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УКПГ – установка комплексної підготовки газу; 
УКПНГ – установка комплексної підготовки нафти та газу. 
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ВСТУП 

ВСТУП 

Філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» 
(юридична адреса 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173), код ЄДРПОУ 
00153100, юридична особа – Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (юридична адреса: 
04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28, Шевченківський район), код ЄДРПОУ 30019775 
планує проваджувати діяльність по спорудженню та підключенню свердловини на території 
Богодухівського (Краснокутського) району Харківської області. 

Із 17 липня 2020 року територія району включена у Богодухівський район на підставі 
Постанови Верховної Ради України № 807-ІХ від 17.07.2020 р. «Про утворення та ліквідацію 
районів». Територіальні органи знаходяться у стані реорганізації. 

Спорудження експлуатаційних свердловин на газ і конденсат №140, №141 та №142 
Березівського ГКР, підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки 
вуглеводневої сировини. 

Об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та 
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 
3, ч. 3, п. 1 (глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання 
радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості 
ґрунтів)); ст. 3, ч. 3, п. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм 
земельних ділянок з відповідним цільовим використанням); а також ст. 3, ч. 3, п. 14 (розширення 
та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності). 

В звіті з оцінки впливу на довкілля (ОВД), щодо спорудження експлуатаційних свердловин 
на газ і конденсат №140, №141 та №142 Березівського ГКР, підземних споруд, підключення 
свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини зазначаються вимоги екологічного та 
соціального характеру до етапів реалізації планованої діяльності (розробка проекту, експлуатація, 
підтримка, функціонування та виведення з експлуатації), що направлені на захист довкілля, 
гарантію екологічної безпеки, ефективне використання природних ресурсів і їх відтворення та 
зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.  

Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля полягає в дотриманні вимог Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» та провадження планованої діяльності найбільш оптимальним 
соціально-економічним способом. 

Під час розроблення Звіту ОВД для даного підприємства виконано аналіз дотримання усіх 
вимог природоохоронного законодавства України та міжнародних конвенцій та угод, які 
ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього середовища. 
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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

Плановану діяльність – спорудження експлуатаційних свердловин на газ і конденсат №140, 
№141 та №142 Березівського ГКР передбачається здійснювати на території Рябоконівської 
сільської ради в Богодухівському (Краснокутському) районі Харківської області. 

Майданчик спорудження експлуатаційної свердловини № 140 Березівського ГКР 
планується розташувати у північному напрямку від околиці найближчого населеного пункту с. 
Колонтаїв (кадастровий номер 6323583700:04:001:0306). Відстань від устя свердловини до 
житлової забудови с. Колонтаїв буде становити 540 м на південь. Майданчик межує зі всіх боків 
із землями сільськогосподарського призначення. Глибина свердловини – 5580 м. 

Майданчик спорудження експлуатаційної свердловини № 141 Березівського ГКР 
планується розташувати у південному напрямку від околиці найближчого населеного пункту с. 
Рябоконеве (кадастровий номер 6323586200:05:001:6100). Відстань від устя свердловини до 
житлової забудови с. Рябоконеве буде становити 500 м на північний захід. Майданчик межує зі 
всіх боків із землями сільськогосподарського призначення. Глибина свердловини – 5655 м. 

Майданчик спорудження експлуатаційної свердловини № 142 Березівського ГКР 
планується розташувати у західному напрямку від околиці найближчого населеного пункту с. 
Рябоконеве (кадастровий номер 6323586200:05:001:0188). Відстань від устя свердловини до 
житлової забудови с. Рябоконеве буде становити 603 м на захід. Майданчик межує зі всіх боків із 
землями сільськогосподарського призначення. Глибина свердловини – 5645 м. 

 
Після проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, підприємством будуть 

укладені договори на використання зазначених земельних ділянок. 
 

Координати проектних свердловин 
Таблиця 1-1 – Координати проектних свердловин 

Свердловина Пн. широта  устя WGS -84 Сх. довгота устя WGS-84 
Свердловина № 140 49° 59' 02.94"Пн.Ш 34° 55' 41.36"Сх.Д 
Свердловина № 141 49° 56' 39.21"Пн.Ш 35° 00' 40.35"Сх.Д 
Свердловина № 142 49° 57'03.86"Пн.Ш 35° 00'55.69"Сх.Д 

 
Схеми розташування свердловин на місцевості наведено нижче. 
Передбачається підключення проектних свердловин в існуючі технологічні лінії підготовки 

та збору газу на установці комплексної підготовки газу (Березівського УКПГ) газоконденсатного 
родовища. 

Березівське ГКР експлуатується на підставі Спеціального дозволу на користування надрами                    
№ 1979 від 10.09.1999 р. (копію наведено в додатках). 

Для цього передбачена обв’язка устя свердловин та прокладання газопроводів-шлейфів  від 
устя свердловини до УКПГ. В одній траншеї з газопроводом-шлейфом на відстані 200 мм в 
просвіті можливе прокладання інгібіторопроводу.  

Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис.м3/добу до 90 
тис.м3/добу. 
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В процесі експлуатації здійснюватиметься продувка свердловин і шлейфу, дослідження з 
метою контролю технічного стану та відповідності параметрів роботи свердловин установленому 
технологічному режиму та освоєння свердловин після ремонтів. Для контролю за режимом роботи 
свердловин, встановлюватиметься контрольно-вимірювальне обладнання і пристрої для відбору 
проб продукції на усті. Обв’язка свердловин повинна забезпечувати проведення усіх робіт та 
автоматичне відключення свердловини у випадку розриву трубопроводу-шлейфу за допомогою 
клапана-відтинача. Для обслуговування засувок на фонтанній арматурі облаштовуватиметься 
металевий майданчик. 

Передбачається на відстані 100 м від свердловин облаштування амбару з горизонтальною 
факельною установкою для аварійного спалювання газу. 

Площа відводу землі у довгострокове користування для присвердловинних споруд та 
під’їзної ґрунтової дороги складатиме біля 0,5 га для кожної свердловини. 

Типова схема облаштування свердловини виконана згідно діючих нормативних документів. 
Газопровід-шлейф прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу 

труби і проектується як трубопровід ІІ категорії. Ділянки газопроводу-шлейфу, що прилягають до 
устя свердловин на відстані 150 м та 250 м до майданчика УКПГ відносяться до І категорії. 
Інгібіторопровід проектується як трубопровід І категорії.  

Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від 
вісі труби. 

По трасі газопроводу для підключення свердловин передбачається зняття і наступне 
відновлення родючого шару ґрунту. 

Будівництво газопроводу та рекультивація земель виконуватимуться у відповідності до 
нормативних документів. 

Богодухівський (Краснокутський) район, в якому планується спорудження та підключення 
свердловин, має площу 1040,8 км2 і розташований у північно-західній частині Харківської області, 
в межах Лівобережно-Дніпровської лісостепової фізико-географічної провінції, у недостатньо 
вологій, теплій агрокліматичній зоні. 

Лісова рослинність розповсюджена у вигляді невеликих відокремлених лісових масивів. 
Поширена сосна, липа, клен, ясен, береза, осика. В підліску – вільха, калина, бузина, шипшина, 
ліщина. 

Трав’яний покрив лісів представлений проліскою, хохлаткою Галера, фіалкою, осокою 
волосистою, папороттю та інш. 

У листяних лісах і лісопосадках часто зустрічаються равлики, що володіють раковиною, 
(наприклад, виноградні). 

Численні в лісах птахи, що заселяють його від нижнього до верхнього ярусу. На землі 
влаштовують гнізда соловей звичайний, лісовий коник (щеврик), дрімлюга, лісовий жайворонок 
(дзиґа), вівсянка звичайна. У чагарниках споруджують гнізда славки (яструбина, чорноголова, 
садова, сіра), сорокопуд-жулан, дрозди, зеленушка. У дуплах дерев гніздяться строкаті дятли 
(великий, середній і малий), сивий дятел, вертишийка, шпак звичайний, синиці, повзик звичайний, 
мухоловки. Крони дерев заселяють іволга, дубоніс, сойка, ворон, горлиця звичайна, сорокопуд. У 
лісах живуть кажани, що селяться в дуплах і щілинах дерев. 

Серед лісових звірів також звичайні заєць-русак і гризуни – миші (лісова), полівка лісова 
руда, соня лісова і білка звичайна; з комахоїдних – кріт звичайний, землерийки (бурозубка і 
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білозубка), їжак звичайний. Хижаки представлені лисицею, ласкою, кам'яною куницею, лісовим 
тхором і борсуком. 

Основу рослинності степу складають ковила та типчак – степові дерновидні злаки, а також 
ряд видів різнотрав'я і степових чагарників – карагана, спирея, вишня степова, мигдаль низький. 
У складі степової флори особливо коштовні: ковильники, серед яких зустрічається багато 
зникаючих типово степових видів - півонія вузьколиста чи воронець, гіацинтик блідуватий, 
горицвіт весняний, астрагал волосистоквітковий, вітрогонка лісова. Також досить добре 
представлена група рано розквітаючих – шафран, брандушка, іриси, сон-трава й інш. В даний час 
ковильники не займають великих площ серед степових просторів, а такі види, як ковила волосиста, 
ковила Лессинга, ковила найкрасивіша і інш. Знаходяться на грані зникнення. У літній період 
скрізь зустрічається шавлія, конюшина, материнка, звіробій. 

Рослинність заплавних луків дуже різноманітна. Серед конюшини та тонконогів 
зустрічаються шавлія лучна, вероніка дубравна. Ближче до води зустрічається осока, жовтець. 

З птахів в степу поширені жайворонки (польовий, степовий, малий), перепел і сіра куріпка. 
Із ссавців, що населяють степ ведуче місце належить гризунам – сліпаку, східному сірому 

ховрашку, сірому хом'ячку. До степових хижаків відносяться тхір степовий і перев'язка звичайна. 
Через надто сильне освоєння земель, як правило, під ріллю, в районі практично не 

залишилось степових цілинних ландшафтів. Навіть на схилах балок природна рослинність 
видозмінена через безконтрольне випасання худоби і сінокоси. 

Основна грунтоутворююча порода – лесовидні суглинки. Для північної та південної частин 
району характерні переважно потужні чорноземні грунти. Ближче до долини річки Мерла (або 
Мерло) трапляються сірі та темно-сірі опідзолені грунти. Заплавні ділянки представлені 
болотними та лучними грунтами. Більшу частину району займають чорноземи звичайні 
середньогумусні. Гумусовий горизонт в середньому становить 0,4-0,6 м. 

Територія провадження планованої діяльності знаходиться в межах центрального грабена 
Дніпровсько-Донецької западини. В геоморфологічному відношенні територія розташована на 
лесовій акумулятивній рівнині. Це ерозійна рівнина пліоцінового віку, порізана численними 
балками та долинами річок, яка представляє собою вододіл між Дніпром та Доном. 

Основна річка району – Мерла (притока Ворскли, басейн Дніпра), яка приймає притоки 
Мерчик, Грузька, Колонтаївка, Ковалівка.  

В межах території спорудження свердловин прослідковуються пліоценові тераси та лесове 
плато, розчленовані яружно-балочною системою. За морфологічною особливістю - це пологі 
улоговини з плоским широким дном. Інженерно-геологічні умови представлені алювіальними та 
елювіальними відкладами четвертинної формації. 

Гідрогеологічні умови району планованої діяльності визначаються в основному 
геологічною будовою, тектонічними та фізико-географічними факторами. 

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах Дніпровського 
артезіанського басейну, для якого типовим є розвиток водоносних горизонтів, що відокремлені 
один від одного водотривкими шарами. 

На території провадження планованої діяльності першим від поверхні є четвертинний 
водоносний горизонт, який вміщує безнапірні ґрунтові води. Живлення цього водоносного 
горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Очікуваний максимальний 
рівень ґрунтових вод становить 6,8 м від денної поверхні.  



СЗЗ буріння (500 м)

СЗЗ експлуатації (300 м)



СЗЗ буріння (500 м)

СЗЗ експлуатації (300 м)



СЗЗ буріння (500 м)

СЗЗ експлуатації (300 м)
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1.2 Цілі планованої діяльності 

Основним видом економічної діяльності філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування» за КВЕД є 06.20 Добування природного газу (основний)  (відомості з 
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) наведені в Додатку).  

Планована діяльність: Спорудження експлуатаційних свердловин на газ і конденсат №140, 
№ 141 та № 142 Березівського ГКР, підземні споруди. Підключення свердловин до установок 
підготовки вуглеводневої сировини на території Харківської області, Богодухвського 
(Краснокутського) району, в адміністративних межах Рябоконівської сільської ради. 

Спорудження експлуатаційних свердловин планується з метою розробки продуктивних 
газових покладів, що також сприяє забезпеченню держави енергетичними ресурсами власного 
видобутку. 

Планується підключення свердловин до існуючої УКПГ для подальшої підготовки газу до 
транспорту. 

В  даному звіті оцінку впливу виконано для використання бурового верстата з дизель-
електричним приводом Bentec SR 6500, використання іншого бурового обладнання відповідної 
потужності не збільшить навантаження на стан навколишнього середовища, так як в оцінці і 
розрахунках враховано максимально можливий вплив. 

Метою даної роботи є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності та 
обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших 
заходів щодо безпеки навколишнього середовища, а також оцінка впливу на навколишнє 
середовище в період функціонування та після закінчення терміну експлуатації об’єкту, дати 
прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планованої діяльності з 
урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Завданнями роботи є: оцінка впливу на довкілля, тобто розроблення комплексу заходів, 
спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності та ступеню небезпеки впливу на стан 
навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської 
діяльності: 

- вивчення в регіональному плані природних умов території, яка межує з ділянкою 
розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, 
ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості 
території та інших компонентів природного середовища; 

- огляд природних ресурсів з обмеженим режимом їх використання, в тому числі 
водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного повітря; 

- оцінка можливих змін в природних та антропогенних екосистемах; 
- аналіз складу ґрунтів, рівня залягання ґрунтових вод, виявлення особливості 

гідрогеологічних умов майданчика, за результатами інженерно-геологічних вишукувань оцінка 
ступеню захищеності підземних вод від можливого техногенного забруднення; 

- оцінка ступеню можливого забруднення атмосферного повітря викидами від об'єкту 
планованої діяльності; 

- визначення шляхів мінімізації негативного впливу на навколишнє середовищу та біоту; 
- опис соціально-демографічної характеристики території під розміщення планованої 

діяльності та особливостей господарського використання прилеглої території по видах діяльності; 
- збір та аналіз інформації про об'єкти розміщення відходів виробництва (види та обсяги 

відходів, місця їх накопичення, експлуатаційні можливості); 
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- запропонування альтернатив з різними екологічними наслідками; 
- розглядання сценаріїв антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх 

наслідків; 
- ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення 

запланованого проєкту; 
- повідомлення громадськості про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки. 

 
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт 

та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та 
потреби (обмеження) у використанні   земельних ділянок під час виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Планована діяльність полягає у спорудженні експлуатаційних свердловин на газ і конденсат 
№140, № 141та № 142 Березівського ГКР, підземних споруд включає в себе потребу у виконанні 
підготовчих та будівельних робіт. 

В  даному звіті оцінку впливу виконано для використання бурового верстата з дизель-
електричним приводом Bentec SR 6500, використання іншого бурового обладнання відповідної 
потужності не збільшить навантаження на стан навколишнього середовища, так як в оцінці і 
розрахунках враховано максимально можливий вплив. 

Етап планової діяльності з виконання підготовчих та будівельних робіт включає в себе: 
- підготовчі роботи до монтажу бурового обладнання; 
- монтаж бурового обладнання; 
- підготовчі роботи до буріння свердловини. 
 

1.3.1 Підготовчі роботи 

Підготовчі роботи складаються з робіт з підготовки земельної ділянки, вишукувальних 
робіт, робіт зі спорудження тимчасових споруд, улаштування під’їзних шляхів та перевезення, 
розвантаження, складування обладнання та матеріалів. 

Роботи з підготовки земельної ділянки включають в себе: 
- відведення в натурі земельної ділянки та траси для будівництва; 
- зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, складування його 

в кагати по периметру бурового майданчику для подальшого використання під час відновлення 
ґрунтового покрову; 

- вертикальне планування майданчика будівництва; 
- створення геодезичної розмічувальної основи для будівництва. 
 
Вишукувальні роботи включають в себе: 
- визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів; 
- оцінка інженерно геологічної будови та гідрогеологічних умов. 
 
Роботи зі спорудження тимчасових споруд: 
- розміщення інвентарних тимчасових вагончиків контейнерного типу для будівельників, 
- улаштування тимчасового покриття залізобетонними плитами для зберігання відходів, 

тимчасового покриття залізобетонними плитами для складування матеріалів та інших елементів 
будівельного господарства; 
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- улаштування та покриття залізобетонними плитами майданчиків під блок зберігання 
паливно-мастильних матеріалів, під склад хімреагентів, підвишковий блок, силовий блок лебідки, 
насосний блок, циркуляційну систему, блоки для приготування і очистки бурового розчину, а 
також майданчика для тимчасового розміщення автотранспортної та спеціальної техніки, що 
застосовується для виконання технологічних операцій (цементування обсадних колон, геофізичні 
дослідження та ін.); 

- огородження блоками ФБС (фундаментні блоки стінові будівельні) із герметичним 
ущільненням стиків цементним розчином території навколо блоку ПММ; 

- обладнання металевими піддонами колекторів ДВЗ з метою запобігання забруднення 
поверхні майданчика залишками масел та сажі; 

- улаштування факельного амбару з горизонтальною факельною установкою на відстані 100 
м від кожної свердловини для аварійного спалювання газу; 

- улаштування гідроізольоваих шламових амбарів для нейтралізації та зберігання рідких 
відходів буріння та амбару-відстійнику для води витисненої з газопроводу після 
гідровипробувань; 

- улаштування гідроізольованої вигрібної ями, надвірної вбиральні; 
- улаштування водовідвідних траншей, гідроізоляція технологічних майданчиків; 
- будівництво системи дренажу для водовідведення виробничих стоків; 
- огородження будівельного майданчика; 
- улаштування тимчасових інженерних комунікацій (спорудження водозабірної 

свердловини глибиною 190 м на кожному буровому майданчику для господарсько-побутових і 
виробничих потреб), необхідних на період будівництва, забезпечення засобами пожежогасіння, 
попереджувальними покажчиками про небезпечні зони, місця проходів і відпочинку робітників та 
інше; 

- забезпечення майданчика будівництва робочим та аварійним освітленням за допомогою 
встановлення дизельної електростанції. 

 
Улаштування під’їзних шляхів: 
- визначення місць під’їздів та розворотів будівельної техніки. 
- здійснення заходів щодо забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів, установка 

попереджувальних написів і покажчиків; 
- доставка на будівельний майданчик і приведення в експлуатаційний стан необхідних 

засобів механізації, інвентарю і пристосувань. 
 
Перевезення, розвантаження, складування обладнання та матеріалів: 
Перевезення технологічного обладнання та матеріалів буде здійснюватися постачальником 

на відведений майданчик для складування матеріалів. Розвантаження технологічного обладнання, 
матеріалів та інших вантажів на будівельному майданчику буде здійснюватися за допомогою 
автомобільного крана. 
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1.3.2 Будівельні роботи 

Будівельні роботи включають в себе спорудження оціночно-експлуатаційних свердловин 
та їх підключення до існуючої технологічної лінії підготовки та збору газу на установці 
комплексної підготовки газу (УКПГ) газоконденсатного родовища. 

Цикл спорудження свердловини складається з наступних робіт: 
- монтаж бурового обладнання (встановлення фундаментних блоків і обладнання на них, 

обв’язка обладнання, встановлення ємностей та побутових приміщень); 
- буріння свердловини і кріплення її стінок обсадними колонами;  
- випробування свердловини. 
Для спорудження свердловин передбачається використання бурових верстатів з дизельним 

приводом потужністю 6500 кВт. 
В  даному звіті оцінку впливу виконано для використання бурового верстата з дизель-

електричним приводом Bentec SR 6500, використання іншого бурового обладнання відповідної 
потужності не збільшить навантаження на стан навколишнього середовища, так як в оцінці і 
розрахунках враховано максимально можливий вплив. 

Спосіб буріння – роторний, турбінний. 
Максимальна глибина свердловин передбачається до 5655 м. 
Кріплення ствола свердловини проводиться високо герметичними обсадними трубами. 
Для випробування свердловини передбачається використання факельного амбару, монтаж 

якого планується в бік від населеного пункту. 
В разі необхідності підключення свердловин передбачена обв’язка устя свердловин та 

прокладання підземних газопроводів-шлейфів на глибині 1,2 м до низу труби, від устя 
свердловини до УКПГ. 

Довжина газопроводу-шлейфу для підключення свердловини № 140 складає – 3200 метрів, 
для свердловини № 141 – 300 м, для свердловини № 142 – 3500 м.  

В одній траншеї з газопроводом-шлейфом на відстані 200 мм в просвіті передбачається 
прокладання інгібіторопроводу, діаметром 32×4 мм, для подачі інгібіторів та інших хімічних 
реагентів до свердловини. 

Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від 
осі труби. 

Свердловина, що є предметом оцінки буде споруджуватися на сировинних ресурсах 
(цемент, глинопорошок, хімреагенти , гравій, тощо) та в разі отримання промислового притоку 
вуглеводнів, передбачається її підключення в існуючі технологічні лінії підготовки та збору газу 
на установці комплексної підготовки газу (УКПГ) газоконденсатного родовища та облаштування 
як експлуатаційної. 

Типова схема спорудження та підключення свердловини виконана згідно діючих 
нормативних документів приведена нижче. 
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Типова схема спорудження та підключення свердловини 

 

Рисунок 1-1 – Типова схема спорудження та підключення свердловини 
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1.3.3 Спорудження водної свердловини 

В процесі спорудження свердловини передбачається використання прісної води для 
технологічних потреб (приготування бурового розчину та ін.) із водної свердловини, яка буде 
пробурена до початку спорудження проектної свердловини. 

Планована глибина водної свердловини – 230 м. 
Конструкція водної свердловини: 

Таблиця 1-2 – Конструкція водної свердловини 

Інтервал спуску (по стволу), м Ø колони, мм Ø долота, мм 
0-180 168 215,9 

180-230 73 139,7 
 
Буріння буде здійснюватися за допомогою бурильного обладнання із використанням 

автомобіля. 
Тривалість буріння – 5 діб. 
Спорудження водної свердловини планується здійснювати у відповідності з вимогами ДБН 

В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення для 
проектування» з зоною санітарної охорони навколо свердловини, яка складається з першого, 
другого і третього поясів. Забезпечення питною водою передбачається завозом води спеціально 
обладнаними автомашинами. 
 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності 

1.4.1 Технологія спорудження свердловин 

Об'єктом планованої діяльності є спорудження та експлуатація експлуатаційних 
свердловин № 140, № 141 та № 142 Березівського ГКР. 

Проектна глибина свердловин (по стволу): 
- свердловина № 140 Березівського ГКР – 5580 м; 
- свердловина № 141 Березівського ГКР – 5655 м; 
- свердловина № 142 Березівського ГКР – 5645 м. 
Для подальших розрахунків та аналізу, що будуть приведені в даному звіті прийнято 

найбільшу проектну глибину свердловини № 141 – 5655 м, що надасть можливість оцінити 
максимальний вплив на довкілля при бурінні вищезазначених свердловин. 

 
Конструкція свердловини: 

Таблиця 1-3 – Конструкція свердловини 

Найменування колони 
Інтервал спуску  
(по вертикалі), м Ø колони, мм Ø долота, мм 

Подовжене направлення 0-30 720 914,4 
Кондуктор 0-300 508 660,4 
Проміжна колона 0-2800 340 444,5 
Проміжна колона 0-4770 245 311,15 
Експлуатаційна колона 0-5520 178 215,9 
Хвостовик 5470-5655 127 152,4 
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Тривалість циклу спорудження свердловини – 307,4 діб у тому числi: 
- монтажні роботи  28 діб; 
- пiдготовчi роботи до буріння 6 діб; 
- буріння 162 доби; 
- кріплення свердловини 76,1 діб; 
- випробування свердловини в процесі буріння 21,3 доби; 
- монтаж-демонтаж бурового верстата 14  діб. 
Згідно чинного законодавства для проведення робіт по бурінню кожної свердловини мають 

бути відведені земельні ділянки під бурові майданчики, які повинні мати площу достатню для 
розміщення бурового обладнання, привишкових споруд, службових та побутових приміщень та ін. 
З урахуванням екологічних, санітарних, протипожежних вимог. 

Оптимальна площа бурового майданчика згідно ВБН В.2.4-00013741-001:2008. 
«Споруджування свердловин на газ і нафту. Основні положення» становить 3,5 га, яка в 
подальшому і буде розглядатися в даному звіті. 

Охорона природного середовища при бурінні свердловин складається з дотримання всіх 
технологічних вимог, що передбачаються робочими проектами на спорудження даних свердловин 
при амбарному способі організації процесу буріння і в захисті водоносних горизонтів від 
забруднення при умові, що відстань від дна гідро ізольованих шламових амбарів до максимального 
рівня ґрунтових вод буде не менше 2 м згідно ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97 «Охорона довкілля. 
Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ на суші. Правила 
проведення робіт». Але якщо за результатами інженерно-геологічних вишукувань, що проводяться 
на майданчиках проектних свердловин ця умова не виконується, то розглядається амбарний спосіб 
організації процесу буріння. 

