються із дотриманням 

вимог природно-охоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту 
навколишнього природного середовища земель, надр, водних об’єктів, атмосферного 
повітря, рослинного та тваринного світу від забруднення та пошкодження. Тимчасові 
автомобільні під’їзні шляхи влаштовуються з урахуванням вимог щодо запобігання 
пошкодженню дерево-чагарникової рослинності. Зменшення концентрації забруднювачів у 
приземному шарі атмосферного повітря нижче санітарних норм прогнозується за рахунок 
існуючих зелених насаджень. 

Під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення 
виконуються вже безпосередньо на межі будівельного майданчика. Застосування морально 
застарілої техніки проект не передбачає. У складі проекту організації робіт передбачені 
стандартні противібраційні заходи. У цілому вібраційний вплив будівельних робіт на 
населення, персонал, ґрунти та конструкції несуттєвий. Проектована діяльність не 
передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи 
на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін 
існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження. 

До початку проведення робіт необхідно виконати: 
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- влаштування тимчасового огородження будівельного майданчика; 
- роботи по водопостачанню будівельного майданчика; 
- встановлення тимчасових будівель і споруд; 
- виставити знаки безпеки. 
Водопостачання будівельної ділянки – передбачено привозною водою. Побутові 

приміщення прийняти по серії 420-04, розміщені за межами небезпечної зони їх 
розташування вказано в проекті організації будівництва. Детальне розміщення побутових 
приміщень, їх прив’язку необхідно показати на генплані в проекті виконання робіт. 

Електропостачання об’єкту передбачено від існуючої ТП з встановленням 
тимчасового електричного щитка на період будівництва. 

Для працівників передбачено побутові приміщення, душ та біотуалет. 
Для освітлення будівельної ділянки передбачено прожектори. 
Монтаж конструкцій проводити безпосередньо з транспортних засобів. 
Будівельна ділянка відгороджується тимчасовою огорожею (дерев’яною). В місці 

проїзду автотранспорту передбачено ворота. Передбачена площадка миття коліс. 
З метою гасіння осередків пожежі передбачено інвентарний пожежний щит з 

реманентом біля побутових приміщень, а при потребі викликати пожежну дружину по 
тел.01. Споруджувальні будівлі, тимчасові споруди, підсобні приміщення, а також 
будівельні майданчики повинні бути забезпечені інвентарним пожежним щитом, 
первинними засобами пожежогасіння біля побутових приміщень, а при потребі викликати 
пожежну команду по тел.101. 

Засоби колективного і індивідуального захисту повинні відповідати НПАОП 45.2-
3.01-04. При переміщенні елементів і конструкцій монтажникам слід знаходитись за 
межамиконтуру встановленої конструкції з протилежної сторони їх подачі краном. 

При розвантажені і навантажені а/м водії повинні вийти із кабіни а/м і знаходитись 
за межами небезпечної зони, яка вказана на листі ПОБ- 2. 

Вантаж в зоні складування піднімати на висоту не більше 4 м. 
При роботі на об’єкті декількох організацій необхідно передбачити заходи по 

охороні праці у відповідності з положенням про взаємовідносини генерального підрядника 
з субпідрядником. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт по організації будівельного майданчика 
неухильно дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека в 
будівництві», «Вимог санітарних і гігієнічних. Норм і правил Мінохорони України», 
«Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів». 

Відходи при будівництві 
Розрахунок кількості сміття (тверді побутові відходи) загальне 

середньодобове утворення на одного працюючого розраховується за формулами (згідно з 
Наказом затвердженим Міністерством будівництва, архітектури і житлово-комунального 
господарства України, №7 від 10.01.06): 

 
А=Н/365; м3/добу 

де: 
Н – середня загальна норма утворення твердих побутових 

відходів, м3/рік; 
А =Н/365 = 0,35/365 = 0,00095 м3/добу 
При середній густині 200 кг/м3 маса побутових відходів складе: 
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М = 0,00095 х 200= 0,19 кг/добу, на одного працюючого; 
Оскільки працюючих 17 чоловік, то маса відходів складе: 
 
0,19 х 17 х 365 / 1000=1,178 т/рік 
 
Оскільки будівництво ведеться лише 7  міс,  то кількість твердих побутових відходів 

складе 0,687т. 
Випадково прокапані нафтопродукти від будівельних машин засипаються піском, 

пісок забруднений нафтопродуктами здається на утилізацію. Оскільки при нормальній роботі 
АЗС утворюється 0,28 т/рік замазученого піску, то при будівництві тривалістю 7міс, 
утворюється 0,16т. 

Аналіз рівня впливу на атмосферне повітря 
Викиди від будівельних машин при будівництві, при погрузці та розгрузці матеріалів, 

при роботі кранів та бульдозерів. 
Для визначення викидів забруднюючих речовин при роботі будівельного транспорту 

використовується «Методику розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових 
газів.  

В повітря від транспортних засобів», яка затверджена наказом Держкомстату №452 
від 13.11.2008р. 

В середньому за добу при проведенні будівельних робіт на майданчику будівництва 
спалюється 10л (0,0082т) дизельного пального. 

При роботі двигунів у повітря надходять забруднюючі речовини та парникові гази, до 
яких, зокрема, належать: оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглекислий газ, сажа, 
неметанові леткі органічні сполуки. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від роботи двигунів 
внутрішнього згоряння розраховуємо за формулою: 

 
Вij = Мi · Аij 
де:Вij-обсяги викидівj-ї забруднюючої речовини та парникового газу(крім свинцю) i-

ю групоютехніки, кг; 
Мi-обсяги спожитого паливаi-ю групою техніки,т; 
Аij-усереднені питомі викидиj-ї забруднюючої речовини та парникового газуi-ю 

групоютехніки, кг/т. 

Таблиця 25 
Викиди на (кг/доба): 

Назва З/Р  Дизпаливо 
Оксид вуглецю  0,296 
Сажа  0,031 
Діоксид азоту  0,257 
Діоксид сірки  0,035 
Вуглекислийгаз двоокис вуглецю)  25,7 
НМЛОС  0,025 
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Таблиця 26 
Викиди забруднюючих речовин при роботі будівельних машин 

Назва З/Р г/с т/р 
Оксид вуглецю 0,082 0,108 
Сажа 0,0086 0,011 
Діоксид азоту 0,071 0,093 
Діоксид сірки 0,0097 0,012 
Вуглекислийгаз(двоокис 

вуглецю) 
7,13 9,38 

НМЛОС 0,0069 0,091 

Таблиця 27 
Викиди забруднюючих речовин при роботі будівельних машин за 7 місяців 

Назва З/Р г/с т/р 
Оксид вуглецю 0,082 0,063 
Сажа 0,0086 0,0064 
Діоксид азоту 0,071 0,054 
Діоксид сірки 0,0097 0,007 
Вуглекислийгаз(двоокис 
вуглецю) 

7,13 5,47 

НМЛОС 0,0069 0,053 
Розрахунок викидів від технологічного процесу зварювання. 
При виконанні зварювальних робіт під час будівництва будуть 

застосовуватись електроди АНО-4 (100 кг на період будівництва) 
Розрахунок проводиться на основі методичних вказівок “Показники емісії ( питомі 

викиди) забруднюючих речовин від процесів електро, газозварювання, наплавлювання, 
електро-, газорізання та напилювання металів”, розроблені інститутом гігієни та медичної 
екології ім. О.М. Марзєєва академії медичних наук України та затверджені Мінекоресурсів 
України 11 січня 2003р. 