В зв’язку з відсутністю на ринку бурових верстатів з електричним приводом достатньої 
потужності, для виконання робіт по бурінню свердловин передбачається використання бурових 
верстатів з дизель-електричним приводом (в даному звіті розглянуто на прикладі Bentec SR 6500), 
що дозволить знизити навантаження на електромережу та уникнути ускладнень, пов’язаних із 
аварійним відключеннями електроенергії. 

В  даному звіті оцінку впливу виконано для використання бурового верстата з дизель-
електричним приводом Bentec SR 6500, використання іншого бурового обладнання відповідної 
потужності не збільшить навантаження на стан навколишнього середовища, так як в оцінці і 
розрахунках враховано максимально можливий вплив. 

В склад бурового верстата Bentec SR 6500 входить: 
- головний привід груповий: чотири дизельні двигуни Cummins KTA 50-DR (або аналог), 

потужністю по 1306 кВт кожний (N = 1306 × 4 = 5224 кВт); 
- насосний блок з трьох насосів ТС-1600-АС (або аналог); 
- бурова вежа – самопідйомна (вантажопідйомністю 454 т); 
- висота вишкової основи 15 м; 
- ротор RDF-375 (або аналог); 
- обладнання для спуско-підйомних операцій (талева система); 
- циркуляційна система (для забезпечення замкнутого циклу циркуляції бурового розчину); 
- блоки для приготування і очистки бурового розчину (для забезпечення необхідного об’єму 

та параметрів бурового розчину при поглибленні свердловини, очистки бурового розчину від 
вибуреної породи); 
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- противикидне обладнання (превентори). 
Для забезпечення теплом бурового верстата передбачається використання парового котла 

Fulton RBC 750 (або аналог) та тепловентилятора Tioga IDF 11DO (або аналог) працюючих на 
дизельному паливі. 

Головний привід бурового верстата використовується для спуско-підйомних операцій, 
обертання бурильної колони з долотом при поглибленні свердловини, для приводу бурових 
насосів. 

Бурова вежа забезпечує спуск і підйом обладнання для буріння, кріплення і випробування 
свердловини. Підвишкова основа служить опорою для бурової вежі. 

Обладнання для спуско-підйомних операцій складається із лебідки, талевої системи і 
талевого каната. 

Бурові насоси забезпечують циркуляцію бурового розчину через бурильні труби до вибою 
свердловини з метою виносу вибуреної породи на поверхню, забезпечення стійкості стінок ствола 
свердловини, створення протитиску на газоносні горизонти, охолодження долота, руйнування 
гірських порід. 

Противикидне обладнання (превентори) встановлюється на усті свердловини і призначене 
для перекриття устя при газоводопроявленнях. 

По трасі газопроводу для підключення свердловин передбачається зняття і наступне 
відновлення (рекультивація) родючого шару ґрунту у відповідності до нормативних документів. 
Не допускається змішування родючого ґрунту з мінеральним ґрунтом. 

Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від 
вісі труби 

По трасі газопроводу для підключення свердловин передбачається зняття і наступне 
відновлення родючого шару грунту. 

Будівництво газопроводу та рекультивація земель виконуватимуться у відповідності до 
нормативних документів. 

Спорудження та облаштування (підключення) свердловин з прокладанням газопроводу-
шлейфу проводиться в межах відведеної у тимчасове користування земельної ділянки. 

Роботи по підключенню свердловин розраховані на термін від 1 до 5 місяців в залежності 
від довжини газопроводу. 

В процесі провадження планованої діяльності передбачається 3-х змінний режим роботи. 
Тривалість робочої зміни – 8 годин, кількість будівельників –19 чоловік. 
Під'їзд будівельної техніки до будівельної траси передбачається здійснювати по існуючим 

дорогам місцевого значення. 
Зміни існуючої схеми дорожнього руху на під’їзних шляхах до будівельної траси на період 

будівництва, запровадження спеціальних заходів із забезпечення безпеки руху не передбачено. 
При виконанні будівельних робіт передбачається пересування будівельної техніки по 

тимчасовій дорозі в межах відведеної під будівництво земельної ділянки та встановленої 
охоронної зони для газопроводу-шлейфу. Виїзд будівельної техніки за межі тимчасової дороги та 
пересування її за межами існуючих шляхів заборонено. 

 
Випробування свердловин включає в себе перфорацію експлуатаційної колони навпроти 

продуктивного горизонту, виклику припливу продукції методом зниження протитиску на пласт і 
освоєнні свердловин з одночасним спалюванням газу на факелі. 
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Після проведення комплексу геофізичних досліджень і виклику припливу пластового 
флюїду, у випадку отримання промислового припливу свердловини підключаються за допомогою 
газопроводів (шлейфів) до УКПГ і передаються в експлуатацію. При відсутності промислового 
припливу пластового флюїду свердловини ліквідуються.  

Забезпечення теплом вагон-будинків буде здійснюватися за допомогою електрокотлів. 
Електрозабезпечення низьковольтних двигунів передбачається від генераторів головного 

приводу через систему управління допоміжним обладнанням. Для електрозабезпечення бурового 
містечка монтується допоміжний дизель-генератор Cummins C550 D5e (або аналог) потужністю 
400 кВт. 

Комплекс бурового обладнання та привишкових споруд компактно розміщується на 
майданчику бурової, покриття якого передбачається здійснити залізобетонними плитами. На 
покритій залізобетонними плитами частині майданчика окрім основного та допоміжного бурового 
обладнання розташовуються службові і побутові приміщення, майданчик для розміщення 
автоспецтехніки. Інша частина майданчика, яка не покривається залізобетонними плитами, 
використовується для розміщення кагатів родючого та мінерального грунтів, водної свердловини 
з зоною санітарної охорони (ЗСО) та інших потреб. 

Типова схема розташування бурового обладнання та привишкових споруд в межах 
бурового майданчика, а також схема розташування бурового обладнання і зовнішнього 
водозабезпечення, зон ЗСО на майданчику приведена нижче. 

Факельні викиди свердловини монтуються до факельного амбара, що направляється в 
інший бік від найближчого населеного пункту. 
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1.4.2 Інженерне забезпечення об’єкту 

З урахуванням того, що на території земельної ділянки, відведеної під будівництво 
свердловини відсутні інженерні комунікації, для провадження планової діяльності передбачається 
облаштування тимчасових інженерних комунікацій необхідних для їх виконання. 

Під час експлуатації свердловин теплозабезпечення не передбачається.  
Під час проведення робіт з буріння та підключення, в холодний період року для опалення 

привежових споруд, службових та побутових приміщень передбачається експлуатація електричної 
котельні (парогенератор). 

 

1.4.2.1 Водопостачання та водовідведення 

В процесі спорудження свердловини передбачається використання прісної води для 
технологічних потреб (приготування бурового розчину та ін.) із водної свердловини, яка буде 
пробурена до початку спорудження проектної свердловини. 

Спорудження водної свердловини планується здійснювати у відповідності з вимогами ДБН 
В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення для 
проектування» з зоною санітарної охорони навколо свердловини, яка складається з першого, 
другого і третього поясів. Забезпечення питною водою передбачається завозом води спеціально 
обладнаними автомашинами. 

Розрахунок ліміту забору води для технологічних потреб виконано згідно СОУ 41.0-
30019775-043:2005 [таблиця 8.2] і складає: 

 
Таблиця 1-4 – Розрахунок ліміту забору води для технологічних потреб 

Об’єкт водоспоживання Глибина 
свердловини 

Технологічний норматив 
використання води, м3/1000 м 

проходки 
Ліміт забору води, м3 

Свердловина № 140 5580 4914,1 27 421 
Свердловина № 141 5655 4914,1 27 789 
Свердловина № 142 5645 4914,1 27 740 

 
В даному звіті розглядається варіант глибини буріння водної свердловини для технічного 

водозабезпечення експлуатаційної свердловини, яка становить 230 м. 
 
Балансова схема господарчо-побутового та господарчо-питного водопостачання та 

водовідведення при спорудженні експлуатаційної свердловини (вахта в складі 19 чоловік): 
 
Таблиця 1-5 – Балансова схема господарчо-побутового та господарчо-питного водопостачання та 

водовідведення 
Водопостачання Водовідведення 

Норма витрати на 
1 люд., л/добу Джерело Витрата, 

л/добу 
Витрата, 

л/добу Спосіб поводження 

25 
ДБН В.2.5-64:2012, 

Додаток А (виробничі 
цехи, звичайні) 

475 475 

Вивіз на очисні споруди 
згідно договору із 
спеціалізованою 

організацією 
 
Перший пояс (зона суворого режиму) приймається у радіусі 30 (15) метрів навколо 

свердловини, що відповідає ДБН В.2.5-74:2013, п.15.2.2.1. Територія першого поясу 
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огороджується. Розміри другого і третього поясів зон санітарної охорони визначаються 
розрахунком відповідно з «Рекомендаціями по розрахунку ЗСО», ВНДІ Водгео Держбуду СРСР, 
1983 р. 

Для розрахунку приймається схема для одиничних свердловин і компактних груп 
взаємодіючих свердловин в ізольованих горизонтах.  

На площі другого поясу ЗСО джерела мікробного забруднення повинні бути відсутні. 
Другий пояс ЗСО призначений для захисту водоносного горизонту від мікробних забруднень. 
Оскільки другий пояс розташований усередині, він призначений також для захисту від хімічного 
забруднення. Основним параметром, що визначає межі ІІ поясу ЗСО, є розрахунковий час Т1 
просування мікробного забруднення з течією підземних вод до водозабору. Цього часу повинно 
бути достатньо для ефективного самоочищення. У відповідності до СанПіНа 2640-82 «Положення 
о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов» табл. 1, Т1 прийнято 200 діб. 

 
Вихідні дані для розрахунку  другого та третього поясу ЗСО 

Таблиця 1-6 – Вихідні дані для розрахунку другого та третього поясу ЗСО 

№ Параметр Значення 

1 Потужність водоносного горизонту m = 24 м 
2 Активна пористість n = 0,22 
3 Уклін природного потоку в районі водозаборі і = 0,006 
4 Коефіцієнт фільтрації  k = 10 м/добу 
5 Дебіт свердловин Q = 33,63 м3/добу 
6 Час бактеріального очищення Т1 = 200 діб 

 
Герметизація устя кожної водної свердловини забезпечується обладнанням 

геpметизуючого оголовка. Крім того, як зазначалось вище, передбачається організація зони 
санітарної охорони навколо кожної водної свердловини, що складається з першого, другого і 
третього поясів.  

Перший пояс (зона суворого режиму) у відповідності з ДБН В.2.5-74:2013 та Методикою 
розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних 
засобів приймається у радіусі 30 метрів навколо свердловини. Територія першого поясу 
огороджується. Розміри другого і третього поясів зон санітарної охорони визначаються 
розрахунком відповідно з рекомендаціями розрахунку ЗСО.  

 
Розміри поясів зон санітарної охорони 

Таблиця 1-7 – Розміри поясів зон санітарної охорони 
Пояси санітарної 

охорони Радіус (м) 

І пояс, м 30 (15) 
ІІ пояс, м Розрахунок відповідно до потужності свердловини 
ІІІ пояс, м Розрахунок відповідно до потужності свердловини 

 
Після припинення експлуатації водної свердловини остання ліквідуються у відповідності з 

вказівками по проектуванню і виконанню ліквідаційного тампонажу розвідувальних, 
гідрогеологічних і експлуатаційних водозабірних свердловин, що виконали своє призначення на 
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території України. У відповідності з правилами виконання робіт по санітарно-технічному 
тампонажу і з врахуванням конструкції свердловини, що ліквідується, приймається порядок 
виконання робіт, який надається в проектно-кошторисній документації на буріння водної 
свердловини для технічного водозабезпечення. 

 
Водовідведення використаної технологічної води (бурового розчину, відпрацьованої 

промивної рідини і стічних вод та продуктів випробування свердловини) та дощових і талих вод з 
бурового майданчика передбачається у гідроізольовані шламові амбари, з наступною її 
нейтралізацією та захороненням в шламових амбарах. 

Для відведення бурових стічних вод підвишковим, агрегатним і насосним блоками 
передбачається спорудження стічних металевих лотків з ухилом в бік шламових амбарів. 

Під час проектних робіт будуть передбачені заходи щодо попередження забруднення 
поверхневих і підземних вод. 

З метою попередження забруднення першого водоносного горизонту з прісними водами, 
рідкими відходами буріння, що будуть утворюватися в процесі спорудження свердловин, 
передбачається тимчасове зберігання їх в земляних гідроізольованих шламових амбарах, які 
облаштовуватимуться в ґрунтах з коефіцієнтом фільтрації Кф = 1,16×10-5 см/сек. Рівні ґрунтових 
вод та коефіцієнти фільтрації грунтів в межах бурових майданчиків мають бути уточнені в 
результаті проведення інженерно-геологічних вишукувань. 

Для подальших розрахунків приймаємо найбільший об’єм відходів буріння, розрахунок 
якого приведений в п.1.5.2.1. 

Об'єм гідроізольованих шламових амбарів для тимчасового зберігання і подальшого 
захоронення рідких відходів буріння та вибуреної породи розраховується по формулі, яка 
приведена в [ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97]. Об'єм гідроізольованих шламових амбарів складає: 

Vамб = 1,1 (Vвп + Vвбр + Vбсв + Vв) = 1,1 × (739,95 + 1757,35 + 3514,7 + 154,7) = 6783,37 м3. 
Де Vвп – об'єм видаленої породи; 
Vвбр – об'єм відпрацьованої промивної рідини;  
Vбсв – об'єм бурових стічних вод; 
Vв – об'єм розчину для випробування свердловини. 
Середньорічна норма атмосферних опадів дорівнює 603 мм (згідно даних Харківського 

регіонального центру з гідрометеорології), річний об’єм дощових і талих снігових вод 
розраховується за формулою:  

ОД =10 × НД × КД × FД , 
де НД – річна кількість опадів, мм,  
КД – загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод (шар або 

об'єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік), від 
всієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період (для ґрунтових поверхонь – 0,2); 

FД – загальна площа стоку дощових вод, га – 3,5. 
Обсяг дощових вод складатиме: ОД = 10 × 603 × 0,2 × 3,5 = 4221 м3.  
Обсяг дощових вод за час спорудження свердловини (307,4 доби) складе: 
ОД = 10 × 603 × 0,2 × 3,5 × 307,4 / 365 = 3555 м3.  
Сумарне значення виносу речовин за увесь період спорудження свердловини становитиме: 
- зависів (Qз) 4221 × 10-3 × 0,5 × 307,4 / 365 = 1,78 тон; 
- нафтопродуктів (Qнп) 4221 × 10-3 × 0,03 × 307,4 / 365 = 0,11 тон. 
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Значення ХСК і БСК орієнтовно складає відповідно 100 і 20 мг/дм3. Об’єм зависів 
становить: 

Vз = 1,78 × 1000 / 1100 = 1,62 м3 
Об’єм нафтопродуктів становить: 
Vнп = 0,11 × 1000 / 880 = 0,125 м3 

Таким чином об'єм шламових амбарів з рахуванням виносу речовин дощовими і талими 
сніговими водами з майданчика свердловини складає: 

Vзаг.амб = 6783,37 + 1,62 + 0,125 = 6785,115 м3. 
 
Приймаються три земляних шламових амбари об'ємом 2265 м3 кожний для роздільного 

збору шламу.  
Ширина низу амбара складе: 
Н = (V - h2 × L - h3) / (h × L + h2), 
де L – довжина низу амбара, м (40 м); 
V – об'єм одного амбара, м3; 
h – глибина амбара по вертикалі, м (2 м); 
Н = (2265 - 22 × 40 - 23 ) / ( 2 × 40 + 22 ) =  25 м. 
 
Ширина верха амбара з врахуванням відкосів буде: 
В = Н + 2 × h1 = 25 + 2 × 3 = 31 м, 
де h1 – довжина відкосу (3м);  
Довжина верха амбара з врахуванням відкосів буде 
A = L + 2 × h1 = 40 + 2 × 3 = 46 м 
 
Площа дзеркала кожного амбару становить 31 м × 46 м. 
 
Отже приймаються три земляних шламових амбари об'ємом 2265 м3 кожний, площа 

дзеркала кожного амбару становить 31 м × 46 м, для роздільного збору шламу,  відпрацьованої 
промивної рідини і стічних вод та продуктів випробування свердловини. Перший – для збирання 
вибуреної породи, збору відпрацьованої промивної рідини. Другий і третій – для відстоювання 
промивної рідини, збору відпрацьованої технічної води і стічних вод.  

Перший відстійний амбар споруджується таким чином, щоб надлишок рідини, яка поступає 
по бетонованих лотках з блоку очистки і блоку приготування бурового розчину та від устя 
свердловини, перетікав у другий амбар для відстоювання води, а другий споруджується таким 
чином, щоб надлишок рідини, яка поступає з першого, переливався у третій, з якого і 
відкачуватиметься відстояна технічна вода для повторного використання. По периметру амбарів 
виконується обвалування з мінерального грунту висотою 0,5 м.  

З метою зменшення коефіцієнта фільтрації ґрунтів в земляних шламових амбарах на їх дно 
і стінки наноситься колоїдно-хімічний протифільтраційний екран на основі водної суспензії 
гідролізованого поліакриламіду (ГПАА) і бентонітової глини. 

Конструкцією шламових амбарів передбачається роздільне збирання шламу, 
відпрацьованої промивної рідини і стічних вод та продуктів випробування свердловини. 

Відстояна вода через трубу, розташовану нижче рівня рідини другого амбару, перетікає в 
третій амбар для збирання очищеної технічної води. Для повторного використання очищена вода 
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за допомогою насосу по лінії подається в ємність, встановлену на основі, чим забезпечується 
самоплинний рух її на бурову.  

 
Рисунок 1-2 – Протифільтраційний екран шламових амбарів 

 

Технологія нанесення полімерно-глинистої суспензії складається з наступних заходів. 
Попередньо готують водний розчин ГПАА в мірних ємностях цементувального агрегату (масова 
доля ГПАА складає 0,3-0,5 %). Після розчинення ГПАА і отримання однорідного розчину в 
мірники завантажують бентонітову глину, масова доля якої складає 6-8 %. Після інтенсивного 
перемішування впродовж 30-40 хв отриманий розчин наносять на підготовлену поверхню амбара 
за допомогою насосного агрегату ЦА-320. Після підсихання виконують повторну обробку. 

 
Рисунок 1-3 – Схема ізоляції амбарів 
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Водовідведення води після гідровипробувань передбачається у гідроізольований амбар-
відстійник розміром 20,4 × 20,4, об’ємом 100 м3, з наступним її вивозом спеціалізованою 
організацією на утилізацію, відповідно до укладеного договору. 

Вода, що зливається до амбара-відстійника, забруднена тільки мінеральними речовинами – 
пісок, глина, гідроокиси заліза. З урахуванням швидкості осадження завислих часток 0,007 – 
0,00017 мм/с і глибини амбара-відстійника 1,5 м, відстоювання складає два – три місяці. 
Залишковий вміст завислих речовин, представлених колоїдними частками, які практично не 
осаджуються, складає 15 – 20 мг/л. Токсичних речовин осад не містить. Товщина шару осаду, якій 
утворюється на дні амбара після відстоювання води, складає від 1 до 1,5 см.  

Для гідроізоляції амбара-відстійника передбачається укладання протифільтраційного 
екрану з шару м’ятої жирної глини по всій площі (дну та стінках) амбару. Протифільтраційний 
екран виключає дренування промивних вод у підземні горизонти. Конструкцію амбара-
відстійника наведено на рисунку. 

 

 
Рисунок 1-4 – Конструкція амбару-відстійника 

На місці амбара-відстійника після закінчення робіт передбачено виконання 
рекультиваційних робіт з відновленням рельєфу і ґрунтово-рослинного покриття. 

Водовідведення використаної води на господарсько-побутові потреби та накопичення 
рідких побутово-господарських відходів передбачається в спеціальній заглибленій герметичній 
металевій ємності (вигрібна яма) об’ємом 10 м3. Улаштування вигрібної ями передбачається за 
межами зони санітарної охорони водної свердловини та за межами робочої зони на кожному 
буровому майданчику. 

По мірі заповнення ємності передбачається вивіз рідких побутово-господарських відходів 
на утилізацію спеціалізованою організацією, відповідно до укладеного договору. 

Після закінчення будівництва передбачається демонтаж вигрібної ємності та проведення 
робіт з рекультивації. 

Згідно п. 7.4.3 ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97, в окремих випадках створюється мережа 
спостережних свердловин на перший від поверхні водоносний горизонт. Рішення про створення 
такої мережі приймається організацією, що розробляє проектну документацію на спорудження 
свердловин, згідно п. Д.1.2.2 («створення мережі спостережних свердловин проводять при 
спорудженні нафтогазових свердловин на природоохоронних, рекреаційних територіях, 
прибережних зонах рік і водоймищ, а також при значних термінах буріння – більше трьох років») 
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і на підставі результатів інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань і узгоджується із 
відповідними контролюючими органами. 

Конструкція та місця влаштування спостережних свердловин визначаються в проектно-
кошторисній документації на спорудження свердловин. 

Амбарний чи без амбарний метод буріння визначається за результатами інженерно-
геологічних вишукувань. Якщо від проектного низу шламового амбару-накопичувача до поверхні 
водного горизонту менше 2 м – планується застосовувати безамбарний спосіб буріння, якщо 
більше – амбарний. 

Для безамбарного способу буріння, можливе вивезення відходів буріння для захоронення в 
існуючих гідроізольованих шламових амбарах або в додатково споруджених шламових амбарах 
на майданчиках інших свердловин з амбарним способом організації процесу буріння. Також 
можливе вивезення та утилізація відходів буріння спеціалізованою організацією, з якою має бути 
заключений договір про надання послуг.  При вивезенні відходів в існуючі шламові амбари, їх 
заповненість не має перевищувати 90 %. 

 
Об’єм води, необхідний для отримання розчину піноутворювача при гасінні пожежі, 

складає 5,184 м3. 
На гідро випробування буде використано до 200 м3 води. 

 

1.4.2.2 Транспортне забезпечення 

У будівельних роботах передбачається експлуатація до 20 одиниць будівельної техніки. 
Для технологічних перевезеннях використовується автотранспорт підприємства, який 

використовується для перевезення сипучих матеріалів. 
Конкретний перелік техніки та обладнання, задіяної в будівельних роботах, наведений в 

таблиці 1-8 
 

Таблиця 1-8 – Перелік техніки та обладнання (або аналог спецтехніки), що забезпечує функціонування 
свердловини 

№ 
з/п Найменування Підготовчі роботи, годин Монтажно-демонтажні 

роботи, годин 
1 Бульдозер Т-130 28,0 28,0 
2 Екскаватор «Беларусь» 5,7 - 
3 Автокран КТА-25 - 28,6 
4 Автокран ТЕККЕХ - 36,0 
5 Кран «Азинмаш 5» 16,7 - 
6 Трактор Т-100 12 - 
7 Ямобур  - - 
8 Компресор  - 2,5 

Разом: 62,4 95,1 
 
Заправка великогабаритної спецтехніки переважно проводиться автозаправником у 

спеціально відведених місцях з твердим покриттям з застосуванням спеціальних піддонів, що 
підставляються в місцях заправки під заправним обладнанням для запобігання потрапляння 
паливних матеріалів в грунт.  
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1.4.2.3 Ремонтне господарство 

Проведення основного технічного огляду та ремонту обладнання виконується 
спеціалізованою бригадою технічного огляду та ремонту гірничого обладнання в спеціалізованій 
майстерні, шо розташовується за межами майданчика свердловин. 

Для проведення поточного ремонту обладнання бурової використовуються тимчасові 
ремонтні площадки, які знаходяться безпосередньо поблизу із свердловинами.  

При веденні незначних ремонтів на цих площадках, з метою запобігання попадання масел 
різного виду, використовуються металічні піддони з загнутими краями. 

 
1.4.2.4 Господарська зона 

На майданчику бурової розміщуються мобільні службові приміщення (вагон-будинки): 
майстерні електрика та механіка, склад (інструментів), склад бурового обладнання, вагончики 
бурових майстрів; мобільні побутові приміщення (вагон-будинки): роздягальня, спальні 
вагончики, кімната для навчання (переговорів), медпункт, кімната приготування кави, їдальня. 

Обігрів службових і побутових приміщень здійснюється за допомогою електричних 
масляних радіаторів закритого типу. 

 
1.4.2.5 Електропостачання та освітлення 

Електрозабезпечення низьковольтних двигунів та бурового містечка на майданчиках 
свердловин передбачається від генераторів головного приводу, а також додаткового дизель-
генератора. 
 

1.4.3 Санітарно-захисна зона 

На об’єкті буде встановлено нормативну санітарно-захисну зону, згідно Державних 
санітарних правил планування і будівництва населених пунктів, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 № 173. Санітарно-захисна зона 
встановлюється від джерела виділення забруднюючих речовин, згідно п. 5.4 ДСП № 173. 

1. При спорудженні свердловини: санітарно-захисна зона  буде становити:  
- для процесів буріння – 500 м («Об'єкти буріння газових параметричних, пошуково-

розвідувальних та експлуатаційних свердловин з використанням дизельних двигунів» – ІІ клас 
небезпеки); 

2. При експлуатації свердловини: розмір санітарно-захисної зони становить 300 м 
(«Газові свердловини, що вводяться в експлуатацію, з підключенням до газопроводу» – ІІІ 
клас небезпеки). 

Відстань до житлової забудови: 
- від свердловини № 140 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 540 м на 

південь (с. Колонтаїв); 
- від свердловини № 141 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 500 м на 

північний захід (с. Рябоконеве); 
- від свердловини № 142 Березівського НГКР до житлової забудови буде становити 603 м 

на захід (с. Рябоконеве). 
 



     |  4 1  

 
1. Опис планованої діяльності 

Карту-схему  із нанесеною санітарно-захисною зоною наведено в розділі 1.1 Звіту. 
 

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення 
води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та 
радіаційного забруднення, які виникають в результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Навантаження на навколишнє середовище під час спорудження свердловини буде 
здійснюватися при проведенні підготовчих та будівельних робіт, підключення свердловини. 
Також, в результаті реалізації планованої діяльності – спорудження свердловини та підключення 
її до установок підготовки вуглеводневої сировини – буде здійснюватися вплив на навколишнє 
середовище. 

 
Основні потенційні джерела забруднення навколишнього середовища при спорудженні 

свердловини: 
- матеріали і хімреагенти для приготування промивних рідин і тампонажних розчинів; 
- промивні рідини і тампонажні розчини; 
- бурові стічні води, буровий шлам; 
- паливно-мастильні матеріали; 
- металеві відходи; 
- пилевикиди при приготуванні бурового розчину; 
- продукти згорання електродів при зварюванні під час монтажних робіт; 
- продукти згорання дизельного палива при роботі ДВЗ дизель-генераторів головного 

приводу бурового верстат; 
- продукти згорання дизельного палива при роботі ДВЗ допоміжного дизель-генератора; 
- продукти згорання дизельного палива при роботі парового котла та ДВЗ 

тепловентилятора; 
- продукти згорання дизельного палива при роботі ДВЗ автомобілів; 
- продукти згорання газу при випробуванні і освоєнні свердловини; 
- продукти випаровування з ємностей для зберігання дизельного палива; 
- продукти випаровування із гідроізольованих шламових амбарів. 
 
Можливі причини і шляхи надходження забруднень в навколишнє середовище 

розподіляються на технологічні і аварійні.  
До технологічних відносяться: 
- забруднення підземних вод питної якості в результаті перетоків в товщах гірських порід 

через негерметичність колон і неякісне цементування; 
- неякісне виконання гідроізоляції ємностей, технологічних майданчиків або її порушення; 
- забруднення атмосферного повітря при зварюванні під час монтажних робіт; при роботі 

ДВЗ дизель-генераторів головного приводу бурового верстата, ДВЗ допоміжного дизель-
генератора, парового котла, ДВЗ тепловентилятора, автомобілів; при спалюванні продуктів 
випробування свердловини на факелі; при приготуванні бурового розчину; при випаровуванні з 
ємностей для зберігання дизельного палива, із шламових амбарів. 
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До аварійних причин відносяться: 
- газопроявлення та фонтанування в процесі буріння свердловини; 
- прориви трубопроводів, руйнування обваловки гідроізольованих шламових амбарів, 

розливи палива. 
 

1.5.1 Оцінка впливу на навколишнє середовище при облаштування будівельного майданчика 

Під час облаштування будівельного майданчика вплив на навколишнє середовище буде 
здійснюватися в частині утворення відходів, господарсько-побутових стічних вод, викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шуму від працюючого автотранспорту. 

Вплив на грунти та геологічне середовище – тимчасовий, під час проведення розкривних 
робіт. 

Вплив на водне середовище не передбачається. Господарсько-питні потреби будуть 
забезпечуватися привозною водою. 

Під час облаштування будівельного майданчика використання джерел світлового, 
теплового, вібраційного та радіаційного забруднення не прогнозується. 
 

1.5.1.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів під час облаштування 
будівельного майданчика 

Згідно Державного класифікатора відходів ДК 005-96 до відходів виробництва належать 
залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, тощо, утворені в процесі виробництва продукції 
або виконання робіт, які втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості. 

 
Тверді побутові відходи: 
Відповідно до СОУ 11.2-30019775-075:2005 «Відходи виробництва і споживання. 

Нормативи утворення», розрахунок обсягів відходів проводиться за формулою: 
Va = K × n, м3/рік, 
де K – норма утворення ТПВ на одного працюючого (0,3 м3/рік); 
n – кількість працюючих. 
Тривалість підготовчих робіт – 6 діб. 
Кількість працюючих – 4 людини. 
V = 0,3 × 4 × 6/ 365 =  0,02 м3 / рік. 
Щільність ТПВ складає 0,16 т/м3 
V = 0,02 × 0,16 = 0,0032 т/рік 
 
Відходи, одержані в процесі зварювання під час будівництва 
В процесі зварювання утворюються відходи у вигляді огарків електродів, обсяг 

розраховується за формулою: 
Vве = Vе × 0,2, т/рік 
де: 0,2 – виробнича норма відходів при проведенні електрозварювання у процесі 

споруджування свердловини,  становить 20 % від загальної кількості електродів; 
Vе - загальна кількість електродів, т (Vе = 0,027 т) 
Vве = 0,027 × 0,2 = 0,0054 т/рік 
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Обсяг відходів, що утворюються від вигрібної ями господарсько-побутових стоків буде 
оцінений в загальному обсязі відходів при будівельних роботах оскільки очищення вигрібу 
планується один раз по закінченню робіт. 

Перелік відходів, які утворюються в процесі облаштування будівельного майданчика, їх 
обсяг та класифікація згідно з класифікатором відходів ДК 005-96 наведено в таблиці. 

 
Таблиця 1-9 – Види відходів, що будуть утворюватися на об'єкті під час облаштування будівельного 
майданчика  

№ 
п/п Назва відходу за ДК 005-96 Клас 

Обсяг 
утворення, 

т/рік 
Спосіб поводження 

1 7720.3.1.01 Відходи комунальні змішані, 
у т.ч. сміття з урн 

4 0,0032 Передаються на утилізацію 
сторонній організації 

згідно договору 
 

2 2820.2.1.20 Відходи, одержані в процесі 
зварювання (огарки електродів) 

4 0,0054 

 
 
1.5.1.2 Оцінка за видами та кількістю викидів в атмосферне повітря під час 

облаштування будівельного майданчика 

В процесі облаштування будівельного майданчика джерелами викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря будуть: 

- переміщення матеріалів, що супроводжується пилоутворенням. 
- будівельні механізми (будівельна техніка, технологічний автотранспорт): 
-  зварювальні роботи: для робіт будуть використовуватись електроди АНО-4, обсягом 

0,027 т. 
Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час 

проведення облаштування будівельного майданчика наведено нижче. 

 

 

Виділення пилу визначається за формулою:
q = А + В = (К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К7 × G × B × E10+06) / 3600 + К3 × К4 × К5 × К6 × К7 × q × F, г/с
де: А - викиди при переробці (зсипання, перевалка, переміщення) матеріалу , г/с;
В - викиди при статичному зберіганні матеріалу (не враховуються);
К1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом відмивання та просіювання середньої
 проби з виділенням фракції пилу розміром 0 -200 мкм, табл. 4.3.1
К2 - частка пилу (від усієї маси ), яка переходить у аерозоль, табл. 4.3.1
К3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови, табл. 4.3.2
К4 - коефіцієнт, який залежить від місцевих умов зберігання продукції, табл. 4.3.3
К5 - коефіцієнт, який залежить від вологості матеріалу, табл. 4.3.4
К7 - коефіцієнт, який враховує крупність матеріалу, табл. 4.3.5
G - продуктивність вузла розвантаження, т/год;
Ві - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки, табл. 4.3.7

№ Т К1 К2 К3 К4 К5 К7 G Bi Найменування А
Дж. год/рік т/год забруднюючої речовини г/с г/с т/рік
1 50 0,05 0,02 1,2 1 0,1 0,6 1,85 0,4 Зважені речовини 0,014800 0,014800 0,003

Переміщення матеріалів, що супроводжується пилоутворенням (Дж. № 1-Будівництво)
"Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных 
источников загрязнения атмосферы" Донецк, ОАО "УкрНТЭК"

Викид
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1. Розрахунок витрати палива проводимо за Інструкцією, що затверджена наказом 
Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43 «Норми витрат палива і
мастильних матеріалів на автомобільному транспорті.»
Згідно технологічних даних, загальна кількість авто для облаштування майданчика - 4 од.
Одночасно роботи здійснюють максимум 3 автомобілі.
Таким чином, визначення валового викиду (т/рік) забруднюючих речовин проводимо з розрахунку
4 автомобілів на день, а максимально-разового (г/с) - з розрахунку одночасного маневрування
3 автомобілів.

Нормативні витрати палива розраховуються за формулою: 
Qн = 0,01 × Hs × S · (1 + 0,01 × K), де:

Qн - нормативна витрата палива, літри;

Hs -  базова лінійна норма витрати палива, л/100 км;
S - пробіг автомобіля, км;
K -  коригуючий коефіцієнт, %. 
1.1.В середньому за день на майданчику можуть знаходитись автомобілі:

№ п/п Вид палива Кількість
1 диз.паливо 4

1.2. Розрахунок нормативної витрати палива:

1

№ п/п Hs, базова лінійна норма витрати 
палива, л/100км

S - пробіг автомобіля, км 
(км/день по території 

підприємства);

K - 
коригуючий 

коефіцієнт, %.
п.3.1.5

Qн - нормативна 
витрата палива, 
літри (на день)

  Маневрування автотранспорту (Дж. № 2-Будівництво)

Тип автомобіля Витрата палива, л/100км
Вантажні 15

15 1 10 0,660
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1.3. Розрахунок річної витрати палива:
Розрахунок річної витрати палива (т/рік) по видам транспорту проводиться по формулі:

G = QH × ρ × T × 10-3

де ρ - густина палива, кг/л;
Qн - нормативна витрата палива, літри;

Т - кількість робочих днів на рік

1.4. Розрахунок максимальної витрати палива:
Для розрахунку  максимально-разового викиду забруднюючих речовин (г/с) проведемо розрахунок
максимально можливої витрати палива (т за 1 секунду) по видам транспорту по формулі:

Мікм = QH × ρ × Nмакс × 10-3 / Тсек
де Тсек - тривалість роботи двигуну автомобіля на майданчику, секунд/день;

Nмакс - максимальна клькість автомобілів по типам, од.

2.Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо за «Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ от передвижных источников» – Донецьк, ОАО УкрНТЕК, 2000 р.
В Україні діє заборона на вироблення та ввезення етильованого бензину (Постанова КМУ 
№ 1825 від 01.10.1999 р.), тому викиди свинцю від пересувних джерел не враховуються
Викиди забруднюючих речовин визначаються за формулою: 

М = g × G × K T × 10 -3 , де:

М – викид забруднюючої речовини за період часу (т/рік);
g  – питомі викиди забруднюючих речовин з одиниці маси палива, кг/т (приймаємо по Табл. 4);
G – витрата палива за період часу (т/рік);
КТ – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану.

2.1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин наведено в таблиці:
Вантажні, диз. паливо:

32 1,5
5,65 1,4
32,8 0,95
3,85 1,8

5 1

№ п/п Qн - нормативна витрата палива, 
літри (на день)

Густина 
палива, кг/л, ρ

Фонд робочих 
днів, днів/рік, Т

G - нормативна 
витрата палива, 

т/рік

0,0030
диз. паливо

Всього витрата палива 
(т/рік)

1 0,660 0,84 6 0,003

1E-08
диз. паливо

№ п/п Qн - нормативна витрата палива, 
літри (на день)

Густина 
палива, кг/л, ρ

Час роботи, Тсек, 
сек/день

Кількість 
автомобілів, 

Nмакс

Всього витрата палива 
(т/сек)

g, кг/т Кт Валовий викид 
т/рік

1 0,165 0,84 28800 3

Сірки діоксид 0,00002 0,000050

Макс.-разовий 
викид. г/сек

Оксид вуглецю 0,00300 1E-08 0,0001 0,000480
Вуглеводні 0,00002 0,000079
Оксиди азоту

Назва забруд.речовини G, т/рік G, т/сек

0,0001 0,000312
Зважені речовини 0,00002 0,000069
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Валовий викид забруднюючих речовин визначається по формулі:
Мвал = kx × Bм / 1000, т/рік
де: kx - показник емісії забруднюючої речовини, г/кг;

Вм - витрата електродів, т/рік
Секундний викид розраховується за формулою:
Мсек = kx × Bм0 / 1200 / 1000, г/с
де: kx - показник емісії забруднюючої речовини, г/кг;

Вм0 - витрата електродів, г/20хв
№ Вм Вм0 kx Найменування

Дж. т/рік г/20хв г/кг забруднюючої речовини г/с т/рік
АНО-4 0,0274 100 5,41 Заліза оксид 0,000451 0,0001

0,59 Марганцю оксид 0,000049 0,00002
3

Виконання електрозварювальних робіт (Дж. № 3-Будівництво)
"Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
різними виробництвами", Донецк, 2004, т. 1, табл. V-1

Марка електродів
Викид
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Зведена таблиця параметрів джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
під час проведення облаштування будівельного майданчика:  
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1. Опис планованої діяльності 

1.5.1.3 Оцінка шумового навантаження під час проведення підготовчих та будівельних 
робіт 

Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, 
будинків і споруд від шуму» [1] та ДСТУ-Н Б В.1.1.-33:2013 «Настанова з розрахунку та 
проектування захисту від шуму сельбищних територій» [2]. 

Під час проведення будівельних робіт, джерелом шумового навантаження є будівельна 
техніка (автонавантажувачі, екскаватори та ін.). 

Розрахунок шумових характеристик для них проводимо за п.6.7, як для локальних джерел 
шуму.  

Величину LAекв. визначають за формулою:  
LAекв. =  LAекв.ц + 10lgtсум - 27 

де LAекв.ц – еквівалентний рівень звуку, дБА, за повний цикл характерного впливу джерел 
шуму, приймається відповідно до таблиці 8, приймається 67дБА, як при проїзді одиночних 
вантажних автомобілів усередині груп житлових будинків;  

tсум – сумарна тривалість характерного впливу джерела шуму у хвилинах за період 
восьмигодинного найбільш шумного денного часу доби, становить 480хв.  

Розрахунок величини LAекв.:  
LAекв. = 67 + 10 lg480 - 27 = 66,8 дБА  
Розрахунковий максимальний рівень звуку LAмакс. визначають відповідно до таблиці 8, 

приймається 77дБА, як при проїзді одиночних вантажних автомобілів усередині груп житлових 
будинків.  

Нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) – 500 м. 
Відстань до житлової забудови (ЖЗ): 
- від свердловини № 140 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 540 м на 

південь (с. Колонтаїв); 
- від свердловини № 141 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 500 м на 

північний захід (с. Рябоконеве); 
- від свердловини № 142 Березівського НГКР до житлової забудови буде становити 603 м 

на захід (с. Рябоконеве). 
Очікуваний рівень звуку в розрахунковій точці на межі СЗЗ та на території житлової 

забудови від окремого джерела шуму розраховуємо по формулі: 
LА.тер  = LA - ∆LА.відст  - ∆LА.пов - ∆LА.пок - ∆LА.екр - ∆LА.зел - ∆LА.обм + ∆LА.відб 

де: LA – відповідна шумова характеристика джерела шуму у дБА (при розрахунку 
еквівалентного рівня LA = LA.екв, при розрахунку максимального рівня звуку LA = LA.макс.)  

∆LА.відс – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані r, м, 
між джерелом шуму і розрахунковою точкою, визначається згідно з 7.7 [2];  

∆LА.пов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в 
повітрі, визначається згідно 7.8 [2]; 

∆LА.пок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу 
покриття території, визначається згідно 7.9 [2]; 

∆LА.екр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху поширення 
шуму, визначається згідно з розділом 9 [2], ∆LА.екр   = 0; 

∆LАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, 
визначається згідно з розділом 10 [2]; 
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∆LА.обм – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження куту 
видимості джерела шуму з розрахункової точки, визначається згідно 7.10 [2];   

∆LА.відб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 
внаслідок накладання звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель, визначається 
згідно 7.11 [2]. 

 
Величину поправки ∆LА.відс , дБА, визначають в залежності від геометричних розмірів 

джерела шуму, зображеного у вигляді прямокутника, довжиною А, м, і шириною В, м, за 
формулою: 

∆LА.відс = 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐥𝐥𝐥𝐥 𝛑𝛑𝛑𝛑(𝟐𝟐𝛑𝛑+𝐀𝐀+𝐁𝐁)+𝐀𝐀𝐁𝐁
𝛑𝛑(𝟐𝟐+𝐀𝐀 + 𝐁𝐁)+𝐀𝐀𝐁𝐁

 

де r – відстань, м, що враховується від умовного акустичного контуру джерела шуму у 
напрямі від його умовного акустичного центру до розрахункової точки,  

А = 185 м; В = 185 м; r(СЗЗ)  = 500; r (св.140 ЖЗ)  = 540; r (св.141 ЖЗ)  = 500; r (св.142 ЖЗ)  
= 603. 

∆LА.відс (СЗЗ)  = 10lg
𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓

𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓
= 17,91 дБА; 

 

∆LА.відс  (св.140) = 10lg
𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓

𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓
= 18,48 дБА; 

∆LА.відс  (св.141) = 10lg
𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓

𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓
=  17,91 дБА; 

∆LА.відс  (св.142) = 10lg
𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×𝟔𝟔𝟏𝟏𝟑𝟑×(𝟐𝟐×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓

𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓
= 19,31 дБА. 

 
Величину поправки ∆LА.пов, дБА визначають за формулою: 
∆LА.пов  (СЗЗ)= 

𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

=  𝟓𝟓×𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

  = 2,5 дБА; 

∆LА.пов (св.140) = 
𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
=  𝟓𝟓×𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  = 2,7 дБА; 

∆LА.пов (св.141) = 
𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
=  𝟓𝟓×𝟐𝟐𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =2,5 дБА; 

∆LА.пов (св.142) = 
𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
=  𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  = 3,02 дБА. 

 
Величина поправки ∆LА.пок за відсутності екранів на шляху поширення шуму і акустично 

твердим покриттям (щільний грунт, асфальт, бетон, вода) ∆LА.пок  = 0.  
∆LА.екр   = 0;   
Величина поправки ∆LАзел , дБА визначається за формулою: 
∆LА зел = ∆LА район + ∆LАз пос 
де ∆LА район – шумозахисна ефективність  смуг зелених насаджень, дБА; визначається 

відповідно до таблиці 17 [2]  в залежності  від схеми шумозахисної смуги (рис. 7 [2]) та номера 
вегетаційної зони України  (рис. 8 [2]); 

∆LА пос – збільшення шумозахисної ефективності смуг зелених насаджень, пов’язане зі 
збільшенням періоду вегетації у містах, дБА; визначається до таблиці 18 [2] в залежності від групи 
поселення, ∆LА пос  = 0. 

∆LА район: схема шумозахисної смуги – схема 7; вегетаційна зона України – зона І. ∆LА район = 
5,5 дБА. 

∆LА зел = 5,5 дБА. 
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 ∆LА.обм  = 0; ∆LА.відб = 0. 
 
LА.тер.екв.. (СЗЗ) = 66,8 – 17,91 – 2,5 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 40,8 дБА. 
LА.тер.макс. (СЗЗ)= 77 – 17,91 – 2,5 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 51,1 дБА. 
LА.тер.екв. (св.140) = 66,8 – 18,48 – 2,7 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 40,12 дБА. 
LА.тер.макс. (св.140) = 77 – 18,48 – 2,7 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 =50,32 дБА. 
LА.тер.екв. (св.141) = 66,8 – 17,91 – 2,5 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 40,89 дБА. 
LА.тер.макс. (св.141) = 77 – 17,91 – 2,5 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 51,09 дБА. 
LА.тер.екв. (св.142) = 66,8 – 19,31 – 3,02 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 38,97 дБА. 
LА.тер.макс. (св.142) = 77 – 19,31 – 3,02 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 49,17 дБА. 
 
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, з 
врахуванням примітки 5, складають: LAекв.доп день – 65дБА, ніч – 55дБА; LAекв.макс день – 80дБА, 
ніч – 70дБА.  

Таким чином, перевищення нормативних значень шуму не передбачається. 
 

1.5.2 Оцінка впливу на навколишнє середовище при спорудженні свердловини 

Під час спорудження свердловин вплив на навколишнє середовище буде здійснюватися в 
частині утворення відходів, побутових та виробничих стічних вод, викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, шуму від технологічного обладнання, впливу на геологічне середовище та 
грунти. 
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1.5.2.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів при спорудженні свердловини 

Під час проведення будівельних робіт по облаштуванню свердловини та прокладанню 
газопроводу-шлейфу буде утворюватися незначна кількість твердих відходів ІІІ та ІV класу 
небезпеки. 

Під час експлуатації свердловин утворення відходів не передбачається. 
Розрахунок передбачуваної кількості утворення відходів при будівництві об’єкту 

проводився відповідно до СОУ 11.2-30019775-075:2005 «Відходи виробництва і споживання. 
Нормативи утворення».  

 
Розрахунок кількості утворення ламп розжарювання (М) визначається за формулою: 
М = N × q, т/рік 
де N – кількість встановлених ламп, од. (N = 20 од); 
q – середня вага однієї лампи, т (q = 0,00005 т) 
М = 20 × 0,00005 = 0,001 т 
 
Розрахунок кількості утворення промасленого дрантя (Vвг) визначається за формулою: 
Vвг = Vг × Vпоб × 2/1000 , т/рік 
де: Vг – маса ганчір’я, що використовується на одиницю обладнання, кг (Vг = 2,5 кг); 
Vпоб – кількість технологічного обладнання, од. (Vпоб = 30 од.) 
Vвг = 2,5 × 30 × 2/1000 = 0,150 т 
 
Розрахунок кількості утворення тари з під лакофарбових матеріалів 
N = m × M / t + М × k, т/рік 
де М – витрата лакофарбових матеріалів, кг (М = 84,51 кг); m – середня вага тари, кг (m = 

0,5 кг); 
t – ємність тари, кг (t = 20 кг); 
k – коефіцієнт забруднення тари (k = 0,03); 
N = 0,5 × 84,51 / 20 + 84,51 × 0,03 = 5 кг = 0,005 т. 
 
Розрахунок кількості утворення огарків електродів (Vве) визначається за формулою: 
Vве = Vе × 0,2,т/рік 
де: 0,2 - виробнича норма відходів при проведенні електрозварювання у процесі 

споруджування свердловини становить 20 % від загальної кількості електродів; 
Vе – загальна кількість електродів, т (Vе = 1,35 т) 
Vве = 1,35 × 0,2 = 0,27 т 
 
Розрахунок кількості утворення піску промасленого (Qп.п.) визначається за формулою: 
Qп.п.= Qч.п. + Qч.п. × k, т/рік 
де Qч.п. – кількість піску, який витрачається для прибирання випадкових розливів 

нафтопродуктів, т (Qч.п. = 300 кг/рік); 
k – коефіцієнт промаслення піску (k = 0,3); 
Qп.п.= 0,3 + 0,3 × 0,3 = 0,390 т 
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Кількість металобрухту залежить від стану металевих конструкцій при виконанні 
демонтажних робіт і орієнтовно складає 1 т. 

 
Розрахунок кількості відходів вигрібної ями визначається за формулою: 
V = Vвигр.ями × К, т/рік 
Vвигр.ями – об’єм вигрібної ями, м3 (Vвигр.ями = 10 м3 = 10 т); 
К – періодичність вивезення (вивозиться 1 раз за період будівництва). 
V = 10 × 1 = 10,0 т 
 
Розрахунок обсягу утворення твердих побутових відходів (ТПВ) визначається за 

формулою: 
Qв = Va + Vе , 
де: Va – обсяг утворення ТПВ від кількості працюючих, м3/рік; 
Va = K × n 
де: K – норма утворення ТПВ на одного працюючого (0,3 м3/рік); 
n – кількість працюючих (вахта 19 чоловік); 
Vе – обсяг утворення ТПВ від проживання в вагон-будинках, м3/рік; 
Vе = K × n, 
де: K – норма утворення ТПВ на одного проживаючого (0,523 м3/рік). 
Qв = (0,3 + 0,523) × 19 = 15,637 м3/рік. 
Тривалість спорудження свердловини становить 307,4 доби. 
Обсяг утворення ТПВ за цей період становить: 
Qв = 15,637 × 307,4/365 = 13,17 м3. 
Щільність ТПВ складає 0,16 т/м3. 
Qв = 13,17 × 0,6 = 7,902 т. 
 
Розрахунок кількості відходів буріння проведений згідно з методикою, що викладена в 

СОУ 73.1-41-11.00.01:2005. 
Для розрахунків, аналізу та оцінки максимального впливу на довкілля прийнято найглибшу 

свердловину № 141 – 5655 м. Таким чином в результаті нижченаведених розрахунків отримуємо 
найбільшу кількість відходів буріння та найбільший об’єм залишкового бурового розчину, по всіх 
інших свердловинах об’єми відходів буріння та залишкового розчину будуть меншими (залежно 
від глибини свердловини та її конструкції). 

Розрахунок об’єму бурового шламу при бурінні свердловин визначається за наступними 
формулами: 

- об’єм вибуреної породи: 

𝑉𝑉пр = 0,785 ×  Кр  �(Дні  ×  аі)2
𝑛𝑛

і=1

 ×  𝐿𝐿𝑖𝑖 

де Кр – коефіцієнт розущільнення породи, 1,2;  
Дні – діаметр долота в інтервалі буріння, м;  
αі – середній коефіцієнт кавернозності; 
Li – інтервал буріння, м.  
Розраховуємо об’єм по інтервалах: 
Vпр (0-30) = 0,785 × 1,2 × (0,9144 × 1,1)2  × 30 = 28,6 м3; 
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Vпр (30-300) = 0,785 × 1,2 × (0,6604 × 1,1)2  × 270 = 134,2 м3; 
Vпр (300-2800) = 0,785 × 1,2 × (0,4445 × 1,1)2  × 2500 = 563,0 м3; 
Vпр (2800-4770) = 0,785 × 1,2 × (0,31115 × 1,1)2  × 1970 = 217,4 м3; 
Vпр (4770-5520) = 0,785 × 1,2 × (0,2159 × 1,1)2  × 750 = 39,8 м3; 
Vпр (5520-5655) = 0,785 × 1,2 × (0,1524 × 1,1)2  × 135 = 3,6 м3. 
 