Викиди розраховуються: 
U= К*В/1000000 
Де К - питомий викид по інгредієнту, г/кг; 
В – розхід зварювальних матеріалів, кг. 
Викиди забруднюючих речовин: 
Оксид заліза 5,41*100/1000000=0,0005 т 
Оксид марганцю 0,59*100/1000000=0,00001 т 
 

Приведені показники свідчать, що рівень шкідливого впливу при виконанні 
будівельних робіт на навколишнє середовище не буде перевищувати значень, які 
допускаються санітарними нормами. 

Фарбувальні роботи на об’єкті не проводиться, в зв’язку з тим, що відбувається збір 
вже готових покрашених конструкцій. 

 
 5.2. Використання в процесі провадження планової діяльності природних 

ресурсів. 
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Площа ділянки – площа земельної ділянки, яку займає  паливо-заправний пункт 
0,28753 га) перебуває у користуванні ПрАТ ,,Племінний завод Закарпатський" Згідно 
проектного рішення на даній ділянці виконується виїмка землі під резервуари та 
трубопроводи. Місце вивозу зайвого ґрунту погодити територіальною владою місцевого 
самоврядування. 

Площа озеленення території становить 0,1793 га  Роботи з озеленення виконуються 
тільки після прибирання залишків будівельного сміття, влаштування проїздів та майданчиків 
та завезення рослинного грунту з «культурного відвалу». 

Для влаштування газонів використовують травосуміш наступного складу  
(на 1 га площі):  

- райграс    -50 кг; 
- польовиця біла  -30 кг; 
- мятлик луковий  -20 кг. 

 
 5.3. Викиди та скиди забруднюючих 

речовин,шумовими,вібраційними,світловими,тепловими та радіаційними 
забрудненням. 

 
Джерелами шуму на АЗС є: система повітряного опалення, яка складається з 

канального кондиціонера ARG 45R - 47дБ(А) і канального вентилятора RK 500х300 В3 – 62 
дБ(А), ПРК марки "TokheimQuantium",- 70дБ(А), канальні вентилятори в туалетах EDM-160 
-  33  дБ(А),  Очікувальні рівні шуму є менше гранично допустимих в 80  дБА екв,  згідно 
вимог ДСН 3.3.6.037-99 для робочих місць техперсоналу АЗС, тбл2, п.5. 

Отже з умов шуму робочі місця техперсоналу будуть відповідати ДсанПіН 3.3.6.037. 
Згідно листа Інституту медицини праці № 40/818 від 6.07 2001 р.(за дорученням МОЗ)де 
вказано: експертизою встановлено, що вищезгадана продукція (ПРК) не впливає на стан 
здоров’я та безпеку працюючих і не підлягає гігієнічній експертизі згідно з ст.  16  Закону 
України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”. 

Для зменшення шумового впливу установки системи повітряного опалення 
розміщені подальше від робочих місць і в підшивній стелі коридору.  Захист від шуму 
виконується згідно з ГОСТ 12.1.003-83. 

Насадження кущів на території АЗС буде сприяти зменшенню шумового та 
порохового навантаження від магістральної вулиці. 

Для непроникнення шуму на прилеглу територію проектом передбачено 
відповідні конструктивні рішення для погашення шуму: 

стіни будівель виконані з застосуванням шумопоглинаючого матеріалу; 
вхідні двері та вікна забезпечені ущільнюючими прокладками; 
 для зменшення рівнів шуму вентилятори монтуються 

навіброізоляторах,повітропроводи з’єднуються за допомогою гнучких вставок привозний 
резервний дизель – генератор встановлений в глибині виділеної ділянки. 

Робота дизель-генератора передбачена при аварійних ситуаціях (централізоване 
вимкнення електропостачання). 

Дизель-генератор захищений шумопоглинаючим і водонепроникним кожухом з 
дверцями і встановлений на рамі. Викид відпрацьованих газів від дизель-генератора 
здійснюється через вихлопні трубопроводи і металевий глушник, що поставляється в 
комплекті з дизель-генератором. 
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Передбачені заходи забезпечать непроникнення шуму на територію АЗС та прилеглу 
територію. 

Дані заходи забезпечать допустимі норми звукового тиску для денного (55 дБА) та 
нічного часу доби (45дБА). Октавні рівні звукової потужності в ДБА технологічного 
обладнання, що вимірюється при їх роботі наводяться в таблиці24. 

Таблиця 28 
Допустимі норми звукового тиску 

Середньо геометрична 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
частота октавних смуг         

         
Звукова потужність, 64 62 56 54 51 49 46 45 

дБА      
Ці цифри будуть відповідати величинам звукової потужності на робочому місці. 

Рівень звукового тиску в дБА (розрахунковий метод ДБН В.1.1-31: 2013 )Середньо 
геометричних октавних частотах розраховано і показано в таблиці. 

Таблиця 29 
Середньо геометричних октавних частотах. 

Середньо геометричні 3 25 50 00 
1

000 2000 4000 8000 
октавні смуги, Гц     

     

Величина рівня 2 2 1 9 
2

7 22 20 15 
звукового     
тиску, дБА     

Фоновими джерелами шуму на прилеглій до підприємства буде шум. 
Граничні рівні звукового тиску L в дБА октавних смугах частот подані в таблиці: 

Таблиця 30 
Граничні рівні звукового тиску 

Октавні смуги частот,  
Гц 63 25 50 500 1000 2000 4000 8000 
   

Рівні звукового тиску, 32 2 2 30 28 24 20 15 
дБА   

Розрахунок шуму 
відоб’єкта:      

L = LP— 15 lg r + 10 lg —  ar — 10 lg,1000 
де: 
LP-октавний рівень звукової потужності в дБ джерела шуму; 
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-  фактор направленості джерела шуму.  Для джерела шуму з рівномірним 
випромінюванням звуку необхідно приймати Ф=1;  r  -відстань в м від джерела шуму до 
розрахункової точки; 

- просторовий кут випромінюванням звуку, для джерел шуму розташованих: 
на поверхні території -= 2; 
а - затухання звуку в атмосфері в дБ/км,( ДБН В.1.1-31: 2013); 
 

Таблиця 31 
Розрахункові еквівалентні рівні шуму 

На межі підприємства На межі СЗЗ 
55 45 

 
 
Для зниження рівня шуму проектом передбачено: 
- розміщення технологічного обладнання АЗС в глибині виділеної ділянки; 
- озеленення території; 
- використання сучасного малошумного технологічного обладнання; 
- в складі конструкції зовнішніх огороджуючи конструкцій використання 

ефективного термозвукоізолятора (жорсткі мінераловатні плити); 
- використання сучасної столярки з термо-звукоізоляційними прокладками і 

заскленням скло пакетами; 
- звукопоглинаючі підвісні стелі „Армстронг”. 
-  

5.4. Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 
тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій. 

Перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою 
запобігання виникненню аварійних ситуацій і аварій заходів.  