Vпр = 986,6 м3. 
 
- об'єм видаленої породи: 
Vвп = (еІ + eІІ + eІІІ + eІV) × Vпр = (0,15+0,20+0,20+0,20) × 986,6 = 739,95 м3  
де еI = 0,15 ступінь очистки промивальної рідини від вибуреної породи бункер-

шламоуловлювачем; 
еII = 0,2 – ступінь очистки промивної рідини від вибуреної породи, в частинах одиниці, 

віброситом; 
еIII = 0,2 – ступінь очистки промивної рідини від вибуреної породи, в частинах одиниці 

пісковідділювачем; 
еIV = 0,2 – ступінь очистки промивної рідини від вибуреної породи, в частинах одиниці 

муовідділювачем. 
-об'єм розчину для випробування свердловини: 
Vв = 1,5 × 0,785 × Дв2 × L = 1,5 × 0,785 × 0,15242 × 5655 = 154,7 м3 

 
- об'єм відпрацьованої промивної рідини: 
Vвбр = ( 3 × еІ + 1,2 × еІІ + 2,0 × еІІІ + 3,0 × е1V) × Vпр + 0,5 × Vц = 
=(3 × 0,15 + 1,2 × 0,2 + 2,0 × 0,2 + 3 × 0,2) × 986,6 + (0,5 × 180) = 1757,35 м3 
де Vц = 180 м3 – об’єм циркуляційної системи; 
 
- об'єм бурових стічних вод:  
Vбсв = 2 × Vвбр = 2 × 1757,35 = 3514,7 м3 
 
загальний об'єм відходів при бурінні свердловини: 
Vзаг = Vвп + Vв +  Vвбр + Vбсв = 739,95 + 154,7 + 1757,35 + 3514,7 = 6166,7 м3 
залишковий об’єм бурового розчину 
Після закінчення бурових робіт на майданчику бурової в металевих ємностях залишиться 

буровий розчин, призначений для безпечного розкриття газоносних горизонтів. Об'єм цього 
розчину для свердловини складає: 

Vзр = 0,785 × Дв2 × L = 0,785 × (0,21592 × 5520 + 0,15242 ×185) = 205,4 м3. 
Вага бурового розчину при густині ρ = 1220 кг/м3 складає: 
Q =205,4 × 1,22 = 250,59 т. 
Залишковий буровий розчин вивозиться на іншу бурову для повторного використання. 
Скиди стічних вод за межі бурових майданчиків не передбачаються. 
 
Для зменшення бурових стічних вод рекомендується використання центрифуги. Згідно 

технічної характеристики центрифуг, густина води після очистки складає близько 1010 кг/м3, а 
густина бурових стічних вод – 1140 кг/м3. 



     |  5 4  

 
1. Опис планованої діяльності 

Оскільки об'єм бурових стічних вод становить 3514,7 м3, тоді об’єм води після очистки 
центрифугою складе: V = 3514,7 × 1010 / 1140 = 3114 м3.  

Ця вода може бути використана для приготування бурового та цементного розчинів. Об'єм 
колоїдної фази, що видаляється центрифугою для свердловини буде рівний:  

Vкф = 3514,7 – 3114 = 400,7 м3. 
 

Розрахункова кількість відходів буріння для свердловини № 141 складає 6166,7 м3. Для 
свердловин № 140 та № 142 об’єм утворення відходів буде меншим.  

У випадку утворення за результатами буріння фактичних обсягів відходів буріння менших від 
розрахункових дозволяється розміщення в шламових амбарах даних свердловин відходів буріння 
із інших свердловин. При цьому загальна кількість розміщених відходів буріння в шламових 
амбарах даних свердловин не може перевищувати розрахункову кількість. Фактична заповненість 
шламових амбарів не повинна перевищувати 90 % їх об’єму. 

Перелік відходів, які виникають в процесі будівельних робіт, їх обсяг та класифікація згідно 
з класифікатором відходів ДК 005-96 наведено в таблиці. 

Таблиця 1-10 – Види відходів, що будуть утворюватися на об'єкті під час спорудження та підключення 
свердловини 

№ 
п/п Назва і код відходу за ДК 005-96 Клас 

Обсяг 
утворен
ня, т/рік 

Місце накопичення 

1 7710.3.1.02 Лампи розжарювання ІІІ 0,001 Контейнер 

2 
7730.3.1.06 Матеріали обтиральні 
відпрацьовані, зіпсовані чи забруднені (дрантя 
промаслене обтирочне) 

ІІІ 0,150 Контейнер 

3 
7710.3.1.07 Тара металева використана, у т.ч. 
дрібна (з під лакофарбових матеріалів) ІІІ 0,005 Контейнер 

4 
2820.2.1.20 Відходи, одержані в процесах 
зварювання (огарки електродів) ІІІ 0,27 Контейнер 

5 7730.3.1.04 Пісок промаслений ІІІ 0,390 Контейнер 

6 
2910.2.9.01 Металобрухт (арматура, труби, 
металева стружка) IV 1 

Контейнер для дрібного 
металобрухту та 

майданчик з твердим 
покриттям для великого 

брухту 

7 7720.3.1.02 Відходи вигрібної ями IV 10 
Герметична металева 

ємність 

8 
7720.3.1.01 Відходи комунальні змішані, у т.ч. 
сміття з урн 

IV 7,902 Контейнер 

9 
1110.2.9.08 Відходи, які утворюються під час 
здійснення буріння свердловин для  
видобування нафти та газу (видалена порода) 

IV 
739,95 

м3 
Гідроізольований 
шламовий амбар  

10 

1110.1.2.01 Залишки розчину глинистого 
(розчин для випробування свердловини, 
відпрацьована промивна рідина, колоїдна 
фаза) 

IV 

(154,7+
1757,35
+400,7)
2312,75 

м3 

Гідроізольований 
шламовий амбар  

11 
1110.2.9.01 Шлам буровий та відходи, які 
містять прісну воду (бурові стічні води) IV 3114 м3 

Гідроізольований 
шламовий амбар  
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1.5.2.2 Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря при спорудженні свердловини 

На майданчику бурової будуть наявні наступні джерела викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря: 

Джерело №№ 1-4 – чотири вихлопні труби ДВЗ дизель-генераторів головного приводу 
бурового верстата (організоване); 

Джерело № 5 – вихлопна труба ДВЗ допоміжного дизель-генератора (організоване);  
Джерело № 6 – вихлопна труба ДВЗ парового котла (організоване); 
Джерело № 7 – вихлопна труба ДВЗ тепловентилятора (організоване); 
Джерело № 8 – факельний викид (організоване); 
Джерело №№ 9, 10 – дві металеві ємності для зберігання дизпалива, що розташовані в блоці 

ПММ (організоване); 
Джерело № 11 – майданчик для розміщення автоспецтехніки (неорганізоване); 
Джерело № 12 – майданчик зварювальника (під час проведення електрозварювальних 

робіт) (неорганізоване); 
Джерело № 13 – блок приготування бурового розчину (неорганізоване); 
Джерело № 14 – гідроізольовані шламові амбари (неорганізоване). 
 
Розрахунок обсягів викидів наведено нижче. 
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Джерелом впливу на повітряне середовище при спорудженні свердловини є продукти згорання дизельного 
палива чотирьох працюючих двигунів внутрішнього згорання типу Cummins KTA 50-DR потужністю по
 1306 кВт кожний, що використовуються для головного приводу бурового верстата Bentec SR 6500 в період
 буріння, кріплення та  випробування свердловини. 
Тривалість періоду буріння - 162 діб

Витрата відпрацьованих газів від стаціонарного бурового верстата визначається згідно "Теории двигателей 
внутреннего сгорания"/Под. ред. проф. д-ра техн. наук Н.Х. Дьяченко. Л., Машиностроение (Ленингр. 
отделение), 1974.

1. Витрата відпрацьованих газів від бурового верстата розраховується за формулою:

де b э  - питома витрата палива на експлуатаційному режимі роботи двигунів, г/кВт·год.;
Р э  - експлуатаційна потужність бурового верстата, кВт.

2. Об’ємна витрата відпрацьованих газів визначається за формулою:

де Ƴ ОГ  – питома вага відпрацьованих газів, яка розраховується за формулою:

де питома вага відпрацьованих газів при температурі, яка дорівнює 0°С, 
приймається 1,31  кг/м3;

Т ОГ  – температура відпрацьованих газів, К.
При організованому викиді відпрацьованих газів в атмосферу, на відстані (висоті) до 5 м від двигунів 
стаціонарного бурового верстата, значення температури цих газів приймається рівним 450 °С

3. Розрахунок:
Згідно технічної характеристики двигунів внутрішнього згорання Cummins KTA 50-DR масова витрата палива 
на один двигун бурового верстата Bentec SR 6500 становить:

118 594 г/год
Витрата відпрацьованих газів від кожного двигуна бурового верстата складає:
G ор  = 8,72 × 10-6  × 118 594 = 1,034 кг/с
Питома вага відпрацьованих газів для кожного двигуна становить:
Ƴ ОГ  = 1,31 / (1 + ( 450 + 273) / 273) = 0,359
Об’ємна витрата відпрацьованих газів при 450 С і 11 % О2 для кожного двигуна складе:
Q ОГ  = 1,034 / 0,359 = 2,880

Експлуатаційна швидкість виділення забруднюючих речовин в атмосферу (Еэ) при роботі одного двигуна та
масова концентрація (Мк) цих речовин в повітрі при нормальних умовах (t = 0 ° С і 15 % О2) приведена в 
 в таблиці нижче згідно паспортних даних. Також в таблиці приведено  річний викид забруднюючих речовин
 (від одного двигуна).
Річний викид забруднюючих речовин для кожного з дизельних двигунів розраховується за формулою:

Gвв = Еэ × 3600 × 24 × 162  / 106, т/рік
162 діб/рік

Робота бурового верстата (Дж. №№ 1-4--Спорудження)

Час роботи двигуна - 
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ГДВ, 
мг/м3

500
250

-

150

-

З таблиці вище видно, що по азоту оксидах NОx є перевищення ГДВ, тому передбачається застосування таких
природоохоронних технологій, як використання блочних каталітичних та рідинних фільтрів-нейтралізаторів
відпрацьованих газів ДВЗ. Відновлення NO2 аміаком в сотово-блочних каталізаторах дозволяє зменшити в
вихлопних газах концентрацію азоту оксидів на 80%, а промивка в водних розчинах (рідинна нейтралізація) 
дозволяє зменшити в вихлопних газах концентрацію азоту оксидів на 40%, а речовин у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом на 50%. Кількісна характеристика викидів  азоту оксидів та 
речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, а також їх концентрації 
після застосування природоохоронних заходів для одного двигуна приведені в таблиці нижче.

ГДВ, 
мг/м3

500
250

-

150

-Вуглекислий газ СО2 101,9444 - 1426,895

Вуглеводні граничні СН 0,0261 22,39 0,365
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 0,0033 2,78 0,046

Азоту оксиди NОx (по NO2) 0,1341 114,59 1,877
Вуглецю оксид СО 0,1244 106,39 1,741

Найменування ЗР
Максимальна 

швидкість виділення  
ЗР, Еэ, г/с

Масова концентрація 
при н.у., Мх, мг/м3

Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом
Вуглекислий газ СО2 101,9444

0,0065 5,55

-

Річний викид ЗР, Gвв, 
т/рік

Річний викид ЗР, Gвв, 
т/рік

15,646
1,741
0,365

0,091

1426,895

Масова концентрація 
при н.у., Мх, мг/м3

954,94
106,39
22,39

Найменування ЗР

Азоту оксиди NОx (по NO2)
Вуглецю оксид СО
Вуглеводні граничні СН

Максимальна 
швидкість виділення  

ЗР, Еэ, г/с

1,1178
0,1244
0,0261



     |  5 8  

 
1. Опис планованої діяльності 

 

Для електрозабезпечення бурового містечка монтується допоміжний дизель-генератор Cummins C550 D5e
 потужністю 400 кВт.
Тривалість періоду роботи - 162 діб

Витрата відпрацьованих газів від допоміжного дизельгенератора визначається згідно "Теории двигателей 
внутреннего сгорания"/Под. ред. проф. д-ра техн. наук Н.Х. Дьяченко. Л., Машиностроение (Ленингр. 
отделение), 1974.

1. Витрата відпрацьованих газів від бурового верстата розраховується за формулою:

де b э  - питома витрата палива на експлуатаційному режимі роботи двигунів, г/кВт·год.;
Р э  - експлуатаційна потужність бурового верстата, кВт.

2. Об’ємна витрата відпрацьованих газів визначається за формулою:

де Ƴ ОГ  – питома вага відпрацьованих газів, яка розраховується за формулою:

де питома вага відпрацьованих газів при температурі, яка дорівнює 0°С, 
приймається 1,31  кг/м3;

Т ОГ  – температура відпрацьованих газів, К.
При організованому викиді відпрацьованих газів в атмосферу, на відстані (висоті) до 5 м від двигунів 
стаціонарного бурового верстата, значення температури цих газів приймається рівним 450 °С

3. Розрахунок:
Згідно технічної характеристики допоміжного дизель-генератора Cummins С550 В5у масова витрата палива 
становить:

118 594 г/год
Витрата відпрацьованих газів від кожного двигуна бурового верстата складає:
G ор  = 8,72 × 10-6  × 118 594 = 1,034 кг/с
Питома вага відпрацьованих газів для кожного двигуна становить:
Ƴ ОГ  = 1,31 / (1 + ( 450 + 273) / 273) = 0,359
Об’ємна витрата відпрацьованих газів при 450 С і 11 % О2 для кожного двигуна складе:
Q ОГ  = 1,034 / 0,359 = 2,880

Експлуатаційна швидкість виділення забруднюючих речовин в атмосферу (Еэ) при роботі одного двигуна та
масова концентрація (Мк) цих речовин в повітрі при нормальних умовах (t = 0 ° С і 15 % О2) приведена в 
 в таблиці нижче згідно паспортних даних. Також в таблиці приведено  річний викид забруднюючих речовин
 (від одного двигуна).
Річний викид забруднюючих речовин для кожного з дизельних двигунів розраховується за формулою:

Gвв = Еэ × 3600 × 24 × 162  / 106, т/рік
162 діб/рік

Робота допоміжного дизельного генератора (Дж. № 5-Спорудження)

Час роботи - 
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ГДВ, 
мг/м3

500
250

-

150

-

З таблиці вище видно, що по азоту оксидах NОx є перевищення ГДВ, тому передбачається застосування таких
природоохоронних технологій, як використання блочних каталітичних та рідинних фільтрів-нейтралізаторів
відпрацьованих газів ДВЗ. Відновлення NO2 аміаком в сотово-блочних каталізаторах дозволяє зменшити в
вихлопних газах концентрацію азоту оксидів на 80%, а промивка в водних розчинах (рідинна нейтралізація) 
дозволяє зменшити в вихлопних газах концентрацію азоту оксидів на 40%, а речовин у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом на 50%. Кількісна характеристика викидів  азоту оксидів та 
речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, а також їх концентрації 
після застосування природоохоронних заходів для одного двигуна приведені в таблиці нижче.

ГДВ, 
мг/м3

500
250

-

150

-

Вуглецю оксид СО 0,1244 106,39 1,741

Вуглекислий газ СО2 101,9444 - 1426,895

Вуглеводні граничні СН 0,0261 22,39 0,365
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 0,0033 2,78 0,046

Азоту оксиди NОx (по NO2) 0,1341 114,59 1,877

Найменування ЗР
Максимальна 

швидкість виділення  
ЗР, Еэ, г/с

Масова концентрація 
при н.у., Мх, мг/м3

Річний викид ЗР, Gвв, 
т/рік

Вуглекислий газ СО2 101,9444 - 1426,895

Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 0,0065 5,55 0,091

Вуглеводні граничні СН 0,0261 22,39 0,365

Найменування ЗР
Максимальна 

швидкість виділення  
ЗР, Еэ, г/с

Масова концентрація 
при н.у., Мх, мг/м3

Річний викид ЗР, Gвв, 
т/рік

Азоту оксиди NОx (по NO2) 1,1178 954,94 15,646
Вуглецю оксид СО 0,1244 106,39 1,741
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Розрахунок проводиться згідно методики: Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих
речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, у 3-х томах, УНЦТЕ, Донецьк, 2004.
Обладнання: Паровий котел Fulton RBC 750
Кількість годин роботи за рік: 4488 год/рік
Річна кількість палива складає: 301,594 т/рік (67,2 кг/год)
  Відповідно до методики розрахунку валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне
 повітря розраховується за формулою:
Е j  = Σi Eji  =10 -6  Σi k ji B i  (Q r

i ) i , т/рік,
де:      - kji - показник емісії j-ї забруднючої речовини, для і-го палива, г/ГДж;
           -Bi - витрата і-го палива за проміжок часу Р, т;
           -Qr

i - нижча робоча теплота згоряння, і-го палива МДж/кг;
Характеристики палива (Згідно табл. Г.6 "Дизельне паливо"):
Сr масова доля вуглецю, % 86,7
Нr масова доля водню, % 12,6
Sr масова доля сірки, % 0,2
Or масова доля кисню, % 0,3
Nr масова доля азоту, % 0,1

0,01
Wr масова доля води, % 0,09
Qi

r = 42,62 МДж/кг - нижча робоча теплота згоряння; 

Визначення показників емісії: 
Показник емісії зважених речовин:

де kтв - показник емісії суспендованих твердих частинок, г/ГДж;
Qr

i - нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;
Ar - масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %;
авин - частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;
Гвин - масовий вміст горючих речовин у викидах суспендованих твердих частинок, %;
ηзу - ефективність очищення димових газів від суспендованих твердих частинок;
kтвS  - показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і суспендованих
твердих частинок сорбенту, г/ГДж.
Золоуловлювальна установка відсутня, сорбент не використовується.
ηзу = 0; kтвS = 0
авин/(100 -Гвин)= 0,01 (Табл.Д2)
kтв = 2,35 г/ГДж;
Показник емісії оксиду вуглецю:
k CO  = (k CO ) 0  × (1 - q 4  / 100),
де (kCO)0 - узагальнений показник емісії СО при відсутності механічного недопалу, г/ГДж (Табл. Д19);
q4 - втрати тепла палива  через механічний недопал, % (Табл. Д3, Д4)
q4 = 0
(kCO)0 = 40 г/ГДж
kCO = 40 г/ГДж, (Табл. Д.19)
Показник емісії оксидів азоту:
k NOx  = (k NOx ) 0  × f н  × (1 - η i ) × (1 - η ii β),
де (kNOx)0 - показник емісії оксидів азоту без урахування заходів  скорочення викиду, г/ГДж (Табл. Д8);
fн - ступінь зменшення викиду Nox під час роботи на низькому навантаженні;
ηi - ефективність первинни (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду (Табл. Д10);
ηii - ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки) (Табл. Д11);

Arмасовий вміст золи в паливі   

k тв  = 1000000/ Q r
i   × а вин   × А r / (100 - Г вин ) × (1 - η зу ) + k твS  , г/ГДж 

Робота парового котла Fulton RBC 750 (Дж.№ 6 - Спорудження)
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β - коефіцієнт роботи азотоочисної установки (Табл. Д11)
(kNOx)0 = 85 г/ГДж
ηi = 0
ηii = 0
β = 0
Під час роботи установки спалювання на низькому навантаженні зменшується температура процесу 
горіння палива, завдяки чому скорочується викид оксидів азоту.
Ступінь зменшення викиду Nox при цьому визначається за емпіричною формулою:
fн = (Qф/Qн) ^z,
де Qф - фактична теплова потужність установки спалювання, МВт;
Qн - номінальна теплова потужність установки спалювання, МВт;
z - емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду установки спалювання, її потужності, типу палива 
(Т. Д9).
z = 1,15
fн =  1,0
kNOx = 85,00 г/ГДж
Показник емісії діоксиду сіркки:

k SO2  = 10E6/Q r
i  × 2S r /100 × (1-ɳ і ) × (1-ɳ II β)

де: Qr
i - нижча робоча теплота згоряння, МДж/кг;

Sr - вміст сірки в паливі на робочу масу, %;
ɳІ - ефективність зв'язування сірки золою або сорбентом в установці спалювання, ɳІ = 0,02;
ɳІІ - ефективність очистки димових газів від оксидів сірки, ɳІІ = 0;
β - коефіцієнт роботи сіркоочисної установки, β = 0.
kSO2 = 93,853 г/ГДж
Показник емісії діоксиду вуглецю:

де Сr - масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %;

Qr
i- нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

Ɛc - ступінь окслення вуглецю палива;

kc - показник емісії вуглецю палива, МДж/кг. 
Специфічний показник емісії kc , г/ГДж - це відношення вмісту вуглецю палива до його 
теплоти  згоряння:

k с = С r /100 × 10 6 /Q r
i 

де: Сr - масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %; 

Qr
i -нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг. 

k с = г/ГДж
Для палива, що повністю згоряє приймається:

Ɛ c  = 0,99

kСО2 =  г/ГДж
Показник емісії оксиду діазоту:
Оксид діазоту відноситься до парникових газів . За відсутності постійних вимірювань концентрації N2O 
валовий викид оксиду діазоту  визначається за загальною формулою. Значення узагальненого 
показника емісії N2O залежно від виду палива , потужності установки спалювання та технології 
спалювання наведено в Додатку Д. 
kN2O = 2,5 г/ГДж,  (Табл. Д.21а);

73910,631

kсо2 = 44 / 12 ×  C r / 100 × 0,000001/ Q r
i  × Ɛc = 3,67  ×  kc  ×  Ɛc , г/ГДж 

20342,562
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Показник емісії метану:
Метан СН4 також відноситься до парникових газів. Утворення метану під час спалювання органічного 
палива в енергетичних установках дуже незначне. Воно пов'язане з неповним згорянням органічного 
палива і зменшується з підвищенням температури згоряння  та масштабу енергетичної установки. 
За відсутності прямих вимірювань  валовий викид метану визначається за загальною формулою.
Значення  узагальненого показника  емісії метану  залежно від виду палива  наведено в Додатку 2.
kCH4 = 3 г/ГДж,  (Табл. Д.22);
Показник емісії неметанових летких органічних сполук:

Утворення неметанових летких органічних сполук  пов'язане  з неповним горінням  органічного палива.
Узагальнений показник емісії НМЛОС для деяких видів органічного палива приведено в Додатку Д.
kНМЛОС = 50 г/ГДж (Табл. Д. 23)

  Відповідно до методики розрахунку валовий викид забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря розраховується за формулою:

Е j  = Σi Eji  =10 -6  Σi k ji × B i  × (Q r
i ) i , т/рік,

де:      - kji - показник емісії j-ї забруднючої речовини, для і-го палива, г/ГДж;

           -Bi - витрата і-го палива за проміжок часу Р, т;

           -Qr
i - нижча робоча теплота згоряння, і-го палива МДж/кг;

Bi = 301,594 т/рік
Qr

i = 42,62 МДж/кг
Потужність викиду (г/с) розраховано виходячи з часу роботи обладнання і 
валового викиду:
Е г/с = Е / Т / 3600 × 1000000
Е - потужність викиду (т/рік)
Т - час роботи обладнання (год/рік)

т/рік
1 2,35 0,030
2 40 0,514
3 85,00 1,093
4 93,85 1,206
5 3 0,039
6 50 0,643
7 73910,6 950,043
8 2,5 0,032

-
-

Назва забруднюючої речовини kx, 
г/ГДж г/сек

Викид

0,001857
0,031813
0,067650
0,074643

-

07000/-
04002/-

Зважені речовини
Оксид вуглецю
Азоту діоксид
Сірки діоксид
Метан
Неметанові леткі органічні сполуки
Вуглецю діоксид
Азоту (1) оксид (N2O)

03000/2902
06000/337
04001/301
05001/330
12000/410

№ п/п

Розрахунок валових та секундних секундних викидів

Код ЗР

11000/- -
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    Під час спалювання палива можливе його неповне згоряння, у першу чергу механічний недопал. Масовий
вміст вуглецю C взг , який згоряє, % на робочу масу, виражається через масовий вміст вуглецю в паливі 

C r  за формулою:
де ɛ c – ступінь окислення вуглецю палива;

C  r – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %.
    Ефективність процесу горіння визначає ступінь окислення вуглецю палива ɛc. При повному згорянні
палива ступінь окислення дорівнює одиниці, але за наявності недогоряння палива його значення зменшується.

ɛ c = 0,990
C взг  = 0,990 × 86,7 = 85,83

     Під час спалювання 1 кг робочої маси палива з урахуванням механічного недопалювання питомий об’єм 
сухих димових газів (за відсутності в них кисню) визначається за формулою:

де C  взг – масовий вміст вуглецю палива, що згорів, на робочу масу, %;

S  r – масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %;

N  r – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %;

– питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм3/кг.

Питомий об’єм азоту нм3/кг, в повітрі, яке необхідне для спалювання палива, визначається за
формулою:

                  – питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, нм3/кг.
 