Головними умовами зниження ризику аварій на АЗС є: 
експлуатація технічно справного обладнання зі справним заземленням; 
дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів; 
герметизація системи зливу та наливу палива, обладнання, арматури, 

трубопроводів,своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка технологічного 
обладнання, приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура), дотримання 
правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки; 

мінімізація (виключення) сторонніх осіб на території АЗС під час приймання палива з 
автоцистерни; 

дотримання протипожежного режиму; 
наявність засобів пожежогасіння, системи пожежної сигналізації,наявність системи 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей, наявність системи 
оповіщення (гучномовці, сирени), телефонного зв'язку, забезпечення персоналу засобами 
індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом; 

спецвзуттям, підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, 
навчання, атестація; 
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готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові тривоги), 
чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості. 

Необхідності в додаткових проектних рішеннях чи інших заходах по зниження ризику 
аварій немає, окрім неухильного виконання вимог нормативних і регламентних документів 
щодо експлуатації об'єкту підвищеної небезпеки та організації всебічної професійної 
підготовки персоналу, зокрема відпрацювання готовності до локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій. 

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення 

 
Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 
канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 
небезпеки (НІ) за формулою: 
 

НІ=∑НQі 
де: НQі- коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за формулою: 
 

-  
 де: С, - розрахункова середньорічна концентрація  
 і-ої речовини на межі житлової забудови, мг/м3; 

Rf x  CI–референтна(безпечна)концентрація і-ої речовини, 
мг/м3;НQі =1 – гранична величина прийнятого ризику. 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (IСRI) від речовин, яким 
властива канцерогенна дія, розраховується за формулою: 

 
де IRCІ, - канцерогенний ризик і-ої речовини, мг/м3; 

Таблиця 32 
Канцерогенні концентрації речовини 

 

Назва речовини Масові ГДК,  RfC, Клас 
 концентрації мг/м3  мг/м3 небезпеки 
 викидів, мг/м3     

Сірки діоксид 0,0036   0,08 3 
Азоту діоксид 0,017   0,04 3 
Оксид вуглецю 0,11   3,0 4 
Вуглеводні 0,057 1,0   4 
граничні (С12-

С19)      
Пропан 2,68 65   4 
Бутан 2,02 200   4 
Бенз(а)пірен     2 
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Розрахунок неканцерогенного ризику: 
 
HQ= 0,0036/0,08+0,017/0,04+0,11/3,0+0,057/1+2,68/65+2,02/200= 
= 0,045+0,425+0,036+0,057+0,041+0,01=0,614 
HQ = 0,614<1 
 

Таблиця 33 

Не канцерогенні ризики 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 
Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менш ніж 1 
Гранична величина прийнятого ризику 1 
Ймовірність розвитку шкідливих ефектів 

зростає пропорційно збільшенню HQ Більш ніж 1 
  
Згідно проведених розрахунків не канцерогенного ризику можна визначити що 

коефіцієнт небезпеки HQ  становить <  1,  а це значить що по табл.Ж.1  [9]  ризик шкідливих 
ефектів вкрай малий; 

Розрахунок канцерогенного ризику: 
CR = 0,000023х0,09 = 0,000002 
Згіднопроведенихрозрахунківканцерогенногоризикуплановоїдіяльностіможнавизначи

ти що рівень ризику протягом життя становить 0,000002 < 10-4, і по табл.Ж.2 [9]відповідає 
рівню ризику Умовно прийнятний. 

Таблиця 34 
Розрахунок канцерогенного   ризику 

   
Рівень ризику  Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних 
контингентів Більш ніж 10-3 

Прийнятний для професійних 
контингентів і 10-3 – 10-4 

неприйнятний для населення   
Умовно прийнятний 10-4 – 10-6 

Прийнятний Менш ніж 10-6 
 
На основі отриманого значення ризику планової діяльності для здоров’я людини 

можна прийняти рішення про прийнятість такої діяльності. 
Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності. 
Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку 

може вплинути в провадження об’єкта господарської діяльності, з врахуванням 
особливостей природнотехногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику (RS) визначається за формулою: 
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RS = CRaxVu x T x(1-N P), 
де:RS – соціальний ризик, чол./рік; 

CRa– канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 
забруднюючих атмосферу, який визначається (п.9.1.8.), ябо приймається CRa=1х10-6, 
безрозмірний; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 
визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі 
об’єкта з санітарно-захисною зоною, частка одиниці; 

N – чисельність населення,що визначається за даними мікрорайону,якщо є такі 
унаселеному пункті, або за даними населеного пункту, чол.; 

Т – середня тривалість життя(визначається для даного регіону або 
приймається70років); 

Np–коефіцієнт що визначається за формулою для будівництва нового об’єкта: 
 

 
 
де: N p-кількість додаткових робочих місць(при зменшенні зі знаком „мінус”); 
RS CRaxVu x N x(1 N P)= 0,000002х(1223/12600)х1000/70х(1-0,003) = 
T= 0,000002 х 0,097 х 14,28 х 0,997 = 0,0000027 
Згідно проведених розрахунків соціального ризику планової діяльності по табл.И.1 [9] 

можна визначити що рівень ризику протягом життя становить 0,0000027 < 10-4,  а це 
відповідає рівню ризику Умовно прийнятний. 

Вплив дизельного палива на організм людини. 
Клас небезпеки дизельного палива по ГОСТ 12.1.007:у разі інгаляційного впливу – 4 

(речовини малонебезпечні); у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні); у 
разі потрапляння на шкіру – 4 (речовини малонебезпечні). 

Пари дизельного палива мають слабкий запах; вони важчі за повітря. В зв'язку з 
низькою летючістю ДП важкі гострі отруєння малоймовірні. Вдихання насичених парів ДП 
протягом 1  –  1,5  хвилин викликає легку нудоту,  тривалий головний біль.  Дія ДП на шкіру 
має вигляд подразнення. При потраплянні до очей викликає різкий кон'юнктивіт та каратит. 
Враховуючи випари ДП,  його температуру випару та можливі маси розливів,  утворення 
токсичної хвилі парів ДП практично малоймовірно. 

Вплив вуглеводневих газів на організм людини. 
Вуглеводні гази при атмосферному тиску не мають токсичної (отруйної)  дії на 

організм людини. Але, потрапляючи в повітря, зріджені гази змішуються з ним, витісняють і 
зменшують вміст кисню в повітрі. 

Людина, знаходячись в такій атмосфері, відчуватиме кисневе голодування, а при 
значних концентраціях зрідженого газу в повітрі може загинути від задухи. Симптоми 
отруєння людей у випадку витоку пропан-бутанової суміші: збудження, оглушення, 
звуження зіниць, уповільнення пульсу до 40-50 ударів за хвилину, блювота, теча слини, 
пізніше - сон протягом декількох годин; на другий день - уповільнення пульсу, підвищення 
температури, зниження кров'яного тиску. 

Вдихання протягом 10 хвилин повітря, яке містить 1 % пропану або бутану, не 
викликає ніяких симптомів отруєння. Вдихання повітря, яке містить 10 % пропану 
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абобутану, протягом 2 хвилин викликає запаморочення. Пропілен і бутилен мають 
наркотичнівластивості:, через ЗО хвилин після початку вдихання повітря, в якому 15 % 
пропілену, людина непритомніє, при 24 % вмісті пропілену в повітрі непритомність наступає 
через 3 хв., при 35- 40 % пропілену в повітрі - через 20 сек. 

У зв'язку з цим всі компоненти ЗВГ включені в список шкідливих для людського 
організму речовин. Санітарними нормами встановлена гранично допустима їх концентрація 
в повітрі робочої зони виробничих приміщень,  і дорівнює 300  мг/м3 (у перерахунку на 
вуглець). Цих норм необхідно дотримуватися також: у робочій зоні зовнішніх установок. 
Подібна концентрація приблизно в 15-18 разів менша за нижню межу вибуховості. 

5.5. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планової діяльності та 
об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планової діяльності 

Накопичення шкідливого ефекту від багаторазового впливу забруднювачів від 
проектованого об’єкту по всій території відсутні. Тому можна вважати що кумулятивний 
вплив відсутній. Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не виявлено. 

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

З кожним роком по мірі збільшення транспортного парку зростає й потреба у паливі. 
У зв′язку з цим,  кожного року збільшується й кількість автозаправних станцій та авто газо 
заправних пунктів, які згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 
року № 808  занесені до переліку видів діяльності та об′єктів,  що становлять підвищену 
екологічну небезпеку. 

Джерелами забруднення навколишнього середовища на АЗС є випаровування 
нафтопродуктів (парів нафтових вуглеводнів) при зберіганні в резервуарах («малі дихання»-
режим мірник) та заправці автотранспорту. Викиди при зливі з автоцистерн відсутні («великі 
дихання»-режим буферний), оскільки передбачено пароповернення, при цьому виключається 
вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. 

При оцінці шкідливої дії АЗС на навколишнє середовище не можна забувати і про 
викиди від автотранспортних засобів, які заїжджають та обслуговуються на автозаправних 
станціях. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному 
згоранні палива. До складу цих викидів входять оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, 
сірки, тверді частки, при перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт 
викидає сажу, смоли, бенз(а)пірен, продукти неповного згорання палива. 

Мережаавтозаправнихстанційробитьсвійвнесокуформуванніфоновогозабруднення, у 
збільшення вмісту домішок на значній відстані від джерел забруднення й до глобальних змін 
у складі атмосфери, що може привести до багатьох небажаних наслідків, в тому числі до 
зміни клімату. 

Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від метеорологічних 
умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють накопиченню забруднюючих речовин в 
приземному шарі атмосфери, концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача 
полягає тому, щоб у ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення. Для 
вирішення цієї задачі необхідне завчасне прогнозування таких умов і своєчасне скорочення 
викидів забруднюючих речовин. 

Попередження про підвищення рівня забруднення повітря в зв’язку з очікуваними 
несприятливими метеорологічними умовами (НМУ) складають у прогностичних підрозділах 
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Гідромету. Попередження складають з врахуванням можливої наявності трьох 
рівнейзабруднення атмосфери, яким відповідають три режими роботи об’єкту в умовах 
НМУ(несприятливих метеорологічних умовах). 

Категорія небезпеки визначається відповідно до можливого або виявленого 
накопичення шкідливих речовин, концентрація яких може досягти або досягла рівнів, які 
перевищують максимально-разові гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. 

В числі умов, які визначають накопичування або розсіювання забруднювальних  
Інверсією температури називають підвищення температури повітря із збільшенням 

висоти замість звичайного її пониження. 
Температурні інверсії зустрічаються як в приземному шарі атмосфери, починаючи від 

поверхні землі, так і у вільній атмосфері, особливо в нижньому двокілометровому її шарі. 
Інверсії температури створюють шари, які затримують розсіювання. 

Найбільша повторювальність при піднятих інверсій спостерігається в денні та ранкові 
години (у кожному другому випадку), менша їх повторювальність – у вечірні та нічні 
години,  хоча і в цей час вона доволі значна –  35%  -  40%  від усіх випусків радіозондів.  В 
нічний час найбільша повторювальність цих інверсій спостерігається у серпні-вересні. 
Найчастіше цей тип інверсій спостерігається в холодний період року. 

Слід відзначити що 50% викидів при експлуатації об’єкту та 95% викидів при 
будівництві об’єкту це викиди парникових газів. 

Коли мова йде про парникові гази, то варто сказати що це газоподібні речовини, які 
впливають на випромінювання. Вони знаходяться у повітрі та створюють так званий 
парниковий ефект. Ці гази бувають природного походження але значна їх частина 
утворюється все-таки внаслідок людської діяльності. 

Збільшення кількості парникових газів у атмосфері призводить до того, що вони 
утримують все більше випромінювання і спричиняють глобальне нагрівання Землі. 

Виникнення парникового ефекту відбувається через наступні екологічні причини: 
 Застосування гарячих корисних копалин, таких як вугілля, нафта, природний 

газ у промисловості, при їх спалюванні в атмосферу потрапляє велика кількість 
вуглекислого газу та інших шкідливих хімічних речовин. 

 Транспорт – велика кількість автомобілів, як легкових, так і вантажних, 
виділяють вихлопні гази, що також сприяє парниковому ефекту. Щоправда поява 
електромобілів і поступовий перехід на них може надати позитивний вплив для екології. 

 Вирубка лісів, адже відомо, що дерева поглинають вуглекислий газ, і з кожним 
знищеним деревом, кількість цього самого вуглекислого газу тільки зростає (в тому числі 
прямо зараз наші лісисті Карпати стають вже не такими лісистими, як це не сумно). 

 Лісові пожежі – тут такий же механізм, як і при вирубці лісів. 
 Агрохімія і деякі добрива також є причиною парникового ефекту, так як в 

результаті випаровування цих добрив в атмосферу потрапляє азот, який є одним з 
парникових газів. 

 Розкладання і горіння сміття також сприяє появі парникових газів, що 
збільшують парниковий ефект. 

 Збільшення населення на планеті Земля також є непрямою причиною, 
пов’язаною з іншими причинами –  більше людей,  значить більше від них буде сміття,  
більше буде працювати промисловість, щоб задовольнити всі наші не маленькі потреби і 
так далі. 
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Основні заходи що до пом'якшення антропогенного впливу на зміну клімату 
1. Заходи по енергозбереженню (юридичні та нормативні закони, які  сприяють 
енергозбереженню в країні; вдосконалення структури паливно-енергетичного 

комплексу, розвиток енергозберігаючих технологій (наприклад, сонячні батареї) та 
впровадження прогресивних технологій в паливно-енергетичному комплексі 

2. Вдосконалення землекористування, промислових процесів та впровадження 
прогресивних технологій в цих галузях 

3. Введення нових та вдосконалення існуючих сміттєво переробних потужностей 
4. Насадження нових лісів на значних територіях (Як ми знаємо, ліси є одними 

знайкращих поглиначів вуглекислого газу. За рахунок лісів в Україні щорічно поглинається 
біля 50  млн.  т СО2. Зрозуміло, нові насадження лісів покращать екологічну обстановку в 
країні та пом'якшать вплив антропогенного фактору на зміну клімату). 

5. Впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії. 

6.ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ,ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ДЛЯ 
ОЦНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Для оцінки впливу на довкілля використовувались діючі методики розрахунків 
викидів забруднюючих речовин. 

Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря при зберіганні на АЗС 
виконано за формулами діючих методик («Сборник методик по расчету выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ различными производствами» (Ленинград, 
Гидрометеоиздат, 1986). Сборник методик по расчёту содержания загрязняющих веществ в 
выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994. 