S  r – масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %;

O  r – масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %.
VO2 = 0,01 (1,866 × 85,833 + 5,56 × 12,6 + 0,7 × 0,2 - 0,7 × 0,3 ) = 2,302

VN2пов = 3,762 × 2,302 = 8,660

V0
ДГ =  0,01 (1,866 × 85,833 + 0,7 × 0,2 + 0,8 × 0,1 ) + 8,660 = 10,26 нм3/кг

 Одержане значення за відсутності кисню в димових газах (коефіцієнт надлишку повітря a = 1) приводиться  до  
вмісту кисню в димових газах, який згідно екологічних даних роботи дизель-генераторів - 15 %

35,91 нм3/кг,

де, v дг – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до  вмісту кисню 
в димових газах, нм3/кг;

– питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм3/кг;

O 2 – вміст кисню в сухих димових газах, %.

Кількість палива об'ємна парового котла Fulton RBC 750 згідно паспортних даних: 80,00 л/год
0,08 м3/год

При густині дизпалива 840 кг/м3  (при t = 20 °С) витрата дизельного палива парового котла становить:
67,2 кг/год

Об’ємна витрата відпрацьованих газів парового котла при 0 ° С і 15 % О2 складає: 0,19 м3/с

Визначення об’єму сухих димових газів

rCεC C
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ν
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2
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Розрахунок проводиться згідно методики: Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих
речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, у 3-х томах, УНЦТЕ, Донецьк, 2004.
Обладнання: Тепловентилятор Tioga IDF 11DO
Кількість годин роботи за рік: 4488 год/рік
Річна кількість палива складає: 142,691 т/рік (31,794 кг/год)
  Відповідно до методики розрахунку валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне
 повітря розраховується за формулою:

Е j  = Σi Eji  =10 -6  Σi k ji B i  (Q r
i ) i , т/рік,

де:      - kji - показник емісії j-ї забруднючої речовини, для і-го палива, г/ГДж;

           -Bi - витрата і-го палива за проміжок часу Р, т;

           -Qr
i - нижча робоча теплота згоряння, і-го палива МДж/кг;

Характеристики палива (Згідно табл. Г.6 "Дизельне паливо"):
Сr масова доля вуглецю, % 86,7
Нr масова доля водню, % 12,6
Sr масова доля сірки, % 0,2
Or масова доля кисню, % 0,3
Nr масова доля азоту, % 0,1

0,01
Wr масова доля води, % 0,09
Qi

r = 42,62 МДж/кг - нижча робоча теплота згоряння; 

Визначення показників емісії: 
Показник емісії зважених речовин:

де kтв - показник емісії суспендованих твердих частинок, г/ГДж;

Qr
i - нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

Ar - масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %;
авин - частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;

Гвин - масовий вміст горючих речовин у викидах суспендованих твердих частинок, %;

ηзу - ефективність очищення димових газів від суспендованих твердих частинок;

kтвS  - показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і суспендованих
твердих частинок сорбенту, г/ГДж.
Золоуловлювальна установка відсутня, сорбент не використовується.
ηзу = 0; kтвS = 0
авин/(100 -Гвин)= 0,01 (Табл.Д2)
kтв = 2,35 г/ГДж;
Показник емісії оксиду вуглецю:
k CO  = (k CO ) 0  × (1 - q 4  / 100),
де (kCO)0 - узагальнений показник емісії СО при відсутності механічного недопалу, г/ГДж (Табл. Д19);
q4 - втрати тепла палива  через механічний недопал, % (Табл. Д3, Д4)
q4 = 0
(kCO)0 = 40 г/ГДж
kCO = 40 г/ГДж, (Табл. Д.19)
Показник емісії оксидів азоту:
k NOx  = (k NOx ) 0  × f н  × (1 - η i ) × (1 - η ii β),

де (kNOx)0 - показник емісії оксидів азоту без урахування заходів  скорочення викиду, г/ГДж (Табл. Д8);
fн - ступінь зменшення викиду Nox під час роботи на низькому навантаженні;
ηi - ефективність первинни (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду (Табл. Д10);
ηii - ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки) (Табл. Д11);

Arмасовий вміст золи в паливі   

k тв  = 1000000/ Q r
i   × а вин   × А r / (100 - Г вин ) × (1 - η зу ) + k твS  , г/ГДж 

Робота тепловентилятора Tioga IDF 11DO (Дж.№ 7 - Спорудження)
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β - коефіцієнт роботи азотоочисної установки (Табл. Д11)
(kNOx)0 = 85 г/ГДж
ηi = 0
ηii = 0
β = 0
Під час роботи установки спалювання на низькому навантаженні зменшується температура процесу 
горіння палива, завдяки чому скорочується викид оксидів азоту.
Ступінь зменшення викиду Nox при цьому визначається за емпіричною формулою:
fн = (Qф/Qн) ^z,
де Qф - фактична теплова потужність установки спалювання, МВт;
Qн - номінальна теплова потужність установки спалювання, МВт;
z - емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду установки спалювання, її потужності, типу палива 
(Т. Д9).
z = 1,15
fн =  1,0
kNOx = 85,00 г/ГДж
Показник емісії діоксиду сіркки:

k SO2  = 10E6/Q r
i  × 2S r /100 × (1-ɳ і ) × (1-ɳ II β)

де: Qr
i - нижча робоча теплота згоряння, МДж/кг;

Sr - вміст сірки в паливі на робочу масу, %;
ɳІ - ефективність зв'язування сірки золою або сорбентом в установці спалювання, ɳІ = 0,02;
ɳІІ - ефективність очистки димових газів від оксидів сірки, ɳІІ = 0;
β - коефіцієнт роботи сіркоочисної установки, β = 0.
kSO2 = 93,853 г/ГДж
Показник емісії діоксиду вуглецю:

де Сr - масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %;

Qr
i- нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

Ɛc - ступінь окслення вуглецю палива;

kc - показник емісії вуглецю палива, МДж/кг. 
Специфічний показник емісії kc , г/ГДж - це відношення вмісту вуглецю палива до його 
теплоти  згоряння:

k с = С r /100 × 10 6 /Q r
i 

де: Сr - масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %; 

Qr
i -нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг. 

k с = г/ГДж
Для палива, що повністю згоряє приймається:

Ɛ c  = 0,99

kСО2 =  г/ГДж
Показник емісії оксиду діазоту:
Оксид діазоту відноситься до парникових газів . За відсутності постійних вимірювань концентрації N2O 
валовий викид оксиду діазоту  визначається за загальною формулою. Значення узагальненого 
показника емісії N2O залежно від виду палива , потужності установки спалювання та технології 
спалювання наведено в Додатку Д. 
kN2O = 2,5 г/ГДж,  (Табл. Д.21а);

73910,631

kсо2 = 44 / 12 ×  C r / 100 × 0,000001/ Q r
i  × Ɛc = 3,67  ×  kc  ×  Ɛc , г/ГДж 

20342,562
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Показник емісії метану:
Метан СН4 також відноситься до парникових газів. Утворення метану під час спалювання органічного 
палива в енергетичних установках дуже незначне. Воно пов'язане з неповним згорянням органічного 
палива і зменшується з підвищенням температури згоряння  та масштабу енергетичної установки. 
За відсутності прямих вимірювань  валовий викид метану визначається за загальною формулою.
Значення  узагальненого показника  емісії метану  залежно від виду палива  наведено в Додатку 2.
kCH4 = 3 г/ГДж,  (Табл. Д.22);
Показник емісії неметанових летких органічних сполук:

Утворення неметанових летких органічних сполук  пов'язане  з неповним горінням  органічного палива.
Узагальнений показник емісії НМЛОС для деяких видів органічного палива приведено в Додатку Д.
kНМЛОС = 50 г/ГДж (Табл. Д. 23)

  Відповідно до методики розрахунку валовий викид забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря розраховується за формулою:

Е j  = Σi Eji  =10 -6  Σi k ji × B i  × (Q r
i ) i , т/рік,

де:      - kji - показник емісії j-ї забруднючої речовини, для і-го палива, г/ГДж;

           -Bi - витрата і-го палива за проміжок часу Р, т;

           -Qr
i - нижча робоча теплота згоряння, і-го палива МДж/кг;

Bi = 142,691 т/рік
Qr

i = 42,62 МДж/кг
Потужність викиду (г/с) розраховано виходячи з часу роботи обладнання і 
валового викиду:
Е г/с = Е / Т / 3600 × 1000000
Е - потужність викиду (т/рік)
Т - час роботи обладнання (год/рік)

т/рік
1 2,35 0,014
2 40 0,243
3 85,00 0,517
4 93,85 0,571
5 3 0,018
6 50 0,304
7 73910,6 449,487
8 2,5 0,015

-
-

Назва забруднюючої речовини kx, 
г/ГДж г/сек

Викид

0,000867
0,015040
0,031999
0,035341

-

07000/-
04002/-

Зважені речовини
Оксид вуглецю
Азоту діоксид
Сірки діоксид
Метан
Неметанові леткі органічні сполуки
Вуглецю діоксид
Азоту (1) оксид (N2O)

03000/2902
06000/337
04001/301
05001/330
12000/410

№ п/п

Розрахунок валових та секундних секундних викидів

Код ЗР

11000/- -
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    Під час спалювання палива можливе його неповне згоряння, у першу чергу механічний недопал. Масовий
вміст вуглецю C взг , який згоряє, % на робочу масу, виражається через масовий вміст вуглецю в паливі 

C r  за формулою:
де ɛ c – ступінь окислення вуглецю палива;

C  r – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %.
    Ефективність процесу горіння визначає ступінь окислення вуглецю палива ɛc. При повному згорянні
палива ступінь окислення дорівнює одиниці, але за наявності недогоряння палива його значення зменшується.

ɛ c = 0,990
C взг  = 0,990 × 86,7 = 85,83

     Під час спалювання 1 кг робочої маси палива з урахуванням механічного недопалювання питомий об’єм 
сухих димових газів (за відсутності в них кисню) визначається за формулою:

де C  взг – масовий вміст вуглецю палива, що згорів, на робочу масу, %;

S  r – масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %;

N  r – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %;

– питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм3/кг.

Питомий об’єм азоту нм3/кг, в повітрі, яке необхідне для спалювання палива, визначається за
формулою:

                  – питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, нм3/кг.
 

S  r – масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %;

O  r – масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %.
VO2 = 0,01 (1,866 × 85,833 + 5,56 × 12,6 + 0,7 × 0,2 - 0,7 × 0,3 ) = 2,302

VN2пов = 3,762 × 2,302 = 8,660

V0
ДГ =  0,01 (1,866 × 85,833 + 0,7 × 0,2 + 0,8 × 0,1 ) + 8,660 = 10,26 нм3/кг

 Одержане значення за відсутності кисню в димових газах (коефіцієнт надлишку повітря a = 1) приводиться  до  
вмісту кисню в димових газах, який згідно екологічних даних роботи дизель-генераторів - 15 %

35,91 нм3/кг,

де, v дг – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до  вмісту кисню 
в димових газах, нм3/кг;

– питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм3/кг;

O 2 – вміст кисню в сухих димових газах, %.

Кількість палива об'ємна парового котла Fulton RBC 750 згідно паспортних даних: 37,85 л/год
м3/год

При густині дизпалива 840 кг/м3  (при t = 20 °С) витрата дизельного палива парового котла становить:
31,794 кг/год

Об’ємна витрата відпрацьованих газів парового котла при 0 ° С і 15 % О2 складає: 0,09 м3/с

Визначення об’єму сухих димових газів

0,03785

rCεC C
взг =

повN2
ν

повN2
ν

2
3,762пов N2 Ovv =

2оν

о
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rrвзго
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин і їх приземної концентрації при спалюванні 
газу на факелі в період випробування свердловини (Джерело № 8) 

Забруднення повітряного середовища можливе внаслідок спалювання природного газу на 
факелі при випробуванні свердловини на продуктивність. Спалювання природного газу на факелі 
в факельному амбарі відбувається при дослідженні свердловини. 

Оцінка продуктивності (випробування) проводиться при стаціонарних режимах фільтрації 
(метод усталених відборів). 

Дослідження свердловини на стаціонарних режимах фільтрації можуть виконуватися на 5-
6-ти режимах прямого хода та двох зворотних. 

Тривалість випробування свердловини на приплив для одного об’єкта становить до 8 годин. 
Для проведення розрахунків потужності викидів (г/с) забруднюючих речовин в повітряне 

середовище і їх концентрації (мг/м3) прийнято, що в процесі випробування свердловини протягом 
8 годин буде викидатися і спалюватися на факелі 10 тис.м3 природного газу (для одного об’єкта 
випробування). 

На свердловині передбачається вісім об’єктів випробування. Кожен об’єкт випробовується 
з розривом в часі. 

 

Розрахунок проведено відповідно до СОУ "Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від основних виробництв та технологічних процесів
ДК "Укргазвидобування". Методика визначення питомих показників" 
(СОУ 11.2-30019775-032:2004) - Київ, 2004.
Розрахунок проведено для однієї свердловини і для 1 об'єкта випробовування (всього - вісім)
Вихідні дані для розрахунку:
температура природного газу - 20 °С
тривалість спалювання газу на факелі - 8 годин
об'єм газу, що спалюється на факелі при випробовуванні: 10000 м3

густина газу: 0,735 кг/м3

повнота згоряння газу згідно експериментальних досліджень: 0,9984
коефіцієнт надлишку повітря: 1
теплоємність газоповітряної суміші (продуктів згорання) для природного газу:

0,4 ккал / (м3 °С)
питомий викид для NОx: 0,003
питомий викид для СО: 0,02
питомий викид для СН4: 0,0005
Сажа при горінні не утворюється, якщо дотримується умова: Wвит / Wзв > 0,2
Wвит = 28932 м/с (таблиця 2.2 методики)
Wзв = 91,5 [К × (Т + 273) / m]0,5 

К - показник діабати, К = 1,4;
m - молярна маса суміші природного газу, m = 16,1
Т - температура суміші, К
Wзв = 461,86 м/с
W вит  / W зв   = 62,64 > 0,2, значить сажа при горінні утворюватися не буде.
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97,81
1,72
0,18
0,03
0,02
0,1
0,14

Визначаємо об'ємну витрату газу:
Вг = 10000 / ( 8 × 3600) = 0,347

1. Визначення обсгів викидів забруднюючих речовин
Валовий викид в тонах на рік і-ої шкідливої речовини від горизонтальних висотних 
і наземних факельних установок П і  розраховується за формулою:
П і  = 0,0036 × τ × М і

де τ - тривалість роботи факельної установки, год/рік
Мі - потужність викиду і-ої шкідливої речовини, г/с.

Потужність викиду в грамах на секунду забруднюючих речовини розраховується 
за формулою:
М = УВ × G
де УВ  - питомі викиди шкідливих речовин, г/т;
G  - масова витрата природного газу, г/с.

Масова витрата спаленого природного газу Gт в г/с розраховується за формулою:
G = 1000 × В г  × ρ г ,

де В г  - об'ємна витрата природного газу, м3/с
ρ г  - густина газу, кг/м3.
Питомі викиди шкідливих речовин на одиницю маси газу, що спалюється,
 приймаються по таблиці 8.11.
Розрахунки наведено в таблиці:

τ, год/рік УВ, г/т Вг, м
3/с ρг, кг/м3 Мі, г/с Пі, т/рік

Оксиди азоту 0,003 0,765135 0,022
Оксид вуглецю 0,02 5,100900 0,147

0,0005 0,127523 0,004

2. Визначення температури горіння та витрати природного газу
Температура горіння природного газу Т г  в °С розраховується за формулою:

де Т 0  - температура природного газу, °С;

Q н  - нижча теплота згорання природного газу, ккал/м3;
е  - доля енергії, що втрачається за рахунок випромінювання;
n  - повнота згорання природного газу;

С пс  - теплоємність продуктів згорання, ккал/м3;

0,735
Метан

Азот

Речовина

8 0,347

Густина компоненту 
газу, кг/м3Компонентний склад газу, об.%

Метан
Етан
Пропан

пентани+вищі
1,25

0,7168
1,356
2,01

2,668
2,703
3,457

і-бутан
n-бутан
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V пс  - об’єм газоповітряної суміші, отриманий при спалюванні 1 м3 природного газу, 
м3/м3.
Нижча теплота згорання природного газу Q н  ( ккал/м 3 ) розраховується за формулою:

Доля енергії е, що втрачається за рахунок випромінювання визначається за формулою:

де m  - молярна маса спалюваного газу, кг/кмоль.
Кількість газоповітряної суміші, отримана при спалюванні 1 м 3  природного газу
 V пс  (м 3 /м 3 ), розраховується за формулою:

де α  - коефіцієнт надлишку повітря (дорівнює 1);
V 0  - стехіометрична кількість повітря для спалювання 1 м3 природного газу V 0  , м3/м3.
Параметр V 0  визначається за виразом:

де [C x H y ] 0  - вміст вуглеводнів в спалюваній вуглеводневій суміші % об.
При теплоємності газоповітряної суміші (продуктів згорання) для природного газу 
C пс  = 0,4 ккал/(м3 ·°С) розраховується орієнтовне значення температури горіння Т г .
Після уточнення величини С пс  розраховується кінцева величина Т г  .

Витрата газоповітряної суміші V 1  в м 3 /с розраховується за формулою:

де В г  - об’ємна витрата природного газу, м3/с;

V пс  - об’єм газоповітряної суміші, отриманий при спалюванні 1 м3 природного газу, м3/м3;

Т г  - температура горіння природного газу, °С.

Розраховуємо нижчу теплоту згорання природного газу:
Q н  = 86 × 97,81 + 154 × 1,72 + 223 × 0,18 + 293 × 0,03

+ 295 × 0,02 + 374 × 0,1 = 8768,77 ккал/м3

Визначаємо молярну масу спалюваного газу:
m = 0,01×(16 × 97,81 + 30 × 1,72 + 44 × 0,18 + 58 × 0,05

+ 72 × 0,1 = 16,35 кг/кмоль

Визначаємо долю енергії, що втрачається за рахунок випромінювання:
е = 0,048 × ( 16,35 ) 0,5 = 0,194

Визначаємо стехіометричну кількість повітря для спалювання 1 м 3  природного газу:
V 0  = 0,0476 × [( 1+ 4 / 4) × 97,81 +(2+6/4)× 1,72 +(3+8/4)× 0,18 +(4+10/4)×

0,05 +(5+12/4)× 0,1 ] = 9,694 м3/м3

Визначаємо кількість газоповітряної суміші, отриманої при спалюванні 1 м 3  природного газу:
V ПС  = 1 + 1 × 9,694 = 10,694 м3/м3
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Розраховуємо орієнтовне значення температури горіння:
Т Г  = 20 + 8768,77 × (1 - 0,194 × 0,9984 / ( 10,694 × 0,4) = 

= 1670 °С
При температурі продуктів згорання 1500-1800 0С теплоємність цих продуктів становить
0,39 ккал/(м3 °С)

Розраховуємо кінцеве значення температури горіння:
Т Г  = 20 + 8768,77 × (1 - 0,194 × 0,9984 / ( 10,694 × 0,39) = 

= 1712 °С

Розраховуємо витрату газоповітряної суміші:
V 1  = 0,347 × 10,694 × (273 + 1712 ) / 273 = 27,0 м3/с

Розраховуємо концентрацію кожної речовини в точці викиду за 8 годин:
C NOx  = 0,765135 × 1000 / 27,0 = 28,34 мг/м3

C СО  = 5,100900 × 1000 / 27,0 = 188,92 мг/м3

С СН4  = 0,127523 × 1000 / 27,0 = 4,72 мг/м3

4. Розрахунок викидів парникових газів:
Розрахунок виконується згідно "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря  різними виробництвами", Донецк, 2004, т. 1

Масова витрата природного газу:
В 1  = В × ρ = 10000 × 0,735 / 1000 = 7,350 т/рік

Q н  = 8768,77 ккал/м3 ×    4,19   /   1000  = 36,74 МДж/нм3

Q н  = 36,74 / 0,735 = 49,986 МДж/кг
Валовий викид вуглекислого газу визначається за формулою:
П CO2  = 10 -6 × k CO2 × Q 1 × B 1

k СО2  - коефіцієнт емісії  = 3,67 × kC × ξC г/ГДж
kCO2 = 3,67 × 15300 × 0,995 = 55870 г/ГДж
П СО2  = 20,526 т/рік

Валовий викид діазоту оксиду визначається за формулою:
П N2O  = 10 -6 × k N2O × Q 1 × B1
k N2O  - коефіцієнт емісії = 0,1
П N2O  = 0,00004 т/рік

5. Зведені результати розрахунку (для восьми об'єктів випробовування):

Мі, г/с Пі, т/рік
Оксиди азоту 28,34 0,765135 0,176
Оксид вуглецю 188,92 5,100900 1,176

4,72 0,127523 0,032
- - 164,208
- - 0,00032

ВикидиТемп-ра 
вих. газів, 

Тг, °С

Об'ємна 
витрата, 
V1г, м

3/с

Конц-я, C, 
мг/м3

Час робіт, τ, 
год/рік

Вуглецю діоксид
Діазоту оксид

8

Речовина

Метан 1712 27,000
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"Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами", 
Ленінград, 1986 р., п. 4
Дизпаливо зберігається в двох наземних ємностях, які обладнані дихальними клапанами. Об’єм кожної ємності 50 м3. 
За весь період виробничого циклу, який складає 307,4 діб потреба в дизпаливі становить: для двигунів бурового 
верстата - 1844,37 т, двигуна додаткового дизель-генератора - 461,093 т, парового котла - 301,594 т, та
тепловентилятора - 142,691 т. Таким чином загальний об’єм дизпалива з густиною 840 кг/м3 (при t = 20 °С) дорівнює:

2749,748 × 1000 / 840 = 3273,51 м3 Отже, в кожну ємність протягом року буде поступати: 1636,755 м3

Резервуар металевий наземний об'ємом 50 м3 для зберігання дизельного палива, обладнаний
дихальним клапаном.

Кількість викидів забруднюючих речовин (кг/год) з резервуарів за рахунок випаровування визначається за 
формулю 4.1 Методики.
  

де,       - річний об'єм рідини, м3/рік;

= м3/рік
Р S(38)  - тиск насиченого пару рідкого при температурі 38°С (гПа) (Додаток 4);

Mn  - молекулярна маса парів рідини;
К5Х , К 5Т  - коефцієнти, що залежать від тиску насиченого пару РS(38) та температури газового простору      
відповідно в  і теплу пору року (Додаток1);

К 6 - коефіцієнт, що залежить від тиску насичених парів РS(38) та відповідно обіговості резервуара (n) (Дод. №2);

К 7 - коефіцієнт, що залежить від технічного оснащення та режиму експлуатації (Додаток №3);
ƞ  - коефіцієнт ефективності заходів по запобіганню випаровування палива, ƞ = 0 - газоочисних споруд нема.

Кількість викидів забруднюючих речовин (кг/год) під час наливання нафтопродуктів визначається за 
формулю 4.2 Методики.
  

V цн
ж - річний об'єм рідини, що наливається, м3/рік;

V цн
ж - 1636,76 м3/рік

К 8 - коефіцієнт, що залежить від тиску насичених парів РS(38) та кліматичної зони;

Кількість викидів забруднюючих речовин (кг/год) під час зливання нафтопродуктів визначається за 
формулю 4.3 Методики.

V цн
ж - річний об'єм рідини, що наливається, м3/рік;

V цн
ж - 1636,76 м3/рік

Продуктивність зливного устаткування: 100 м3/год
Густина ДП ρ = 840 кг/м3

Розрахунок величини PS(38)

Тиск насичених парів рідини при температурі 38 °С визначається по табл. П.4.1 в залежності від значення 
еквівалентної температури початку кипіння рідини (tекв °С).

де tпк і tкк - температура відповідно початку і кінця  кипіння багатокомпонентної рідини (°С).

tпк tкк tекв, °С PS(38)

170 360 191,59 1,9

Зберігання, наливання та зливання дизельного палива (Дж. №№ 9, 10 - Спорудження)

1636,755

Для дизельного палива:
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Розрахунок коефіцієнту К5

Для наземних металургійних необігріваємих і підземних залізобетонних резервуарів температура за шість 
найбільш холодних місяців визначається  за формулою:

а за шість найбільш теплих місяців за формулою:

При наливі рідин температура газового простру визначається за формулою:

При зливанні рідки температура газового простору визначається за формулою:

де tах та tат - середні арифметичні значення температури атмосферного повітря відповідно за шість найбільш 
холодних та шість найбільш теплих місяців  року (°С)
Середні арифметичні значення температури атмосферного повітря відповідно за шість найбільш холодних і шість 
найбільш теплих місяців року (Будівельна  кліматологія ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
-5,9 -5,1 0 9 15,5 18,9 20,7 19,7 14,1 7,5 1 -3,7

tах   =   (-5,9) + (-5,1) +0 + 7,5 + 1 + (-3,7)     =  -1,03 ° С
6

tа т  =    9 + 15,5 + 18,9 + 20,7 + 19,7 +14,1     =  16,32 ° С
6

K 1т , K 2т , K 3т , K 1х , K 2х , K 3х  - коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш холодних місяців, що 
приймаються по таблиці П.1.1 методики.
К4 - коефіцієнт, для підземних резервуарів рівний одиниці, а для наземних металевих резервуарів, що не
 обігріваються, приймається по таблиці П.1.2 методики  залежно від забарвлення поверхні резервуару і 
кліматичної зони.

К 1 К 2 К 3 К 4

Холодний 0,3 0,37 0,62
Теплий 6,12 0,41 0,51

- середні температури рідини в резервуарах за шість теплих і шість холодних місяців року (°С).