Для паливороздавальних колонок розрахунок викидів в атмосферне повітря 
проведений як для неорганізованого джерела викиду. Розрахунок викидів виконується згідно 
«Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
різними виробництвами», Донецьк-2004. 

Для визначення викидів забруднюючих речовин при переміщенні автотранспорту по 
території підприємства використовується «Методик розрахунку викидів забруднюючих 
речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів», яка затверджена наказом 
Держкомстату №452 від 13.11.2008р. п.4.2 

7.ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ,СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, 
ВІДВЕЛЕННЯ, УНИКНЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ВПЛИВУ НА ДОВКЛЛЯ,У ТОМУ ЧИСЛІ КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

Для зменшення впливу АЗС на навколишнє середовище проектом передбачені такі 
заходи: 

Планувальні: 
Взаємне розташування джерел викидів шкідливих речовин вибране таким чином, що 

при направленні вітру в сторону житлової забудови, викиди шкідливих речовин не 
накладаються, житлові забудови знаходяться на віддалі більше 150 м. 

Покриття доріг і технологічних площадок фігурними елементами мощення. 
Заходи по охороні атмосферного повітря. 
Для забезпечення стандартного рівня екологічної безпеки: 
1) налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки 

закритим способом і автоматизація процесу заправки транспорту; 
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2)постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря 
більше 0 0С один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0 0С два рази за місяць. 

Взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду;  
Для забезпечення повищеного рівня екологічної безпеки: 
1) застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними 

клапанами,які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в 
резервуарі; 

2) антикорозійне покриття резервуарів; 
3) пароповернення парів пально при зливі його з автоцистерн в резервуари 

зберігання; 
Заходи по охороні грантівта водних ресурсів: 
Для запобігання можливих розливів нафтопродуктів при наливі їх в резервуари і 

проливів при заправці автомобілів та попадання в грунт проектом передбачені наступні 
заходи: 

Для забезпечення стандартного рівня екологічної безпеки: 
1)виключення скиду в стічні води відходів нафтопродуктів; 
2) влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться 

операції з нафтопродуктами; 
3) проведення вчасного ремонту дорожнього  покриття; 
4) виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів; 
5)огородження зон озеленення бортовим каменем, що запобігає змиву ґрунту на 

дорожнє покриття під час проливного дощу; 
6) негайне прибирання пролитого нафтпродукту, засипання піском місця 

розливу,зібрання його в контейнер, забезпечення технічного огляду каналізаційної мережі, а 
також контроль за якістю стічних вод; 

7) організація регулярного прибирання території. 
Для забезпечення повишеного рівня екологічної безпеки: 
1) використання підземних резервуарів з постійним контролем герметичності, що 

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

який при падіння пістолету на землю, при розриві наповнювального шлангу або при 
заповненні пальним в бакові досягне пістолета, автоматично його закриває; 

3) вертикальне планування площадки, забезпечення відведення дощових і талих вод 
замість зливу та роздачі ПММ для очистки на існуючі очисні споруди стічних вод; 

Ресурсозберігаючі заходи: 
1) раціональне використання земельних ресурсів; 
2) встановлення вузлів обліку енергоносіїв та води; 
3) встановлення вузла обліку спожитих нафтопродуктів; 
Захисні заходи: 
1) встановлення локальних очисних споруд; 
2) вивезення вловлених нафтопродуктів та осаду, що вловлюються на ОС; 
3) функціональне зонування території. 
Компенсаційні заходи: у вигляді нарахування плати за забруднення у відповідності 

до виставленого рахунку службою природо охорони та податковою.. 
 
Охоронні заходи: моніторинг території,спостереження,оцінка та прогнозування 

стану навколишнього середовища ведеться експлуатаційною службою. 
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8.ОПИИС ОЧІКУВАНОГОО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯЗУМОВЛЕНОГО НАДЗВИЧАЙНИМИ 
СИТУАЦІЯМИ, ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇЙ 

Основні небезпечні процеси на АЗС 
Основним видом робіт, пов’язаними з небезпечними речовинами, є заправка паливо-

мастильними матеріалами пересувних автотранспортних засобів. 
Перелік основних небезпечних процесів для АЗС – приймання (зливання палива в 

резервуари через зливні муфти з автомобільної цистерни), зберігання палива в резервуарах 
і заправка паливом легкового та вантажного автомобільного транспорту через ПРК. 

Метою проведення спрямованого аналізу є визначення небезпек, можливих аварій, 
аварійних ситуацій і їх наслідків з урахуванням таких факторів: 

хімічні і фізичні властивості дизельного палива; 
конструктивні особливості обладнання, які обумовлюють наявність небезпек для 

даного типу обладнання; 
значення параметрів процесів приймання, зберігання, циркуляції, видачі, 

використання вищевказаних небезпечних речовин; 
фактичний стан обладнання об’єктів обстеження, умови його експлуатації; 
розташування підприємства у межах населеного пункту (з урахуванням чисельності 

населення, що проживає на території, наявності водоймищ і річок, коефіцієнту стратифікації, 
висоти забудови навколишньої території); 

технічні та організаційні можливості об’єктів обстеження та підприємства в цілому 
щодо запобігання переходу аварійної ситуації в аварію та локалізації наслідків аварії, 

що сталася. 
Фактори впливу на обладнання з рідким паливом, які можуть призвести до аварії, 

можуть бути внутрішніми і зовнішніми. 
Внутрішні фактори: 
переповнення резервуара (недбалість обслуговуючого персоналу, несправність 

датчиків); 
корозія металу обладнання і трубопроводів. 
Зовнішні фактори: 
пожежа біля обладнання; 

вибух біля обладнання; 
падіння різних предметів (в т.ч. літаків); 

терористичний акт; землетрус. 
Характеристика видів небезпеки, що властиві на АЗС. Причини аварій. 
Заходи що до запобігання аварій 
Наявність великої кількості дизельного палива (ДП) в резервуарах створює небезпеку 

виникнення пожежі у випадку витоку палива та наявності джерела спалаху. 
При витоку палива в технологічному колодязі створюється небезпека утворення 

вибухонебезпечних концентрацій паливо-повітряної суміші, що при наявності джерела 
ініціювання пожежі може викликати пожежу і створити умови для подальшого розвитку 
аварії. 

Не виключена ймовірність аварії в резервуарах навіть при наявності справної системи 
захисту від статичної електрики і при нормальній експлуатації технологічно справного 
обладнання. 
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При певних умовах наливання нафтопродуктів в резервуарах (при збільшенні 
швидкості наливання) заряди статичної електрики накопичуються швидше, ніж відводяться 
через заземлення, оскільки ДП відноситься до діелектриків з дуже низькою провідністю 
електричного струму. 

У таких випадках із збільшенням рівня наливу палива в місткості напруга статичної 
електрики буде збільшуватись і може досягти такого значення, при якому в момент 
наближення вільної поверхні палива до стінок заливного люку (при наповненні резервуарів 
понад 90% від його об’єму) внаслідок різниці потенціалів виникає іскровий розряд, що 
здатен викликати запалення і пожежу. 

Так як тиск в момент вибуху досягає 1 470 кПа (1,5 МПа), а температура вибуху сягає 
та коливається в межах 1 500 – 1 800ºС, може виникнути розгерметизація посудини. Це в 
свою чергу обумовить доступ кисню в розгерметизовано посудину, подальший розвиток 
пожежі та аварії. 