Зберігання палива в цистерні:

За даними підприємства:

tр
жх = 3 ° С

tр
жт = 16 ° С

tр
гх = 1,8 ° С

tр
гт = 21,0 ° С

К 5х = 0,056
К 5т = 0,268

1

Температура зовнішнього повітря, оС середня по місяцям

Період
Наземні резервуари

р
жхзхаххх

р
гх tКtККt ++= 21

[ ]р
жттаттт

р
гт tКtКККt 3214 ++=

р
жх

р
жт tt ,

( )жхах
цн
гх ttt += 5,0

( )жтат
цн
гт ttКt += 45,0

ах
цн
гх tt =

ат
цн
гт tt =

р
жхзхаххх

р
гх tКtККt ++= 21

[ ]р
жттаттт

р
гт tКtКККt 3214 ++=
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Налив палива в цистерну:
tцн

гх = 0,985
tцн

гт = 16,16
К 5х = 0,045
К 5т = 0,182

Злив палива з цистерни
tцн

гх = -1,03
tцн

гт = 16,32
К 5х = 0,045
К 5т = 0,182
Визначення коефіцієнта К6

Значення коефіцієнту К6 приймається по табл. П.2.1-П.2.3 в залежності від розміщення підприємства в тій чи 
іншій кліматичній зоні, від тиску насичених парів PS(38)  і від річної обіговості резервуарів n.
Обіговість резервуара n визначається за формулою:

n = Vp
ж /Vр/nод

де, Vр - об'єм резервуара, м3

nод - кількість резервуарів, од.
n =  33

К 6 = 1,22
Визначення коефіцієнта К7

Значення коефіцієнта К 7  приймається по табл. П.3.1 в залежності від оснащеності резервуара технічними 
засобами скорочення втрат і режиму експлуатації.

К 7 = 1
Резервуар відкритих люків не має, обладнаний непримерзачими дихальними клапанами, що забезпечують 
надлишковий тиск в резервуарі 19,6гПа
Визначення коефіцієнта К8

Значення коефіцієнта К 8  приймається по табл. 4.1; при наливанні напіввідкритим струменем та зверху значення 
коефіцієнтуК8 збільшується відповідно в 1,8 та 3,5 разів ( процес наливання відбувається в нижню частину, закритим струменем ) .

К 8 = 0,5
Молекулярна маса парів рідини   приймається по таблиці 5.2 (розділ 5) методики залежно від температури 
початку  кипіння рідини.
Mn  = 140
Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при зберіганні та наливанні рідини

0

16,37
Середня

Початкові дані

16

50
Наземний

Без обігріву
Мірник

Знизу

191,59
1,9

1636,8

-1,03

16,32

3

Річний час проведення робіт (год/рік) 4380 16,37
Кліматична зона Середня Середня

9, 10
Зливання

Багатокомпонентна
Дизельне паливо

840

Оснащеність резервуару / спосіб наливання Надлишковий тиск в 
резервуарі 19,6 гПа Знизу

η , коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу 
резервуару (долі одиниці) 0 0

Обігрів резерервуару Без обігріву Без обігріву
Режим експлуатації резервуару Мірник Мірник

Vp, об'єм резервуару (м3) 50 50
Тип резервуару Наземний Наземний

t р
жх  , середнє арифметичне значення температури рідини в 

резервуарі за шість холодних місяців року (°С)
3 3

 t р
жт , середнє арифметичне значення температури рідини в 

резервуарі за шість теплих місяців року (°С)
16 16

t ах , середнє арифметичне значення температури атмосферного 
повітря за шість найбільш холодних місяців року (°С)

-1,03 -1,03

t ат , середнє арифметичне значення температури атмосферного 
повітря за шість найбільш теплих місяців року (°С)

16,32 16,32

t кк , температура кінця кипіння (оС) 360 360
Vр

ж, об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року 
(м3/рік)

1636,8 1636,8

Щільність рідини (кг/м3) 840 840
t нк , температура початку кипіння (оС) 170 170

Тип рідини Багатокомпонентна Багатокомпонентна
Найменування рідини Дизельне паливо Дизельне паливо

Номер джерела 9, 10 9, 10
Технологічний процес Зберігання Налив
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t цн
гm , температура газового простору при наливі та зливі 

палива за шість найбільш теплих місяців року (°С)
- 0,182 16,32

-

-

33

0,5

0,000025

Результати розрахунку

t цн
гх , температура газового простору при наливі та зливі 

палива за шість найбільш холодних місяців року (°С) 
- 0,985 -1,03

0,62
1

0,182
0,045

1,22

1

1,9

6,12
0,3
0,41
0,37
0,51

-

К 6 , поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої 
пари і річної оборотності резервуарів

1,22 1,22

К 7 , поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної 
оснащеності і режиму експлуатації

1 1

191,59
140

Пр, кількість викидів (кг/год) 0,000434 0,000125

n , річна оборотність резервуару 33 33
K 8 , коефіцієнт, що залежить від тиску насичених парів та 
кліматичної зони

- 0,5

t р
гх , температура газового простору при зберіганні палива за 

шість найбільш холодних місяців року (°С) 
1,8 -

t р
гm , температура газового простору при зберіганні палива за 

шість найбільш теплих місяців року (°С)
21

K 5т , поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,268 0,182
K 5х , поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,056 0,045

K 3х , коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,62 0,62
K 4 , коефіцієнт 1 1

K 2х , коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,37 0,37
K 3т , коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,51 0,51

K 1х , коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,3 0,3
K 2т , коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,41 0,41

P S(38) , тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа) 1,9 1,9

К 1т , коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 6,12 6,12

t экв , еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 191,59 191,59
Mn , молекулярна маса пари рідини 140 140



     |  7 6  

 
1. Опис планованої діяльності 

 
  

На майданчику під час спорудження свердловини буде працювати один автомобіль - КРАЗ 65101

1. Нормативні витрати палива: 

2.Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо за «Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ от передвижных источников» – Донецьк, ОАО УкрНТЕК, 2000 р.
В Україні діє заборона на вироблення та ввезення етильованого бензину (Постанова КМУ 
№ 1825 від 01.10.1999 р.), тому викиди свинцю від пересувних джерел не враховуються
Викиди забруднюючих речовин визначаються за формулою: 

М = g × G × K T × 10 -3 , де:

М – викид забруднюючої речовини за період часу (т/рік);
g  – питомі викиди забруднюючих речовин з одиниці маси палива, кг/т (приймаємо по Табл. 4);
G – витрата палива за період часу (т/рік);
КТ – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану.

2.1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин наведено в таблиці:
Вантажні, диз. паливо:

32 1,5
5,65 1,4
32,8 0,95
3,85 1,8

5 1

  Маневрування автотранспорту (Дж. № 11-Спорудження)

g, кг/т Кт Валовий викид 
т/рік

КРАЗ 
65101

Авто

Кількість рейсів 
за час 

спорудження 
свердловини

Витрата палива, 
т/рік

0,000001

Час роботи при 
під'їзді, розміщенні, 

виїзді, год

Нормати витрати палива, 
кг/год

2,481 0,167 307,4 0,127

Витрата палива, 
т/сек

Сірки діоксид 0,001 0,005000

Макс.-разовий 
викид. г/сек

Оксид вуглецю 0,12700 0,000001 0,006 0,048000
Вуглеводні 0,001 0,007910
Оксиди азоту

Назва забруд.речовини G, т/рік G, т/сек

0,004 0,031160
Зважені речовини 0,001 0,006930
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Валовий викид забруднюючих речовин визначається по формулі:
Мвал = kx × Bм / 1000, т/рік
де: kx - показник емісії забруднюючої речовини, г/кг;

Вм - витрата електродів, т/рік
Секундний викид розраховується за формулою:
Мсек = kx × Bм0 / 1200 / 1000, г/с
де: kx - показник емісії забруднюючої речовини, г/кг;

Вм0 - витрата електродів, г/20хв
№ Вм Вм0 kx Найменування

Дж. т/рік г/20хв г/кг забруднюючої речовини г/с т/рік
2,7 Оксиди азоту 0,000225 0,002

1,26 Водень фтористий 0,000105 0,001
14,9 Заліза оксид 0,001242 0,010

1 Кремнію оксид 0,000083 0,001
1,09 Марганцю оксид 0,000091 0,001
13,3 Вуглецю оксид 0,001108 0,009
2,7 Фториди важко розчинні 0,000225 0,002
4,8 Фториди легко розчинні 0,000400 0,003

12 УОНІ-13/55 0,65 100

Виконання електрозварювальних робіт (Дж. № 12-Спорудження)
"Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
різними виробництвами", Донецк, 2004, т. 1, табл. V-1

Марка електродів
Викид
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Транспортування хімічних реагентів до бурової та зберігання на буровому майданчику здійснюється в герметичній тарі. Введення 
виконується короткочасно і безпосередньо в буровий розчин, що поступає в свердловину.
Зважаючи на вищевикладене, вплив на повітряне середовище при введенні в розчин переважної більшості  хімічних реагентів
 відсутній. При приготуванні бурового розчину під час завантаження порошкоподібних матеріалів у змішувальні воронки, що 
знаходяться в блоці приготування бурового розчину, відбувається викид пилу в атмосферне повітря.
Перелік всіх хімреагентів і їх сумарна кількість на свердловину приведена в робочому проекті. Винос в атмосферу дрібних часток 
пилу у вільному стані у вигляді аерозолей відбувається при завантаженні таких матеріалів: глини бентонітової або мармуру, 
графіту п/п, вапна та крейди. Всі інші матеріали аерозолей при завантаженні не утворюють.

Виділення пилу визначається за формулою:
q = А + В = (К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К7 × G × B × E10+06) / 3600 + К3 × К4 × К5 × К6 × К7 × q × F, г/с
де: А - викиди при переробці (зсипання, перевалка, переміщення) матеріалу , г/с;
В - викиди при статичному зберіганні матеріалу (не враховуються);
К1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом відмивання та просіювання середньої проби з виділенням
  фракції пилу розміром 0 -200 мкм, табл. 4.3.1
К2 - частка пилу (від усієї маси ), яка переходить у аерозоль, табл. 4.3.1
К3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови, табл. 4.3.2
К4 - коефіцієнт, який залежить від місцевих умов зберігання продукції, табл. 4.3.3
К5 - коефіцієнт, який залежить від вологості матеріалу, табл. 4.3.4
К7 - коефіцієнт, який враховує крупність матеріалу, табл. 4.3.5
G - продуктивність вузла розвантаження, т/год;
Ві - коефіцієнт, який враховує висоту пересипки, табл. 4.3.7

За період буріння, який складає 162 доби для приготування бурового розчину буде використано: 
глина бентонітова – 270 т
графіту п/п – 52,8 т
вапно - 132 т
мармур - 507 т
крейда - 1452 т

Швидкість вітру становить 10 м/с. Блок приготування бурового розчину відкритий з 1 сторони. Вологість матеріалів: глина
 бентонітова – 2%, графіт п/п – 2%, вапно – 0%, мармур – 5%, крейда – 7%. Крупність матеріалів – 1 мм. Висота падіння 
матеріалів – 1 м.

№ Т К1 К2 К3 К4 К5 К7 G Bi Найменування А
Дж. год/рік т/год забруднюючої речовини г/с г/с т/рік

Глина бетонітова 3888 0,05 0,02 1,7 0,1 0,8 1 0,069 0,5 Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію 20-70% 0,001312 0,001312 0,018

Графіт 3888 0,03 0,04 1,7 0,1 0,8 1 0,014 0,5 Пил вуглепородний 0,000308 0,000308 0,004
Вапно 3888 0,07 0,05 1,7 0,1 1 1 0,034 0,5 Кальцію гідрооксид 0,002806 0,002806 0,039

Мармур 3888 0,04 0,06 1,7 0,1 0,6 1 0,13 0,5 Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію 20-70% 0,004434 0,004434 0,062

Крейда 3888 0,05 0,07 1,7 0,1 0,4 1 0,373 0,5 Кальцію карбонат 0,012345 0,012345 0,173

13

Приготування бурового розчину (Дж. № 13-Спорудження)

"Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения
 атмосферы" Донецк, ОАО "УкрНТЭК"

ВикидМатеріал
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их распределение в воздухе: Справочник." – М.: Химия, 1989 кількість забруднюючих
 речовин, що поступають в атмосферне повітря при вільному випаровуванні з
 горизонтальної поверхні рідини прямо пропорційна площі випаровування.
Згідно «Проект нормативов предельно допустимых выбросов для буровой установки 
Уралмаш-3Д для скважины № 94 Яблуновского ГКМ» з поверхні амбарів розміром 35×45 м 
при вмісті нафти і нафтопродуктів в промивальній рідині ≈ 10 % та середній температурі 
газової суміші 25 ° С за один рік (8760 годин) в повітряне середовище виділяється 0,91 т 
вуглеводнів граничних. Потужність викиду складає 0,029 г/с, питомий викид – 5,778 х 10-4 

т/рік з одного квадратного метра площі випаровування.
Для ідентичних умов питомий викид буде таким же. 
При загальній площі горизонтальної поверхні амбарів-накопичувачів з протифільтраційним 
екраном із нефільтруючої ізоляційної плівки: 4278 м2

і тривалості виробничого циклу: 307,4 діб
кількість викидів вуглеводнів граничних складає:
М вал  = 0,0005778 × 307,4 / 365 × 4278 = 2,082 т/рік
М сек  = 2,082 × 10 6

/ 7377,6 / 3600 = 0,078390 г/с

Згідно Тищенко Н.Ф. "Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания 
випаровування від шламових амбарів (Дж. № 14-Спорудження)
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Таблиця викидів забруднюючих речовин від джерел викидів забруднюючих речовин при 
спорудженні свердловини: 
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1.5.2.3 Оцінка забруднення водного середовища при спорудженні свердловини 

Рівні ґрунтових вод в межах бурового майданчика має бути уточнений при проведенні 
інженерно-геологічних вишукувань після відведення земельних ділянок у порядку, встановленому 
чинним законодавством. 

Потреби у воді для технологічних потреб для найглибшої свердловини № 141 буде 
становити 27789 м3, що буде забезпечено водною свердловиною, глибиною 230 м. 

Обсяг бурових стічних вод розраховано у розділі 1.5.2.1 даного Звіту, який буде становити 
3114 м3. 

Відведення утворених бурових стічних вод передбачається самопливом по системі 
металевих лотків в бік шламових амбарів. 

З метою скорочення до мінімуму витрат води на технічні потреби в процесі будівництва 
свердловини передбачається система зворотного водозабезпечення. З цією метою на буровій в 
системі обов'язки передбачено двоконтурне водопостачання. 

Після технологічної очистки бурових стічних вод методом відстою хімічної коагуляції та 
нейтралізації можливе повторне їх використання в кількості 60 % для технічних потреб. 

Об’єм дощових і талих снігових вод орієнтовно складатиме 3555 м3.  
Сумарне значення виносу речовин за увесь період спорудження свердловини становитиме: 
- зависів 1,78 тон; 
- нафтопродуктів 0,11 тон. 
Об’єм зависів становить: Vз = 1,62 м3. Об’єм нафтопродуктів становить: Vнп = 0,125 м3. 

 
Можливими джерелами забруднення підземних горизонтів з прісними водами можуть бути: 
- буровий розчин, який використовується при розкритті водоносних горизонтів в процесі 

буріння свердловини; 
- перетоки мінералізованих вод нижчезалягаючих водоносних горизонтів. 
Кожне з вказаних джерел може чинити негативний вплив на горизонти з прісними водами, 

погіршуючи їх якість.  
При здійсненні планованої діяльності вживаються необхідні технологічні заходи для 

попередження забруднення водного середовища. 
Скидів у поверхневі водні об’єкти планованими рішеннями не передбачено.    
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1.5.2.4 Оцінка забруднення геологічного середовища при спорудженні свердловини 

Геологічним середовищем свердловини є геологічний розріз, який розкривається в процесі 
буріння до проектних глибин і представлений відкладами гірських порід, що включають 
стратиграфічні комплекси антропогену, неогену, палеогену, крейди, юри, тріасу, пермі та карбону. 

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушення початкового стану 
геологічного розрізу, який вміщує стратиграфічні комплекси і підземні горизонти з відмінними по 
величині пластовими параметрами. До них відносяться: горизонти з прісними і мінералізованими 
водами, газоносні і поглинаючі горизонти та інші. 

При сумісному розкритті таких горизонтів можуть створюватися умови виникнення 
інтенсивних газопроявлень, що може негативно впливати на геологічне середовище у вигляді 
міжпластових перетоків пластових вод і природного газу з конденсатом. 

Крім того, можуть створюватись умови для негативного впливу на перший від поверхні 
підземний горизонт з прісними водами у випадку проникнення в нього хімреагентів, ПММ і рідких 
продуктів фонтанування свердловини. 

Технологія буріння свердловин,  яка  застосовується провідними газовидобувними 
компаніями, передбачає захист водного середовища від можливого забруднення. 

 
1.5.2.5 Оцінка забруднення ґрунту та надр при спорудженні свердловини 

Територія спорудження свердловин розташована в межах центрального грабена ДДЗ. В 
геологічній будові приймають участь кристалічні породи докембрія, що перекриваються корою 
вивітрювання та товщею осадових порід фанерозоя. Осадовий чохол представлений викидами 
верхнього девону, карбону, пермі, нижнього та верхнього тріасу, середньої та верхньої 
юри,крейди, палеогену, неогену та четвертинної системи. 

Для попередження забруднення гумусового шару ґрунту в процесі спорудження 
свердловин землерийною, навантажувальною і транспортною технікою, яка використовується при 
підготовчих та монтажних роботах; відпрацьованим буровим розчином з хімреагентами; буровими 
стічними водами; мінералізованими водами при фонтануванні, рідкими відходами буріння, 
гумусовий шар грунту знімається і складається в кагати по периметру бурового майданчика. 

Відпрацьований буровий розчин з хімреагентами, стічні води, буровий шлам, рідкі відходи 
фонтанування свердловини можуть негативно впливати на родючий шар ґрунту, забруднюючи 
його.  

Об’єм відходів буріння визначено в розділі 1.5.2.1 Звіту. 
Згідно розрахунку: 
- об’єм вибуреної породи становить 986,6 м3; 
- об’єм видаленої породи становить 739,95 м3; 
- об’єм розчину для випробовування свердловини становить 154,7 м3; 
- об’єм відпрацьованої промивної рідини – 1757,35 м3; 
- об’єм бурових стічних вод – 3514,7 м3, після очищення – 3114 м3; 
- об’єм колоїдної фази – 400,7 м3. 
Залишковий об’єм бурового розчину становить – 205,4 м3, або 250,59 т. 
 
Розрахункова найбільша кількість відходів буріння для однієї свердловини складає 6166,7 

м3 для однієї найглибшої свердловини. Обсяг відходів для інших свердловин буде меншим.  
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Відходи будуть розміщені у гідроізольованих шламових амбарах. 
Фактична заповненість шламових амбарів не повинна перевищувати 90 % їх об’єму. 
Скиди стічних вод за межі бурового майданчика не передбачаються. 
Наявність електромагнітних хвиль і іонізуючих випромінювань в процесі буріння 

свердловини не передбачається. Промислові об'єкти, житлово-цивільні, гідротехнічні, та інші 
споруди в межах бурового майданчика та нормативної санітарно-захисної зони відсутні. 

Залишковий буровий розчин вивозиться на іншу бурову для повторного використання. 
На випадок аварійного вуглеводневого забруднення ґрунту і водоймищ передбачається 

створення запасу сорбентів. 
 

1.5.2.6 Оцінка шумового навантаження при спорудженні свердловини 

Згідно протоколу проведення досліджень шумової характеристики буровий верстат, 
основне, допоміжне обладнання, а також інші механізми та транспорт, що знаходяться на 
майданчику спорудження свердловини, генерують шум 62 дБа на платформі бурової установки 
(пульт бурильника). 

Із збільшенням відстані від працюючого обладнання, рівень шуму поступово зменшується, 
а саме: 

- на відстані 100 м складає 67 дБ; 
- на відстані 200 м складає 66 дБ; 
- на відстані 300 м складає 54 дБ; 
- на відстані 400 м складає 44 дБ. 
 
Відстань до житлової забудови: 
- від свердловини № 140 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 540 м на 

південь (с. Колонтаїв); 
- від свердловини № 141 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 500 м на 

північний захід (с. Рябоконеве); 
- від свердловини № 142 Березівського НГКР до житлової забудови буде становити 603 м 

на захід (с. Рябоконеве). 
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків складають: 
LAекв.доп день – 55 дБА, ніч – 45 дБА; LAекв.макс день – 70 дБА, ніч – 60 дБА.  

 
На відстані 400 м і далі рівні звуку та звукового тиску є постійними  і дорівнюють фоновому 

шуму навколишнього середовища. 
Отже, рівні шуму на межі нормативної санітарно-захисної зони (500 м) будуть дорівнювати 

фоновому значенню, та не будуть перевищувати встановлених нормативів, рівні шумового 
навантаження на межі житлової забудови не перевищать граничних нормативів. 

Дослідження проводились для бурового верстату ZJ 70/4500 В 110, що за шумовими 
характеристиками подібний до верстату Bentec SR 6500, копію протоколів наведено в додатках. 
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1.5.2.7 Оцінка світлового, теплового вібраційного та радіаційного забруднення при 
спорудженні свердловини 

Світлове забруднення 
Зовнішнє освітлення території передбачено в темний період доби для забезпечення безпеки 

на майданчику, використання значних джерел світла не планується. 
Теплове забруднення підприємством не здійснюється. 
 
Радіаційне та іонізуюче забруднення 
В електричній мережі напругою більше 1000 В утворюються електромагнітні поля 

частотою 50 Гц, які чинять теплову та іншу дію. Це виявляється в різного роду порушеннях 
життєдіяльності організму людини. Нешкідливі для людини рівні інтенсивності електромагнітних 
випромінювань встановлені Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від 
впливу електромагнітних випромінювань. Згідно ГОСТ 12.1.002.84 електромагнітні 
випромінювання можуть шкідливо впливати на навколишнє середовище при використанні струму 
промислової частоти напругою 220 кВ і більше.  

В комплекті бурового верстата використовується електрообладнання промислової частоти 
напругою 380 В.  

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним захистом від 
можливого впливу електромагнітного випромінювання. Оскільки шкідливого впливу на 
обслуговуючий персонал і навколишнє середовище не буде, додаткових заходів по його 
запобіганню не передбачається.  

Для контролю фонових показників іонізуючого випромінювання на території земельних 
ділянок, які будуть відведені під бурові майданчики свердловин (до початку проведення робіт), 
передбачається вимірювання потужності поглинутої дози зовнішнього гамма-випромінювання. В 
разі виявлення підвищеного рівня іонізуючого випромінювання діяти згідно з положеннями ДСП 
6.177-2005-09-02. 

 
Вібраційне забруднення 
Під час роботи бурового верстата Bentec SR 6500 (або аналог відповідної потужності) має 

місце загальна вібрація третьої категорії (технологічна, типу „а”). Методи й засоби захисту від 
вібрації повинні відповідати вимогам законодавства. Контроль рівнів вібрації на робочих місцях 
передбачається здійснювати не рідше 1 разу на рік та при атестації робочих місць згідно Постанови 
КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці». 
Перелік заходів із зменшення рівня вібрації приведений в таблиці   

  
Таблица 1-1 – Перелік заходів із зменшення рівня вібрації 

№ пп Найменування Місце встановлення 
1 Ізолювання обладнання кожухами Всі частини механізмів, які обертаються 
2 Жорстке кріплення вібруючих деталей та вузлів Всі частини механізмів, які обертаються 
3 Балансування деталей, що швидко обертаються Всі частини механізмів, які обертаються 
4 Застосування масивних фундаментів Бурова вежа, силовий блок, компресор 
5 Амортизація та віброізоляція (з допомогою стальних 

пружин, гуми, повсті, дерева) 
Силовий блок, насосна, компресор 
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До роботи повинно допускатись тільки справне устаткування, що відповідає вимогам 
санітарних норм вібрації на робочих місцях. Основними організаційно-технологічними заходами 
з метою зниження рівнів вібрації на робочих місцях передбачається своєчасне проведення 
планового і попереджувального ремонту обладнання з обов’язковою післяремонтною перевіркою 
вібраційних характеристик, а також контроль вібраційних характеристик при експлуатації 
обладнання з метою їх відповідності паспортних або нормативних даних. При виконанні вище 
зазначених заходів негативного впливу виробничої вібрації на довкілля не очікується. 

 
1.5.3 Оцінка впливу на навколишнє середовище при підключенні свердловин 

Передбачається підключення проектної свердловини в існуючі технологічні лінії 
підготовки та збору газу на установці комплексної підготовки газу (УКПГ) газоконденсатного 
родовища.  

Газопровід-шлейф прокладатиметься підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до 
низу труби і проектується як трубопровід ІІ категорії. Ділянки газопроводу-шлейфу, що 
прилягають до устя свердловини на відстані 150 м та 250 м до майданчика УКПГ відносяться до І 
категорії. 

Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від 
вісі труби. По трасі газопроводу для підключення свердловини передбачається зняття і наступне 
відновлення родючого шару ґрунту. Будівництво газопроводу та рекультивація земель 
виконуватимуться у відповідності до нормативних документів. 

Під час облаштування свердловини та прокладання трубопроводів утворюватимуться 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел – автотранспорту, будівельної 
техніки, зварювальних та фарбувальних агрегатів. Викиди мають тимчасовий характер. 

Газопровід-шлейф частково прокладається по землях, що мають сільськогосподарське 
призначення, при цьому передбачене зняття і наступне відновлення родючого шару ґрунту. 

При роботі будівельної техніки може виникнути шумове навантаження на житлові 
території. 

Утворюється також незначна кількість відходів III та ІV класу. 
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1.5.3.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів при підключенні свердловини 

Згідно Державного класифікатора відходів ДК 005-96 до відходів виробництва належать 
залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, тощо, утворені в процесі виробництва продукції 
або виконання робіт, які втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості. 