Горіння – це складний хімічний процес, основою якого є хімічна реакція окислення, 
що супроводжується виділенням великої кількості тепла, світла, продуктів горіння – оксидів 
вуглецю, сірки, азоту. 

Швидкість горіння залежить від наявності горючої речовини і окислювача (кисню 
повітря), певної температури та агрегатного стану речовини. 

Пари нафтопродуктів окислюються швидше, рідкі – повільніше. Це пов’язане з 
концентрацією кисню в парогазовій та рідкій фазах нафтопродуктів.  В парогазовій фазі 
кисню значно більше, ніж біля поверхні рідкої фази та в рідкій фазі. 

Швидкість вигоряння ДП – 18 – 20 см/год. Швидкість поширення полум’я у факелі 
розпиленого форсункою ДП – перевищує 150 – 160 м/с. 

При такій швидкості поширення полум’я горіння переходить у вибух з великою 
руйнівною силою. 

Тиск у момент вибуху перевищує 1,5 МПа, температура вибуху сягає 1 500 – 1 800ºС. 
Для даної АЗС характерні такі види аварій: 
вибух – вибух автоцистерни наповненої дизпаливом, вибух дизпалива в цистерні в 

замкненому об’ємі; 
пожежа –  горіння виливів рідких продуктів –  дифузійне горіння парів ЛЗР у повітрі 

над поверхнею рідини. 
Ситуація в якій може статись вибух автоцистерни: 
- пролив дизпалива, горіння площі розливу під бензовозом; 
- об’єм відсіка цистерни – 5 м3; 
- нагрівання дизельного палива в цистерні бензовоза вище температури спалаху, 
фізичний вибух цистерни (5 м3 аварія типу BLEVE); 
Основними вражаючими факторами вибухів є: 
ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий; 

розлітання осколків зруйнованого обладнання; падіння 
конструкцій будівель і споруд, комунікацій; 

утворення при вибуху і/або вихід із пошкоджених апаратів чи комунікацій 
шкідливих для здоров’я людини та довкілля речовин, що містяться в них і вміст цих 

речовин у повітрі в кількостях, які перевищують граничнодопустимі концентрації. 
Визначальним параметром, який характеризує рівень небезпеки ударної хвилі, є 

величини надлишкового тиску та імпульсу в її фронті. 
Основними вражаючими факторами пожеж є: 
теплове випромінювання полум’я; 
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висока температура навколишнього середовища; 
екологічне забруднення прилеглої території (дим, токсичні продукти горіння та 

термічного розкладу); 
знижена концентрація кисню. 
Перелік факторів і основних причин,що сприяють виникненню та розвитку 
імовірних аварій: 
перенаповнення резервуарів, експлуатація негерметичного обладнання; 
відмова обладнання (корозія, зношування деталей, прокладок, деформація, закінчення 

терміну служби); 
порушення термінів ППР, ТО та їх низька якість; 
порушення режимів ведення процесу (тиск, температура, швидкість зливання, рівень 

наповнення); 
помилки дії персоналу (низька якість підготовки,  відсутність досвіду);  

зовнішні фактори (транспортні аварії, тощо). 
Залежно від характеру розгерметизації та інших умов аварії можуть розвиватися у 

виді вибуху парів і газів, пожежі виливу, «вогняної кулі». 
Причини пожеж і вибухів: 
відкритий вогонь: запалений сірник,лампа,проведення ремонтних робіт із джерелом 

відкритого вогню; 
іскра: виконання робіт сталевим інструментом,експлуатація несправного 

електрообладнання та будь-яка іскра незалежно від її походження; 
розряди статичної електрики: порушення системи захисту від статичної 

електрики,грозові розряди, блискавка (при несправності конструкції грозозахисту) можуть 
викликати пожежі і вибухи; 

природні катаклізми. 
Заходи що до запобігання аваріям 
о основних заходів що до безпечної експлуатації АЗС та запобігання аваріям можна 

віднести: 
 Професійна і протиаварійна підготовка персоналу АЗС 

Безпека виробничого процесу забезпечується професійним відбором, кваліфікацією, 
навчанням робочого персоналу. Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі 

роботи проходять інструктаж з охорони праці і надання першої медичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій згідно з 
типовим положенням, затвердженим Держкомітетом по нагляду за охороною праці. До 
роботи на АЗС допускаються особи, яким виповнилося 18 років, що пройшли необхідну 
підготовку,  та здали іспит на допуск до самостійної роботи.  Допуск до роботи осіб,  які не 
пройшли навчання, а також перевірку знань з охорони праці та спеціальне навчання 
(пожежно-технічний мінімум), ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 

 Забезпечення експлуатаційно-технічною документацією (ЕТД) В 
приміщенні будівлі АЗС знаходиться необхідна технічна та облікова ЕТД 

 Техобслуговування. Основні заходи, що забезпечують безпечне ведення та 
дотримання технологічного процесу 

Експлуатація АЗС Експлуатація АЗС та технічне обслуговування технологічного 
устаткування 

проводиться відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації і охорони праці на 
стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях». 
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На майданчику АЗС присутні вибухонебезпечні зони (згідно з НПАОП 40.1-1.32-01). 
Вибухонебезпечною зоною 2 вважати: 
3 м по вертикалі та горизонталі від паливороздавальних колонок; 

3  м по вертикалі та горизонталі від резервуарів нафтопродуктів;  3  м по 
вертикалі та горизонталі від вузла зливу палива; 

1  м по вертикалі та 2  м по горизонталі від дихальних клапанів на резервуарах 
нафтопродуктів; 

3 м по вертикалі та горизонталі від площадки для зливання бензовоза – тільки в 
момент знаходження бензовоза на площадці. 
У відповідності до ГОСТ 12.3.002.75 «Процессы производственные. Общие 

требования безопасности » безпека виробничого процесу забезпечується вибором 
конструкції обладнання та його розміщення, професійним відбором, кваліфікацією, навчання 
робочого персоналу підприємства. 

Виробничий процес приймання, зберігання та відпускання нафтопродуктів 
відбувається за безперервною схемою в герметичному обладнанні і при виключенні 
контакту працюючих з нафтопродуктами. Передбачено: 

застосування підземних двостінних резервуарів для зберігання палива; 
зливання палива з автоцистерни в резервуар із застосуванням швидкороз'ємних 

герметичних зливних муфт та сітчастих фільтрів; 
облаштування резервуарів дихальними клапанами та вогневими запобіжниками для 

запобігання потрапляння в них відкритого вогню або іскор; 
для створення мінімального забруднення навколишнього середовища від шкідливих 

речовин випаровування нафтопродуктів при зливанні в резервуари передбачена можливість 
підключення газовирівнювальної системи для перетоку газоповітряної суміші з резервуарів в 
автоцистерну (деаерація); 

резервуари і металеві трубопроводи мають захисне покриття підсиленого типу; 
забезпечення та дотримання систематичного контролю рівня наливу нафтопродуктів в 

резервуари; 
видаткові резервуари обладнано системою запобігання перенаповненню; 
резервуари монтуються з забезпеченням ухилу трубопроводів не менше 0,008 в бік 

резервуарів; 
використання паливороздавальних кранів ПРК, які забезпечують автоматичне 

блокування подачі палива при номінальному заповненні паливного бака транспортного 
засобу; 

управління колонками здійснюється з будівлі АЗС спеціалізованим електронним 
контрольно-касовим апаратом; 

на території АЗС не влаштовано підземних приміщень та споруд (тунелів, каналів 
тощо) з наявністю вільного простору, а також прокладання трубопроводів з паливом під 
будівлями та зі сторони евакуаційних виходів; 

проведення своєчасної зачистки резервуарів від пірофорнихвідкладень; виключення 
попадання розлитих нафтопродуктів за межі АЗС; 

контроль стану повітряного середовища на вміст вибухонебезпечних концентрацій 
парів нафтопродуктів; 

дотримання протипожежного режиму АЗС; 
наявність плакатів на видимих місцях з переліком обов'язків водіїв під час заправки 

автотранспорту та інструкції про заходи пожежної безпеки; 



50 
 

місця заправки та зливання нафтопродуктів освітлені в нічний час; оснащення АЗС 
телефоном та гучномовним зв'язком. 