Під час проведення будівельних робіт по облаштуванню свердловини та прокладанню 
газопроводу-шлейфу будуть утворюватися незначна кількість твердих відходів ІІІ та ІV класу 
небезпеки. До закінчення будівництва відходи тимчасово розміщуються у спеціально відведених 
місцях відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених 
договорів з спеціалізованими підприємствами. 

Обсяги відходів, що будуть утворюватися прийнято згідно досвіду будівництва аналогічних 
об’єктів. 

 
Таблиця 1-11 – Види відходів, що будуть утворюватися на об'єкті під час підключення свердловини  

№ 
п/п Назва відходу за ДК 005-96 Клас 

Обсяг 
утворення, 

т/рік 

Місце 
накопичення Спосіб поводження 

1 
7720.3.1.01 Відходи комунальні змішані, 
у т.ч. сміття з урн 

4 0,360 Урни 
Передаються на 

утилізацію 
сторонній 
організації 

згідно договору 
 

2 
2820.2.1.20 Відходи, одержані в процесі 
зварювання (огарки електродів) 4 0,070 

Контейнер 
 

3 
7730.3.1.06 Матеріали обтиральні 
відпрацьовані, зіпсовані чи забруднені  3 0,030 Контейнер 

4 
7710.3.1.07 Тара металева використана, 
у т.ч. дрібна (з-під фарби) 3 0,028 Контейнер 

 
1.5.3.2 Оцінка за видами та кількістю викидів в атмосферне повітря при підключенні 

свердловини 

Зварювальні роботи планується проводити зварювальними агрегатами з використанням 
електродів марки ОЗС-4, МР-3, УОНІ, АНО або ін. в кількості до 700 кг. Валовий викид 
забруднюючих речовин не буде перевищувати 0,020 т. 

Під час проведення будівельних робіт з ґрунтування, фарбування в атмосферне повітря 
будуть випаровуватися забруднюючі речовини від розчинників та аерозоль лакофарбових 
матеріалів. Кількість забруднюючих речовин, що виділяються, залежить від марки фарбувальних 
матеріалів та методів фарбування. Для захисту від атмосферної корозії металевих конструкцій 
передбачено використання ґрунтовки ГФ (покриття до 500,0 м2), емалі ПФ (покриття до 200 м2), 
емалі ХВ (покриття до 300 м2), лаку бітумного (покриття до 100,0 м2). Нанесення лакофарбових 
матеріалів проводитиметься агрегатом фарбувальним з пневматичним розпиленням. 

При будівництві об’єкту для обслуговуючого автотранспорту заплановано використання до 
50,0 т бензину та до 120,0 т дизельного палива. 

Розрахунки обсягів викидів забруднюючих речовин, а також параметри джерел викидів 
наведено нижче. 
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1. Опис планованої діяльності 

 

Валовий викид забруднюючих речовин визначається по формулі:
Мвал = kx × Bм / 1000, т/рік
де: kx - показник емісії забруднюючої речовини, г/кг;

Вм - витрата електродів, т/рік
Секундний викид розраховується за формулою:
Мсек = kx × Bм0 / 1200 / 1000, г/с
де: kx - показник емісії забруднюючої речовини, г/кг;

Вм0 - витрата електродів, г/20хв
№ Вм Вм0 kx Найменування

Дж. т/рік г/20хв г/кг забруднюючої речовини г/с т/рік
2,7 Оксиди азоту 0,000225 0,0005

1,26 Водень фтористий 0,000105 0,0002
14,9 Заліза оксид 0,001242 0,003

1 Кремнію оксид 0,000083 0,0002
1,09 Марганцю оксид 0,000091 0,0002
13,3 Вуглецю оксид 0,001108 0,002
2,7 Фториди важко розчинні 0,000225 0,0005
4,8 Фториди легко розчинні 0,000400 0,001

5,41 Заліза оксид 0,000451 0,001
0,59 Марганцю оксид 0,000049 0,0001
9,63 Заліза оксид 0,000803 0,002
1,27 Марганцю оксид 0,000106 0,0002
0,4 Водень фтористий 0,000033 0,0001
9,7 Заліза оксид 0,000808 0,002
1,8 Марганцю оксид 0,000150 0,0003

Оксиди азоту 0,000225 0,0005
Водень фтористий 0,000138 0,0003
Заліза оксид 0,003304 0,008
Кремнію оксид 0,000083 0,0002
Марганцю оксид 0,000396 0,001
Вуглецю оксид 0,001108 0,002
Фториди важко розчинні 0,000225 0,0005
Фториди легко розчинні 0,000400 0,001

1 УОНІ-13/55 0,175 100

Виконання електрозварювальних робіт (Дж. № 1-Підключення)
"Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
різними виробництвами", Донецк, 2004, т. 1, табл. V-1

Марка електродів
Викид

АНО-4 0,175 100

ОЗС-4 0,175 100

МР-3 0,175 100

Загальний викид по Дж. № 1:
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1. Опис планованої діяльності 

 

Валовий викид забруднюючих речовин визначається по формулі:
Мвал = kx × B / 106, т/рік
де: kx - показник емісії забруднюючої речовини, г/м2;

В - площа поверхні для фарбування, м2.
Секундний викид розраховується за формулою:
Мсек = kx × B / Т / 3600, г/с
Т - час проведення робіт, год.

№ Т В kx Найменування
Дж. год. м2 г/м2 забруднюючої речовини г/с т/рік

14,48 Сольвент 0,010056 0,007
11,93 Уайт-спірит 0,008288 0,006
16,51 Сольвент 0,004586 0,003
31,68 Уайт-спірит 0,008800 0,006
26,31 Ацетон 0,010963 0,008
10,01 Бутилацетат 0,004171 0,003
56,76 Сольвент 0,023650 0,017
55,14 Толуол 0,022975 0,017
6,49 Ацетон 0,000901 0,001
13 Бутилацетат 0,001806 0,001

6,44 Ксилол 0,000894 0,001
8,34 Спирт бутиловий 0,001158 0,001
18,73 Спирт етиловий 0,002601 0,002
23,68 Толуол 0,003289 0,002

Сольвент 0,038292 0,027
Уайт-спірит 0,017088 0,012
Ацетон 0,011864 0,009
Бутилацетат 0,005977 0,004
Толуол 0,026264 0,019
Ксилол 0,000894 0,001
Спирт бутиловий 0,001158 0,001
Спирт етиловий 0,002601 0,002

Фарбувальні роботи (Дж. № 2-Підключення)
"Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
різними виробництвами", Донецк, 2004, т. 2, табл. Х-31

Марка ЛФМ
Викид

Лак бітумний 200 100

Загальний викид по Дж. № 2:

2

Емаль ПФ 200 200

Емаль ХВ 200 300

Грунтовка ГФ, 
ГТ

200 500
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При будівництві об’єкту для обслуговуючого автотранспорту заплановано використання до
50,0 т бензину та до 120,0 т дизельного палива.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо за «Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ от передвижных источников» – Донецьк, ОАО УкрНТЕК, 2000 р.
В Україні діє заборона на вироблення та ввезення етильованого бензину (Постанова КМУ 
№ 1825 від 01.10.1999 р.), тому викиди свинцю від пересувних джерел не враховуються
Викиди забруднюючих речовин визначаються за формулою: 

М = g × G × K T × 10 -3 , де:
М – викид забруднюючої речовини за період часу (т/рік);
g  – питомі викиди забруднюючих речовин з одиниці маси палива, кг/т (приймаємо по Табл. 4);
G – витрата палива за період часу (т/рік);
КТ – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану.

2.1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин наведено в таблиці:
Вантажні, диз. паливо:

32 1,5
5,65 1,4
32,8 0,95
3,85 1,8

5 1

Вантажні, бензин:

196,5 1,7
37 1,8

21,8 0,9
0,6 1

Загальні викиди:

G, т/сек g, кг/т Кт Валовий 
викид т/рік

0,031160

  Маневрування автотранспорту (Дж. № 3-Підключення)

Макс.-разовий 
викид. г/сек

Оксид вуглецю 120 0,000001 5,760 0,048000
Вуглеводні 0,949 0,007910

Назва забруд.речовини G, т/рік

0,006930

Макс.-разовий 
викид. г/секНазва забруд.речовини G, т/рік G, т/сек g, кг/т Кт Валовий 

викид т/рік

Сірки діоксид 0,600 0,005000

Оксиди азоту

Оксид вуглецю 50 0,000001 16,703

Зважені речовини 0,832
3,739

0,334050
Вуглеводні 3,330 0,066600
Оксиди азоту

Назва забруд.речовини

0,981 0,019620
Сірки діоксид 0,030 0,000600

Макс.-разовий 
викид. г/сек

22,463 0,382050
4,279 0,074510

Валовий 
викид т/рік

4,720 0,050780
0,832 0,006930
0,630 0,005600

Оксид вуглецю
Вуглеводні
Оксиди азоту
Зважені речовини
Сірки діоксид
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1. Опис планованої діяльності 

Зведена таблиця параметрів джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
при підключенні свердловини:  
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1. Опис планованої діяльності 

1.5.3.3 Оцінка забруднення водного середовища при підключенні свердловини 

Після того, як будуть проведені зварювальні роботи, до введення в експлуатацію, 
трубопроводи підлягають очищенню порожнини, випробуванню на міцність та перевірці на 
герметичність гідравлічним способом у відповідності до ВСН 005-88 МНГС «Строительство 
промышленных стальных трубопроводов. Технология и организация». 

Заходи щодо охорони природних вод під час випробування виконуються за спеціальною 
інструкцією. До проведення гідровипробування визначається місце облаштування тимчасового 
амбару, в який буде випускатися вода. Джерело води – привозна з УКПГ. 

Закачування води буде здійснюватися наповнювальним агрегатом типу АН-2 або АН-261 
(або аналог), опресовка – агрегатом типу ЦА-320 (або аналог). 

Воду після гідравлічних випробувань повторно не використовують. Після 
гідровипробувань трубопроводів вода не підлягає очищенню, хімічний склад води, що 
використовується, після гідровипробування не змінюється і в своєму складі не містить органічних 
чи інших забруднень. Випуск води здійснюватиметься у тимчасовий амбар, в разі ймовірного 
незначного забруднення, вивозиться на очисні споруди.  

На гідровипробування буде використано до 200 м3 води. 
Впливу на водне середовище не передбачається. 

1.5.3.4 Оцінка забруднення геологічного середовища при підключенні свердловини 

Планована діяльність буде здійснюватися відповідно до матеріалів узгодження та відводу 
земель підприємству філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». Проектна 
свердловина, що облаштовуються та підключаються буде розташовані на землях Богодухівського 
(Краснокутського) району Харківської області. 

Траса газопроводу, згідно планованої діяльності, буде проходити по землях 
Богодухівського (Краснокутського) району Харківської області. 

У районі будівництва нових об’єктів ґрунтово-рослинний шар являє собою чорнозем 
звичайний. Після прокладання траси трубопроводів видаляється з території будівельне сміття та 
тимчасові пристрої та проводиться технічна рекультивація. 

Відновлення родючості ґрунтів по всій будівельній смузі – другий етап рекультивації 
земель, що порушені при будівництві. Його проводять після закінчення технічної рекультивації. 

Біологічна рекультивація здійснюється силами землевласника, землі якого було порушено. 
Землевласник отримує відповідне відшкодування. Вартість біологічної рекультивації 

включається до кошторису планованої діяльності. 
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1.5.3.5 Оцінка шумового навантаження під час підключення свердловини 

Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, 
будинків і споруд від шуму» [1] та ДСТУ-Н Б В.1.1.-33:2013 «Настанова з розрахунку та 
проектування захисту від шуму сельбищних територій» [2]. 

Під час проведення будівельних робіт при облаштуванні свердловини та газопроводу 
шумове навантаження на довкілля створюється від працюючих будівельних механізмів та техніки. 
Рівень звукового тиску від будівельних механізмів і техніки відповідає 79 дБA, тобто LA=79 дБA. 

Під час проведення будівельних робіт, джерелом шумового навантаження є будівельна 
техніка (автонавантажувачі, екскаватори та ін.) та механізми. 

Розрахунок шумових характеристик для них проводимо за п.6.7, як для локальних джерел 
шуму.  

Величину LAекв. визначають за формулою:  
LAекв. =  LAекв.ц + 10lgtсум - 27 

де LAекв.ц – еквівалентний рівень звуку, дБА, за повний цикл характерного впливу джерел 
шуму;  

tсум – сумарна тривалість характерного впливу джерела шуму у хвилинах за період 
восьмигодинного найбільш шумного денного часу доби, становить 480хв.  

Розрахунок величини LAекв.:  
LAекв. = 79 + 10 lg480 - 27 = 78,8 дБА  
 
Нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) – 500 м. 
Відстань до житлової забудови (ЖЗ): 
- від свердловини № 140 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 540 м на 

південь (с. Колонтаїв); 
- від свердловини № 141 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 500 м на 

північний захід (с. Рябоконеве); 
- від свердловини № 142 Березівського НГКР до житлової забудови буде становити 603 м 

на захід (с. Рябоконеве). 
Очікуваний рівень звуку в розрахунковій точці на межі СЗЗ та на території житлової 

забудови від окремого джерела шуму розраховуємо по формулі: 
LА.тер  = LA - ∆LА.відст  - ∆LА.пов - ∆LА.пок - ∆LА.екр - ∆LА.зел - ∆LА.обм + ∆LА.відб 

 
А = 185 м; В = 185 м; r(СЗЗ = 500; r (св.140 ЖЗ)  = 540; r (св.141 ЖЗ)  = 500; r (св.142 ЖЗ)  

= 603. 
∆LА.відс  (СЗЗ) = 17,91 дБА. 
 

∆LА.відс  (св.140) = 10lg
𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓

𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓
= 18,48 дБА; 

∆LА.відс  (св.141) = 10lg
𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓

𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓
=  17,91 дБА; 

∆LА.відс  (св.142) = 10lg
𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×𝟔𝟔𝟏𝟏𝟑𝟑×(𝟐𝟐×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓

𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏×(𝟐𝟐+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓)+𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓
= 19,31 дБА. 

 
Величину поправки ∆LА.пов, дБА визначають за формулою: 
∆LА.пов (СЗЗ)   = 2,5 дБА 
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∆LА.пов (св.140) = 
𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
=  𝟓𝟓×𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  = 2,7 дБА; 

∆LА.пов (св.141) = 
𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
=  𝟓𝟓×𝟐𝟐𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =2,5 дБА; 

∆LА.пов (св.142) = 
𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
=  𝟓𝟓×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  = 3,02 дБА. 

 
∆LА.пок  = 0.  
∆LА.екр   = 0;   
∆LА зел = 5,5 дБА. 
 ∆LА.обм  = 0; ∆LА.відб = 0. 
 
LА.тер.екв. (СЗЗ) = 78,8 – 17,91 – 2,5 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 52,9 дБА. 
LА.тер.екв. (св.140) = 78,8 – 18,48 – 2,7 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 52,12 дБА. 
LА.тер.екв. (св.141) = 78,8 – 17,91 – 2,5 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 52,89 дБА. 
LА.тер.екв. (св.142) = 78,8 – 19,31 – 3,02 – 0 – 0 – 5,5 – 0 + 0 = 50,97 дБА. 
 
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, з 
врахуванням примітки 5, складають: LAекв.доп день – 65дБА, ніч – 55дБА; LAекв.макс день – 80дБА, 
ніч – 70дБА.  
 

1.5.3.6 Оцінка світлового, теплового вібраційного та радіаційного забруднення під час 
підключення свердловини 

Світлове забруднення 
Зовнішнє освітлення території передбачено в темний період доби для забезпечення безпеки 

на майданчику, використання значних джерел світла не планується. 
 
Теплове забруднення підприємством не здійснюється. 
 
Радіаційне та іонізуюче забруднення 
Нешкідливі для людей рівні інтенсивності електромагнітних випромінювань встановлені 

«Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних 
випромінювань», Київ, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.96 р. № 239. В 
електричній мережі напругою більше 1000 В можуть утворюватись електромагнітні поля частотою 
50 Гц, які чинять теплову і іншу дію, що виявляється в різного роду порушеннях життєдіяльності 
організму людини. 

При прокладанні газопроводу роботи по складанню і зварюванню труб можуть 
супроводжуватись наступними небезпечними і шкідливими виробничими чинниками умов праці: 

- підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання; 
- підвищений рівень інфрачервоного випромінювання; 
- підвищений рівень електромагнітних випромінювань; 
- дія радіоактивних речовин при контролі зварних швів. 
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Вібраційне забруднення 
Для усунення шкідливої дії вібрації на працюючих, передбачається зниження її 

конструктивними або технологічними заходами – зменшення вібрації на шляху її поширення 
засобами віброізоляції та поглинання вібрації. 

 
1.5.4 Оцінка впливу на навколишнє середовище підключеної свердловини 

Технологічний процес збору, промислової підготовки і транспорту вуглеводневої сировини 
(природного газу, конденсату, нафти) передбачає виділення небезпечних речовин у атмосферу, яке 
на даний час не може бути повністю виключено. Технічні рішення проекту забезпечують 
мінімізацію впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації свердловин. 

Під час експлуатації газоконденсатних свердловин, джерелом утворення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна установка, на якій виконується 
спалювання газу при продувках свердловини та шлейфу, при дослідженнях свердловини з метою 
визначення параметрів її експлуатації та при ремонтних роботах на свердловині. 

Здійснення технологічних операцій на свердловинах відбуваються не одночасно. 
Технологічні операції для попередження виникнення аварійних ситуацій, продувки, 

промивки свердловин, ремонт виконуються по черзі у відповідності до графіку проведення робіт. 
Одночасний вплив на навколишнє середовище відсутній. Одночасна продувка свердловин, 

межі санітарно- захисних зон яких накладаються, не передбачена. 
При спалюванні природного газу на факельній установці шкідливими речовинами, що 

надходять до атмосфери, є: оксиди азоту, оксид вуглецю, метан, парникові гази: вуглецю діоксид, 
діазоту оксид. 

Під час продувки свердловини на факельну установку може виникнути акустичне 
навантаження на житлові території та окремі приміщення. 

При експлуатації свердловин зміни природного ґрунтового покрову, клімату і 
мікроклімату, водного режиму, фізичного і біологічного впливу на флору та фауну району не 
відбудуться. 

 
1.5.4.1 Оцінка за видами та кількістю викидів в атмосферне повітря підключеної 

свердловини 

Під час експлуатації газоконденсатних свердловин, джерелом утворення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна установка, на якій виконується 
спалювання газу при продувках свердловин та шлейфу, при дослідженнях свердловин з метою 
визначення параметрів експлуатації та при ремонтних роботах на свердловинах. При спалюванні 
природного газу на факельній установці шкідливими речовинами, що надходять до атмосфери, є: 
оксиди азоту, оксид вуглецю, метан, вуглецю діоксид, діазоту оксид. 

Вихідні данні для розрахунків викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, 
розраховано для свердловин з дебітом до 90 тис. м3/добу, що є максимальним. 

Розрахунок обсягів викидів під час експлуатації свердловини та параметри джерел викидів 
наведено нижче. 
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Розрахунок проведено відповідно до СОУ "Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від основних виробництв та технологічних процесів
ДК "Укргазвидобування". Методика визначення питомих показників" 
(СОУ 11.2-30019775-032:2004) - Київ, 2004.

Вихідні дані для розрахункіів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

Забруднюючі речовини - метан, оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (сажа) та парникові 
гази.
Сажа при горінні не утворюється, якщо дотримується умова: Wвит / Wзв > 0,2
Wвит = 28932 м/с (таблиця 2.2 методики)
Wзв = 91,5 [К × (Т + 273) / m]0,5 

К - показник діабати, К = 1,4;
m - молярна маса суміші природного газу, m = 16,1
Т - температура суміші, К
Wзв = 445,81 м/с
W вит  / W зв   = 64,90 > 0,2, значить сажа при горінні утворюватися не буде.

Для розрахунку використано наступні дані фізико-хімічних показників природного 
газу при 0 °С та 760 мм.рт.ст.:
густина = 838,339 г/м3

нижча теплота згоряння - 9439,0 ккал/м3.

Факельний амбар проектної свердловини
1. Витрата природного газу при продувці проектної свердловини на факельний 
амбар свердловини, тис. м 3 /рік =  180
Час 1 продувки, хв = 60
Кількість продувок на рік = 36
Тривалість роботи факельної установки, год/рік = 36
Об'ємна витрата природного газу, м3/с = 1,389

Випущено всього газу по 
свердловині: 410

Поточний ремонт свердловини 180 12 180

Капремонт 30 8 20

Продувка свердловини (шлейфу) 
на факел свердловини 60 36 180

Дослідження свердловини 60 6 30

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні газу на факелі в під час 
експлуатації свердловини (Дж. № 1 -Експлуатація)

Операція
Розрахунок використання газу

час однієї операції, хв. кількість операцій на 
рік

випущений газ, тис. 
м3/рік
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Валовий викид в тонах на рік і-ої шкідливої речовини від горизонтальних висотних 
і наземних факельних установок П і  розраховується за формулою:

П і  = 0,0036 × τ × М і

де τ - тривалість роботи факельної установки, год/рік
Мі - потужність викиду і-ої шкідливої речовини, г/с.

Потужність викиду в грамах на секунду забруднюючих речовини розраховується 
за формулою:
М = УВ × G
де УВ  - питомі викиди шкідливих речовин, г/т;
G  - масова витрата природного газу, г/с.

Масова витрата спаленого природного газу Gт в г/с розраховується за формулою:
G = 1000 × В г  × ρ г ,

де В г  - об'ємна витрата природного газу, м3/с
ρ г  - густина газу, кг/м3.
Питомі викиди шкідливих речовин на одиницю маси газу, що спалюється,
 приймаються по таблиці 8.11.
Розрахунки наведено в таблиці:

τ, год/рік УВ, г/т Вг, м
3/с ρг, кг/м3 Мі, г/с Пі, т/рік

Оксиди азоту 0,003 3,491946 0,453
Оксид вуглецю 0,02 23,279640 3,017

0,0005 0,581991 0,075

2. Витрата природного газу при дослідженні проектної свердловини на факельний
амбар свердловини, тис. м 3 /рік = 30
Час 1 продувки, хв = 60
Кількість продувок на рік = 6
Тривалість роботи факельної установки, год/рік = 6
Об'ємна витрата природного газу, м3/с = 1,389

Розрахунки наведено в таблиці:
τ, год/рік УВ, г/т Вг, м

3/с ρг, кг/м3 Мі, г/с Пі, т/рік
Оксиди азоту 0,003 3,491946 0,075
Оксид вуглецю 0,02 23,279640 0,503

0,0005 0,581991 0,013

3. Витрата природного газу при поточному ремонті свердловини на факельний
амбар свердловини, тис. м 3 /рік = 180
Час 1 продувки, хв = 180
Кількість продувок на рік = 12
Тривалість роботи факельної установки, год/рік = 36
Об'ємна витрата природного газу, м3/с = 1,389

0,838

Метан

Речовина
36 1,389 0,838

Метан

Речовина
6 1,389



     |  9 9  

 
1. Опис планованої діяльності 

  

Розрахунки наведено в таблиці:
τ, год/рік УВ, г/т Вг, м

3/с ρг, кг/м3 Мі, г/с Пі, т/рік
Оксиди азоту 0,003 3,491946 0,453
Оксид вуглецю 0,02 23,279640 3,017

0,0005 0,581991 0,075

4. Витрата природного газу при капремонті проектної свердловини на факельний
амбар свердловини, тис. м 3 /рік = 20
Час 1 продувки, хв = 30
Кількість продувок на рік = 8
Тривалість роботи факельної установки, год/рік = 4
Об'ємна витрата природного газу, м3/с = 1,389

Розрахунки наведено в таблиці:
τ, год/рік УВ, г/т Вг, м

3/с ρг, кг/м3 Мі, г/с Пі, т/рік
Оксиди азоту 0,003 3,491946 0,050
Оксид вуглецю 0,02 23,279640 0,335

0,0005 0,581991 0,0084

Загальний секундний викид визначається по максимальному викиду, валовий - 
сумарно.

Мі, г/с Пі, т/рік
Оксиди азоту 3,491946 1,031
Оксид вуглецю 23,279640 6,872

0,581991 0,171

Розрахунок викидів парникових газів:
Масова витрата природного газу:
В 1  = В × ρ = 410000 × 0,838 / 1000 = 343,580 т/рік
Q 1  - теплота згоряння = 39,549 МДж/кг
Валовий викид вуглекислого газу визначається за формулою:
П CO2  = 10 -6 × k CO2 × Q 1 × B1
k СО2  - коефіцієнт емісії  = 3,67 × kC × ξC

kCO2 = 3,67 × 15300 × 0,995 = 55870
П СО2  = 759,175 т/рік

Валовий викид діазоту оксиду визначається за формулою:
П N2O  = 10 -6 × k N2O × Q 1 × B1
k N2O  - коефіцієнт емісії = 0,1
П N2O  = 0,001 т/рік

Речовина

Метан

Речовина
4 1,389 0,838

Метан

Загальний викид

36 1,389 0,838

Метан
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Зведена таблиця параметрів джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
при експлуатації свердловини:  
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1.5.4.2 Оцінка шумового навантаження при експлуатації свердловини 

Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, 
будинків і споруд від шуму» та ДСТУ-Н Б В.1.1.-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 
приміщеннях і на територіях». 