Під час експлуатації АЗС ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 
палити і користуватися відкритим вогнем, проводити ремонтні та інші роботи, які 

пов’язані з використанням відкритого вогню, як у межах АЗС, так і поза межами на відстані 
не менше 20 м; 

зберігати в приміщенні будівлі АЗС легкозаймисті речовини (ЛЗР), а також мити руки 
ЛЗР і прати в ній одяг; 

використовувати тимчасову електропроводку і електроприлади з відкритими 
нагрівальними елементами; 

проводити заправлення автомобілів і зливання нафтопродуктів в резервуари під час 
грози; 

виконувати роботи із застосуванням іскроутворюючого інструменту у 
вибухонебезпечній зоні; 

проводити зливання нафтопродуктів без заземлення автоцистерни; 
заправлення транспортних засобів з працюючими двигунами; проїзд 
автотранспорту над підземними резервуарами; робота в одязі та взутті, 
облитих нафтопродуктами; 

заправлення транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких перебувають 
пасажири; 

заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими 
речовинами, стисненими та скрапленими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та 
радіоактивними речовинами тощо); 

в'їзд на територію АЗС і заправлення тракторів, не обладнаних іскрогасниками; 
відпускання палива роздавальними колонками, котрі підключені до заповнюваних 

резервуарів (під час зливання нафтопродуктів); 
приєднання заземлювальних 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; 
експлуатація АЗС без переносного газоаналізатора у вибухозахищеному виконанні. 

наповнювати резервуари вище допустимого рівня (95%). 
Профілактичне обслуговування і ремонт обладнання виконується ремонтними 

службами підприємства або силами підрядних підприємств і організацій. 
При виробничих ускладненнях або відхиленнях від ТП приймаються заходи з боку 

оператора з відповідною доповіддю відповідальній особі АЗС. 
В аварійних ситуаціях потрібно діяти згідно з робочою інструкцією з ОП та 

оперативною частиною ПЛАСу. 
Крім цього, передбачено місце в коморі для зберігання деструкторів нафтового 

забруднення типу «Еконадін». 
Для пінного пожежогасіння передбачено наявність 800 літрів піноутворювача, який 

зберігається в пожежно-рятувальній частині територіальної служби цивільного захисту. 
Для зовнішнього пожежогасіння передбачені пожежні гідранти. 
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9.ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ /ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ/ 
ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

Особливих труднощів в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля не 
виникало. Достатньо технічних засобів та знань., але в Україні відсутні методики, що 
дозволяють здійснювати прогнозування впливу на довкілля, особливо в контексті 
довгострокових перспектив експлуатації АЗС. 

10.УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планової діяльності №20196123849/12370), що підлягає оцінці впливу на 
довкілля опубліковано в газетах «Закарпаття афіша» № 35 від 13 вересня 2019 року та 
«Закарпатські оголошення» № 27 від 13-19 вересня 2019 року, розміщено на дошці 
оголошень в приміщенні органу місцевого самоврядування, а також на сайті міністерства 
екології та природних ресурсів України. У відповідності до п.7 ст.5 ЗАКОНУ України «Про 
оцінку впливу на довкілля» протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 
повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість 
може надати зауваження і пропозиції до планової 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 планову 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від громадськості 
не надходило. 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження 
планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та здоров’я населення 
зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим 
забрудненням та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. Значний вплив на 
довкілля під час провадження планової діяльності не передбачається. 

Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів передбачається програма 
моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час провадження планової діяльності 
для моніторингу та контролю допустимих впливів. 

Контроль за станом забруднення атмосферного повітря проводиться на території АЗС 
і в СЗЗ шляхом визначення максимально-разових концентрацій шкідливих речовин. 

Точки відбору проб, крім проектних, і кількість замірів концентрацій шкідливих 
речовин в атмосферному повітрі в процесі експлуатації АЗС повинні погоджуватись з 
місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби і екобезпеки. Результати замірів 
фіксуються в журналі. 

Завданням контролю за викидами є: 
1) контроль вмісту шкідливих речовин у викидах АЗС; 
2) контроль за рівнем забруднення атмосферного повітря на промплощадці і в СЗЗ 

АЗС; 
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3) виконання звітності по охороні атмосферного повітря по формі 2ТП(повітря) річна 
Держкомстату. 
В проекті впроваджені наступні заходи що до контролю впливу на довкілля: 

- скид забруднених поверхневих стоків через сепаратор нафтопродуктів в 
резервуар накопичувач; 

- герметизація випусків систем господарсько-побутової каналізації; 
- перелив нафтопродуктів тільки закритим способом за допомогою спеціального 

обладнання на відведених для цього майданчиках, що запобігають проникненню випадкових 
проливів в ґрунт; 

- відпуск пального на майданчику з твердим покриттям, дощоприймачем і 
захищеним від атмосферних опадів навісом; 

- влаштування газонів на вільній від забудови і мощення території; 
- влаштування сміттєзбірника контейнерного типу; 
- благоустрій території АЗС; 
- паливо роздавальні колонки для заправки автомобілів, які мають сертифікат 

якості та дозволені до застосування Держгірпромнаглядохоронпраці України; 
- асфальтобетонне та бетонне покриття проїздів, проходів та майданчиків 

замощені фігурними елементами мощення площадки навколо горловин резервуарів, які 
підняті над проїжджою частиною на 15 см; 

- відвід дощових та талих вод з території АЗС організовано; 
- дистанційне управління роздавальними колонками з будівлю АЗС; 
- безпечні двостінні резервуари з антикорозійним покриттям для прийняття та 

зберігання палива; 
- герметизація всіх резервуарів з метою виключення потрапляння випарів 

нафтопродуктів до повітряного середовища, забезпечення їх дихальними клапанами; 
- герметизований злив палива із автоцистерн в підземні резервуари через зливні 

швидкороз’ємні муфти А-3 Unimat, фільтри, засувки; 
- подачу палива із резервуарів насосами паливороздавальних колонок по 

напірним пристроям; 
- визначення об’єму палива за допомогою електронної системи; 
- дихальний пристрій для підтримування тиску чи вакуумі в резервуарі до 

визначених позначень; 
- електрообладнання в вибухобезпечному виконанні; 
- припливно-витяжна загально обмінна система вентиляції; 
- набір необхідних санітарно-побутових приміщень для обслуговуючого 

персоналу та відвідувачів; 
- захист споруд АЗС від прямого опадання блискавки, електростатичної, 

магнітної індукції, заносу високих потенціалів у відповідності до діючих інструкцій, 
приєднання автоцистерн до гнучкого заземлюю чого пристрою під час зливання 
нафтопродуктів; 

Для безпечної роботи на підприємстві розроблені інструкції з попередження і 
ліквідації аварій на АЗС, по експлуатації обладнання, а також розроблені і введені в дію 
плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. 

Після проектний моніторинг не передбачається. 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇЇ 

Приватне акціонерне товариство "Племінний завод Закарпатський 90231, 
Закарпатська область, Берегівський район, село Гать, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА,  

будинок 63, корпус Б, номер телефону – 067460152489427 планує будівництво  
паливозаправного  пункту  на  території  ПрАТ  «Племінний  завод  

Закарпатський»  в  с.  Гать  Берегівського  району  за  адресою:  Закарпатська  область,  
Берегівський  район,  с.   Гать,  вул.   Кошута  для  заправлення  власних  та/або  

орендованих транспортних  засобів  (всіх  видів,   у  тому  числі  сільськогосподарської  
техніки)  згідно виробничих потреб підприємства .  
 Площа АЗС 0,28753 га Кадастровий номер ділянки 2120482800:03:000:0014 
Цільове  призначення  земельної  ділянки  - для  ведення  товарного 
сільськогосподарського  виробництва. До  складу  земельної  ділянки  (кадастровий  номер  
2120482800:03:000:0014)  входить  21  угіддя  з  назвою  (кодом)  угіддя  «Землі  під  
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами». 

Територія представляє собою ділянку вільну від забудови, яка вкрита ґрунтово-
рослинним шаром. На ділянці наявна трав’яна рослинність. Дерева - відсутні. Цінних 
насаджень на території не виявлено. Шляхи міграції тварин відсутні. 

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники архітектури, історії і культури 
відсутні. 

Об’єкт запроектовано зі спорудами АЗС.  АЗС класифікується:  категорія по 
потужності - ІI "середня", тип по технологічним рішенням - «Б» (зблоковане).. Будівля АЗС 
запроектована одноповерховою. 

Існуючий рельєф рівний. 
Ділянка межує: 
зі сходу - землі загального користування  
з заходу – землі приватного власника 
Режим роботи АЗС - цілодобовий.  
Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв 

та пасажирів 100 років.  
Термін експлуатації резервуарів 100 років.  
Рік введення в експлуатацію 2020р. 
Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з 

автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні 
фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. 

Зберігання дизпалива передбачено в двох підземних двохстінних  металевих 
резервуарах  ємністю 75 м3 та  один  підземний двохстінний  металевий резервуар  ємністю 
40  м3,    в т.ч.  секція об’ємом 10  м3 – резервна, для аварійного зливу нафтопродуктів. 
Резервуар виконаний з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуар обладнаний 
дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання 
переповнення ємностей при зливі нафтопродуктів. Резервуар розташований під колонкою. 

Зберігання бензину передбачено в одному підземному двохстінному металевому 
резервуарі ємністю 10м3. Резервуар виконаний з подвійною оболонкою типу 
"термос".Резервуар обладнаний дихальною арматурою з клапанною системою, технічними 
пристроями для запобігання переповнення ємностей при зливі нафтопродуктів. Резервуар 
розташований під колонкою.  
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 Площа АЗС 0,28753 га Кадастровий номер ділянки 2120482800:03:000:0014 
Цільове  призначення  земельної  ділянки  - для  ведення  товарного 
сільськогосподарського  виробництва. До  складу  земельної  ділянки  (кадастровий  номер  
2120482800:03:000:0014)  входить  21  угіддя  з  назвою  (кодом)  угіддя  «Землі  під  
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами»  

Кількість створених робочих місць на об’єкті 4  чоловік. 
На проектованому об’єкті передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск 
пального для автотранспорту, а семе: одної марки дизпалива та бензину А95 . 
Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з 

автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні 
фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. 

Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 150 м від джерел забруднення АЗС в 
східному напрямку, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням 
фонового забруднення становить 0,4 долі ГДК, а це означає що об’єкт не чинитиме 
негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с. Зовнішнє пожежогасіння 
здійснюється від пожежного гідрату. 

Для забору води з пожежних резервуарів передбачений прийомний колодязь об'ємом 
100 м³. 

Джерелами потенційного впливу проектуючої АЗС на навколишнє середовище 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 «Про 
затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку» є: технологічне обладнання АЗС - дихальні клапани підземних резервуарів для 
зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні 
процеси, викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення 
електроенергії), автотранспорт - заїзд та виїзд з території АЗС. 

 
Коротка характеристика впливів на довкілля при будівництві та експлуатації 

обєкту: 
 на геологічне середовище – відсутній; 
 на повітряне середовище – викиди парів вуглеводнів фракції С12-19,оксиду 

вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену,; 
 на клімат та мікроклімат – відсутній; 
 на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових 

стоків; 
 на техногенне середовище – відсутній; 
 на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та 

громадських обговорень; 
 на рослинний та тваринний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу 

відсутні, зелені насадження відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи 
міграції тварин відсутні.; 

 на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та 
паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання 
негативного впливу на грунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами 
для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При 
експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії; 
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Ділянка під АЗС впорядковується та передбачається мощення асфальтобетоном та 
бетонною плиткою. Вільні ділянки озеленюються травою. 

 
Заходи по охороні атмосферного повітря: 
1) налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки 

закритим способом і автоматизація процесу заправки транспорту; 
2) застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними 

клапанами, 
які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в резервуарі; 
3) пароповернення парів пально при зливі його з автоцистерн в резервуари 

зберігання 
Заходи по охороні грунту та водних ресурсів: 
1) господарсько-побутові стічні води від будинку АЗС відсутні, передбачено 

біотуалет; 
2) виключення скиду в стічні води відходів нафтопродуктів; 
3) використання підземних двостінних резервуарів з постійним контролем 

герметичності 
в між стінному просторі, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів; 
4) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом, 

який при падіння пістолету на землю, при розриві наповнювального шлангу або при 
заповненні пальним в бакові досягне пістолета, автоматично його закриває; 

5) влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться 
операції з нафтопродуктами; 

6) вертикальне планування площадки, забезпечення відведення дощових і талих 
вод з мість зливу та роздачі ПММ для очистки на існуючі очисні споруди стічних вод 
компанії «Стандартпарк». 

7) виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів; 
8) організація регулярного прибирання території. 
Отже з приведеного опису та оцінки можливого впливу на довкілля планової 

діяльності можна зробити висновок, що вплив при експлуатації об’єкту мінімальний 
розсіювання забруднюючих речовин відбувається в межак санітарно-захисної зони, і їх 
максимальні 

концентрації в наземному шарі атмосфери не перевищують норм ГДК і становлять 
при повному штилі менше 0,1 ГДК. 

Транскордонний вплив відсутній. 
Джерела виникнення світлового, теплового та радіаційного забруднення

 на проектованому об’єкті відсутні. 
Підприємство не здійснює операцій у сфері поводження з відходами. Шкідливі 

відходи здаються на утилізацію. 
Публікація повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля є у засобах масової інформації і в Єдиному Реєстрі. 
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