З метою відведення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення, при здійсненні 
робіт із підвищеним шумовим навантаженням, необхідно забезпечувати рівні шуму в прилеглих 
до об’єкту житлових і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених 
санітарними нормами (ДСП № 173 від 19.06.1996 р, ДБН В.1.1- 97:2013).. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 розрахунок рівнів звукового тиску (L,дБА) в розрахункових 
точках на рівні житлових приміщень найближчої забудови визначається за формулою: 

L = LWA – 20 lgr + 10 lgФ – βar – 10 lg Ω, 
де LWA – рівень звукової потужності джерела шуму, дБA; 
r - відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м; 
Ф - коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку розрахункової 

точки, безрозмірний; приймається за даними технічної документації на джерело або визначається 
експериментально (для джерел з рівномірним в усіх напрямках випромінюванням або за 
відсутністю даних приймають Ф=1); 

βa – величина затухання звуку в атмосфері, дБ/м, приймається відповідно до таблиці 4 
(ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013); 

Ω - просторовий кут, в який в випромінюється шум даного джерела, визначається в 
залежності від місця розташування джерела відносно огороджувальних конструкцій, приймається 
відповідно до таблиці 1 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013). 

При експлуатації свердловин під час продувки на факельну установку рівень звукового 
тиску не перевищує 80 дБA на межі факельного амбару, відповідно до рекомендацій НПО 
Союзгазтехнологія, тобто LWA=80 дБA. 

Нормативний розмір санітарно-захисної зони у відповідності до державних санітарних 
правил ДСП-173 для свердловини дорівнює 300 м. тобто r = 300 м 

Відповідно до таблиці 4 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) βa×103=0,14 дБА/м.  
Відповідно до таблиці 1 (ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) Ω= π/2. 
Таким чином, L= 21 дБА.  
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків складають: 
LAекв.доп день – 55 дБА, ніч – 45 дБА; LAекв.макс день – 70 дБА, ніч – 60 дБА.  

Таким чином, рівні шуму на межі санітарно-захисної зони не перевищать встановлених 
норм. 
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2. Опис виправданих альтернатив планованої діяльності  

2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ 
ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ 

ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

Провадження планованої діяльності передбачається в адміністративних межах 
Рябоконівської сільської ради Богодухівського (Краснокутського) району Харківської області.  

Із 17 липня 2020 року територія району включена у Богодухівський район на підставі 
Постанови Верховної Ради України № 807-ІХ від 17.07.2020 р. «Про утворення та ліквідацію 
районів». Територіальні органи знаходяться у стані реорганізації. 

Розташування устя свердловин обумовлюється оптимальними геологічними умовами 
розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, територіальні 
альтернативи для яких відсутні. 

Планована діяльність здійснюється за допомогою бурових верстатів з дизельним приводом. 
Технічною альтернативою є буріння за допомогою бурових верстатів із електричним 

приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю об’єктів від електромережі необхідної 
потужності, використання бурових верстатів з електричним приводом обмежене. 
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3. Опис поточного стану довкілля та опис його ймовірної зміни  без здійснення планованої 
діяльності 

3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ 
ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ 

ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА 
ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ 

3.1 Загальний опис 

Краснокутський район (увійшов до Богодухівського району) – район у північно-західній 
частині Харківськї області. Район створений 1923 року. Площа – 1040,8 км2, водні ресурси – 1085,7 
га, населення – 31,354 тисяч осіб. Адміністративний центр – смт Краснокутськ. 

На півночі район межує з Охтирським районом Сумської області, на заході – 
з Чутівським та Котелевським районами Полтавської області. На півдні – з Коломацьким, на 
сході – з Богодухівським районом Харківської області. 

Краснокутський район відноситься до районів аграрного типу, спеціалізується на 
виробництві сільськогосподарської продукції. 

Із 17 липня 2020 року територія району включена у Богодухівський район на підставі 
Постанови Верховної Ради України № 807-ІХ від 17.07.2020 р. «Про утворення та ліквідацію 
районів». Територіальні органи знаходяться у стані реорганізації. 

 
 
 

            
Рисунок 3-1 – Розташування Краснокутського району на мапі 
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3.2 Фізико-географічна характеристика 

Клімат Краснокутського району помірно континентальний Зима починається в середині 
листопада. І тоді переважає хмарна погода, відносна вологість збільшується до 80-90 %. Сніговий 
покрив зберігається в середньому 100-110 днів. Взимку випадає близько 20-25 відсотків річної 
кількості опадів, переважно – сніг. Зима з частими відлигами, інколи настільки інтенсивними, що 
поверхня землі залишається взагалі без снігу. Найхолодніший місяць – січень. Його абсолютний 
мінімум – 40 °C. 

Весна починається в останніх числах березня. У квітні можливе пониження нічної 
температури до – 10-15 °С. Бувають снігопади. Весна часто затяжна і супроводжується 
поверненням холоду. 

Літо починається всередині травня. Воно тепле, помірне, інколи — жарке, з невеликими 
опадами. Найтепліший місяць – липень. Максимальна температура +39 °C. 

Згідно даних Харківського регіонального центру з гідрометеорології по метеостанції 
Коломак спостерігаються наступні характеристики 

Кількість опадів – 603 мм за рік. 
Добовий максимум опадів – 80 мм. 
Середня вологість повітря у липні – 62%, у січні – 84%. 
Кількість днів з туманом – 66. 
   
Середня місячна температура, повітря: 

Таблиця 3-1 - Середня за місяць температура повітря, °С (за даними Харківського РЦГМ) 
Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Температура, °С -7,2 -5,9 -0,6 8,4 15,2 18,3 19,7 19,0 13,7 7,1 1,0 -3,7 
 
Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця року +25,6 °С. 
Середня мінімальна температура повітря найбільш холодного місяця року -10,3 °С. 
 
Пружність водяної пари по місяцях в гПа 

Таблиця 3-2 – Пружність водяної пари, гПа (за даними Харківського РЦГМ) 
Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пружність вод. пари, гПА 3,5 3,7 5,1 7,4 10,2 13,5 15,1 13,9 10,8 8,0 6,1 4,6 
 

Повторюваність напрямків вітру (%): 
Таблиця 3-3 – Повторюваність напрямків вітру, % (за даними Харківського РЦГМ) 
Місяць П ПС С ПнС Пд ПдЗ З ПЗ 
Січень 7 12 16 16 14 13 13 9 
Липень  13 13 11 10 9 9 18 17 

Рік 9 12 16 14 13 12 14 11 
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Таблиця 3-4 – Повторюваність штилів, % (за даними Харківського РЦГМ) 
Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Штиль, % 6 6 4 5 6 8 10 8 8 6 4 4 
 

Швидкість вітру з повторенням, перевищення якої складає 5% становить 7 м/с. 
Довідка, щодо кліматичної характеристики, надана Харківським регіональним центром з 

гідрометеорології наведена в додатках. 
 

За даними ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», ділянка відноситься до І 
(Північно-західного) кліматичного району. 

 
Рисунок 3-2 – Кліматичне районування території України за даними ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна 

кліматологія» 
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Таблиця 3-5 – Кліматичні характеристики 

Кліматичний район, 
підрайон 

Температура повітря, °С Кількість 
опадів за 
рік, мм 

Відносна 
вологість 
у липні, 

% 

Середня 
швидкість 

вітру у 
січна, м/с 

Середня за Абсолютний 
мінімум 

Абсолютний 
максимум Січень Липень 

ІІ-Північно-
західний (Полісся, 
лісостеп) 

Від -5 
до -8 

Від 18 
до 20 

Від -37 до  
-40 

Від 37 до 
40 

Від 550 
до 700 

Від 65 
до 75 

Від 3 до 4 

 
Таблиця 3-6 - Характеристики вітру в січні (за даними ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» 

для м. Харків) 

Напрям  Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ Повторюваність 
штилю, % 

Повторюваність напряму 
вітру, % 8,0 8,2 15,3 12,5 10,7 15,8 18,9 10,6 8,1 
Середня швидкість вітру, м/с 4,5 4,2 4,7 4,2 4,4 4,6 4,6 4,2 

 
Таблиця 3-7 - Характеристики вітру в липні (за даними ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна 

кліматологія» для м. Харків) 

Напрям  Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ Повторюваність 
штилю, % 

Повторюваність напряму 
вітру, % 16,9 14,5 14,2 8,8 6,0 7,4 16,4 15,8 15,0 
Середня швидкість вітру, м/с 3,7 4,1 4,2 4,0 3,4 3,9 3,9 3,6 

 
Таблиця 3-8 - Фактор мутності атмосфери (при оптичній масі атмосфери m=2) (за даними ДСТУ-Н Б.В.1.1-

27:2010 «Будівельна кліматологія» для м. Харків) 

Напрям  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середній 
фактор 

мутності 
за рік 

Середній по місяцях 
фактор мутності 2,75 2,90 3,20 3,80 4,05 4,20 4,20 4,10 3,60 3,10 2,70 2,80 

3,45 Середня добова 
амплітуда фактора 
мутності 

0,30 0,20 0,10 0,40 0,50 0,60 0,80 0,60 0,90 0,25 0,30 0,20 

3, 
Таблиця 3-9 - Хмарність (за даними ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» для м. Харків) 

Напрям  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Середня 
за рік 

Хмарність загальна, 
бали 

7,7 7,4 6,9 6,5 5,8 5,7 5,3 4,9 5,4 6,3 8,0 8,3 6,5 

Хмарність нижня, 
бали 

6,2 5,7 5,2 3,9 3,3 3,4 3,2 2,7 3,1 4,3 6,7 7,1 4,6 
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3.3 Стан атмосферного повітря  

Відповідно до даних Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 
середовища у Харківській області за 2019 рік, за даними Головного управління статистики у 
Харківській області, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел у 2019 році склали 106,5 тис.тонн (у 2018 – 44,7 тис.тонн, у 2017 році – 45,0 тис.тонн). 
Переважна частина викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря надійшла від процесів 
спалювання в енергетиці (63,8% від загального обсягу викидів), добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів (24,8%) та переробної промисловості (4,9%). Із загальної кількості викидів 
забруднюючих речовин найбільшу частину складають діоксид та інші сполуки сірки (38,92% від 
загального обсягу викидів), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (21,31%), метану 
(13,87%) та оксиду вуглецю (13,1%). Крім того, від стаціонарних джерел забруднення в атмосферу 
надійшло 7600 тис.тонн діоксиду вуглецю. 

 
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам, тис.т 
Таблиця 3-10 – Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

Краснокутського р-ну, тис. т. 
Назва населеного пункту 2017 2018 2019 

Краснокутський р-н 0,747 0,705 0,620 
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3.4 Стан водних ресурсів  

В межах Краснокутського району протікають річки: 
- річка Весела: ліва притока Ворсклиці (басейн Дніпра); довжина річки 18 км, бере початок 

на південь від села Прокопенкове  (Краснокутський район, Харківська область), тече переважно 
на північ, впадає до Ворсклиці біля смт Кириківка; 

- річка Весела Долина: ліва притока Ворскли (басейн Дніпра), довжина 18 км, похил річки 
– 1,5 м/км, площа басейну 104 км2; 

- річка Грузька: ліва притока Мерли (басейн Дніпра), довжина 18 км, похил річки – 2 м/км, 
формується з декількох безіменних струмків та водойм, площа басейну 118 км2; 

- річка Княжна: ліва притока Сухого Мерчика (басейн Дніпра), довжина 15 км, похил 
річки – 2,9 м/км, формується з багатьох безіменних струмків та водойм, площа басейну 76,5 км2; 

- річка Ковалівка: ліва притока Мерли (басейн Дніпра), довжина річки 21 км, похил річки – 
1,8 м/км, формується з багатьох безіменних струмків та водойм, площа басейну 221 км2; 

- річка Котелівка: ліва притока Котельви (басейн Ворскли),  довжина річки 31 км, площа 
басейну 319 км2, долина трапецієподібна, завширшки до 3 км, завглибшки до 20 м, 
ширина заплави до 300 м, у нижній течії є заплавні озера, річище звивисте, завширшки до 2 м, є 
багато стариць, похил річки 1,1 м/км, споруджено кілька ставків; 

- річка Котельва: ліва притока Ворскли (басейн Дніпра), довжина річки 31 км, площа 
басейну 497 км2, долина трапецієподібна, завширшки до 2 км, завглибшки до 30 м, річище помірно 
звивисте, пересічна його ширина – 2 м, похил річки 1,8 м/км, споруджено декілька ставків; 

- річка Мерла: ліва притока Ворскли (басейн Дніпра), довжина річки 116 км, площа басейну 
2030 км2,  долина трапецієподібна, з високими, розчленованими правими схилами, заплава на 
окремих ділянках заболочена, річище у пониззі звивисте, розгалужене, пересічна його ширина 5-
8 м, найбільша 20-25 м (біля гирла), глибина 0,5-1,5 м, на плесах до 3 м, похил річки 0,8м/км, 
середня багаторічна витрата води Мерли (м. Богодухів) становить 0,75 м3/с, мінералізація 
води змінюється протягом року: весняна повінь – 715 мг/дм3; літньо-осіння межень – 781 мг/дм3; 
зимова межень – 817 мг/дм3, споруджено декілька ставків (переважно у верхній течії), а 
також Забродівське водосховище; 

-- річка Мерчик: ліва притока Мерли (басейн Ворскли), довжина річки 43 км, площа 
басейну 703 км2, долина трапецієподібна, асиметрична, річище звивисте, завширшки 0,5-1,5 м, у 
середній течії місцями випрямлене і каналізоване, похил річки 1,1 м/км, влітку дуже міліє, 
споруджено декілька ставків; 

- річка Сухий Мерчик: ліва притока Мерли (басейн Дніпра), довжина 43  км, похил річки – 
1,1 м/км, формується з багатьох безіменних струмків та водойм, площа басейну 703 км2; 

- річка Хухра: ліва притока Ворскли (басейн Дніпра), довжина річки 31 км, у тому числі в 
межах Краснокутського району 8,5 км, Охтирського – 22,5 км, річище слабозвивисте (в пониззі 
більш звивисте), місцями заболочене, в посушливі роки у верхів'ї річка пересихає, споруджено 
декілька ставків – в селах Сонячне, Бугрувате, Хухра. 
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Рисунок 3-3-3 – Басейн річки Дніпро (за даними https://geomap.land.kiev.ua) 

Рівні ґрунтових вод в межах бурових майданчиків мають бути уточнені при проведенні 
інженерно-геологічних вишукувань після відведення земельних ділянок у порядку, встановленому 
чинним законодавством. 

 

https://geomap.land.kiev.ua/
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Рисунок 3-4 – Карта гідрогеологічного районування (за даними https://geomap.land.kiev.ua) 

 
  

https://geomap.land.kiev.ua/
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3.5 Стан земельних ресурсів 

Поверхня майданчика під свердловину полога, рівна. Родючий шар ґрунту в межах 
бурового майданчика підлягає зняттю з метою наступної рекультивації згідно вимог ГСТУ-41 
00032626-00-023-2000. Не допускається змішування родючого ґрунту з мінеральним ґрунтом. 

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах передбачуваного розміщення 
бурового майданчика не спостерігаються. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3-5 –Карта ґрунтового районування Харківської області  (за даними https://geomap.land.kiev.ua) 
3.6 Рослинний та тваринний світ 

Зональними типами рослинності району являються широколисті-змішані ліси, лучні степи. 
Крім зональних типів рослинності зустрічаються соснові та дубово-соснові ліси, заплавні луки. З 
чагарникових порід в дібровах багато ліщини, клена татарського. На узліссях ростуть терен, глід 
та калина. Трав’яний покрив дібров представлений проліскою, хохлаткою Галера, фіалкою, 

https://geomap.land.kiev.ua/
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осокою волосистою, папороттю та інш. В дубово-соснових лісах до основних порід примішуються 
береза, осика, черемха та інш. На великих галявинах та узліссях розвинута типово лучна 
рослинність з перевагою злаків.  

У листяних лісах і лісопосадках часто зустрічаються равлики, що володіють раковиною, 
(наприклад, виноградні). Численні в лісах птахи, що заселяють його від нижнього до верхнього 
ярусу. На землі влаштовують гнізда соловей звичайний, лісовий коник (щеврик), дрімлюга, 
лісовий жайворонок (дзиґа), вівсянка звичайна. У чагарниках споруджують гнізда славки 
(яструбина, чорноголова, садова, сіра), сорокопуд-жулан, дрозди, зеленушка. У дуплах дерев 
гніздяться строкаті дятли (великий, середній і малий), сивий дятел, вертишийка, шпак звичайний, 
синиці, повзик звичайний, мухоловки. 

Крони дерев заселяють іволга, дубоніс, сойка, ворон, горлиця звичайна, сорокопуд. У лісах 
живуть кажани, що селяться в дуплах і щілинах дерев. 

Серед лісових звірів також звичайні заєць-русак і гризуни - миші (лісова), полівка лісова 
руда, соня лісова і білка звичайна; з комахоїдних – кріт звичайний, землерийки (бурозубка і 
білозубка), їжак звичайний. Хижаки представлені лисицею, ласкою, кам'яною куницею, лісовим 
тхором і борсуком. Основу рослинності степу складають ковила та типчак – степові дерновидні 
злаки, а також ряд видів різнотрав'я і степових чагарників – карагана, спирея, вишня степова, 
мигдаль низький. У складі степової флори особливо коштовні: ковильники, серед яких 
зустрічається багато зникаючих типово степових видів – півонія вузьколиста чи воронець, 
гіацинтик блідуватий, горицвіт весняний, астрагал волосистоквітковий, вітрогонка лісова.  

Також досить добре представлена група рано розквітаючих – шафран, брандушка, іриси, 
сон-трава й ін. В даний час ковильники не займають великих просторів серед степових просторів, 
а такі види, як ковила волосиста, ковила Лессинга, ковила найкрасивіша і ін. знаходяться на грані 
зникнення. У літній період скрізь зустрічається шавлія, конюшина, материнка, звіробій. 
Рослинність заплавних луків дуже різноманітна. Серед конюшини та тонконогів зустрічаються 
шавлія лучна, вероніка дубравна. Ближче до води зустрічається осока, жовтець. 

З птахів в степу поширені жайворонки (польовий, степовий, малий), перепел і сіра куріпка. 
Із ссавців, що населяють степ ведуче місце належить гризунам – сліпаку, східному сірому 

ховрашку, сірому хом'ячку. До степових хижаків відносяться тхір степовий і перев'язка звичайна. 
Степова фауна не дуже різноманітна, оскільки збіднена внаслідок господарської діяльності 

людини, насамперед оранки цілинних ділянок степу і випасу худоби. 
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Рисунок 3-6 – Карта рослинності (за даними https://geomap.land.kiev.ua) 

https://geomap.land.kiev.ua/
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Рисунок 3-7 – Тваринний світ (за даними https://geomap.land.kiev.ua) 
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3.7 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 

Суттєвих негативних змін стану атмосферного повітря на основі наявних даних не 
очікується приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної 
зони та житлової забудови не перевищують нормативні показники. Показники шуму в межах 
допустимих норм, то ж змін базового сценарію для атмосферного повітря не очікується. 

За умови дотримання технології та вжиття всіх необхідних заходів, впливу на підземні та 
поверхневі водні джерела не очікується. 

Вплив на геологічне середовище та грунти є тимчасовим, і, за умови вжиття всіх необхідних 
попереджувальних заходів, не спричинить негативних наслідків. 

Вплив на стан водного середовища обумовлений веденням господарської діяльності 
місцевим населенням району розташування об'єктів планованої діяльності. 

В межах майданчиків відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, екологічної мережі, 
смарагдової мережі, то ж змін у рослинному та тваринному світі не передбачається. Можливий 
вплив на тваринний і рослинний світ пов’язаний із проведенням підготовчих та будівельних робіт 
і є тимчасовим.  

Діяльність здійснюється у відповідності до Закону України «Про природозаповідний фонд 
України».
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ, ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, 
ЗЕМЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК), ҐРУНТІВ, ВОДИ, 

ПОВІТРЯ, КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА 
ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ), МАТЕРІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ 

АРХІТЕКТУРНУ, АРХЕОЛОГІЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ, ЛАНДШАФТ, 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМИ 

ФАКТОРАМИ 

При провадженні планованої діяльності зі  спорудження експлуатаційних свердловин на газ і 
конденсат №140, №141 та №142 Березівського ГКР, підземні споруди. Підключення свердловин 
до установок підготовки вуглеводневої сировини. передбачається розмістити на території 
Богодухівського (Краснокутського) району Харківської області, ймовірно зазнають впливу такі 
фактори довкілля: 
 

4.1 Атмосферне повітря 

Стан атмосферного повітря залежить насамперед від обсягів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами.  

Фонові концентрації надані Харківським регіональним центром з гідрометеорології (Лист 
№ 9920-07/166 від 18.02.2021 р., копію надано в Додатках). 

 
Таблица 4-1 – Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

№ 
 

Код 
речовини Назва речовини ГДК/ОБРВ, мг/м3 Фон, мг/м3 

1 1301 Акролеїн 0,03 0,012 
2 1401 Ацетон 0,35 0,14 
3 703 Бенз(а)пірен 1 х10-6 0,4 х 10-6 

4 1210 Бутилацетат 0,1 0,04 

5 342 
Фтористі сполуки газоподібні (фтористий 
водень, чотирифтористий кремній) у 
перерахунку на фтор  

0,02 
0,008 

6 2754 
Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-
26511 та ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

1,0 
0,4 

7 330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,02 
8 123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,04* 0,16 
9 2902 Недиференційований за складом пил 0,5 0,05 
10 11492 Кальцію гідроксид 0,05* 0,02 
11 11277 Кальцію карбонат 0,05* 0,02 
12 323 Кремнію діоксид аморфний 0,02 (ОБРВ) 0,008 
13 616 Ксилол 0,2 0,08 

14 143 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на 
двоокис марганцю) 0,01 

0,004 

15 410 Метан 50 (ОБРВ) 20 
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16 337 Вуглецю оксид 5,0 0,4 
17 301 Азоту діоксид 0,2 0,018 
18 10835 Пил вуглепородний (кам'яне вугілля) 0,03 (ОБРВ) 0,012 

19 2908 
Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію 
в % > 70 

0,15 
 

0,06 

20 2750 Сольвент нафта 0,2 (ОБРВ) 0,08 
21 1042 Спирт бутиловий 0,1 0,04 
22 10226 Титану діоксид 0,5 (ОБРВ) 0,2 
23 621 Толуол 0, 6 0,24 
24 2752 Уайт-спірит 1,0 (ОБРВ) 0,4 

25 344 
Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні 
(фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) 
у перерахунку на фтор 

0,2 
0,08 

26 343 
Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні 
(фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у 
перерахунку на фтор 

0,03 
0,012 

27 1052 Спирт метиловий 1,0 0,4 

28 2704 
Бензин (нафтовий, малосірчистий, у 
перерахунку на вуглець) 5,0 

 2,0 

29 155 Натрію карбонат 0,04 (ОБРВ) 0,016 
* наведено середньодобові концентрації для розрахунку. При розрахунку розсіювання приймається 

максимально-разова концентрація, за відсутності приймається збільшена в 10 разів середньодобова 
концентрація. 

Коефіцієнт рельєфу місцевості – 1. 
Коефіцієнт стратифікації – 180. 
Вплив на атмосферне повітря може здійснюватися внаслідок викидів забруднюючих 

речовин, шумового забруднення. 
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4.2 Водне середовище 

Відстань до водних об’єктів від свердловин:  
- на відстані 1720 м на південь від свердловини № 140 розташовано прибережно-захисну 

смугу р. притоку р. Мерла; 
- на відстані 700 м на південь від свердловини № 141 розташовано прибережно-захисну 

смугу р. Ковалівка; 
- на відстані 275 м на північ від свердловини № 142 розташовано прибережно-захисну смугу 

ставка, і на відстані 1520 м на південь – прибережно-захисну смугу р. Ковалівка. 
 

Схема розташування водних об'єктів та умовних прибережно-захисних смуг району 
розташування свердловини № 140 

 
Рисунок 4-1 – Схема розташування водних об’єктів району розташування свердловини № 140 (за даними 

Кадастрової карти України) 
 

  

р. Мерла 
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Схема розташування водних об'єктів та умовних прибережно-захисних смуг району 
розташування свердловини № 141 

 
Рисунок 4-2 – Схема розташування водних об’єктів району розташування свердловини № 141 (за даними 

Кадастрової карти України) 
 

Схема розташування водних об'єктів та умовних прибережно-захисних смуг району 
розташування свердловини № 142 

 
Рисунок 4-3 – Схема розташування водних об’єктів району розташування свердловини № 142 (за даними 

Кадастрової карти України) 
 

р. Ковалівка 

р. Ковалівка 

р. Грузька 
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Рівні ґрунтових вод в межах бурових майданчиків мають бути уточнені при проведенні 
інженерно-геологічних вишукувань після відведення земельних ділянок у порядку, встановленому 
законодавством. 

Можливими джерелами забруднення підземних горизонтів з прісними водами можуть бути: 
- буровий розчин, який використовується при розкритті водоносних горизонтів в процесі 

буріння свердловини; 
- перетоки мінералізованих вод нижчезалягаючих водоносних горизонтів. 
 

4.3 Грунти, земельні ресурси, ландшафт 

Геологічне середовище та підземні горизонти з прісними водами –підлягають впливу в 
процесі буріння кожної свердловини, а раціональна конструкція свердловини, яка включає спуск 
обсадних колон з наступним цементуванням високоміцними портландцементами дозволяє 
попередити забруднення горизонтів з прісними водами та інші негативні наслідки у вигляді 
техногенних змін, деформацію земної поверхні. Скиди стічних вод за межі бурових майданчиків 
не передбачається. 

Грунт – родючий шар грунту в межах бурових майданчиків зазнає впливу від техніки, що 
використовується для монтажних, навантажувальних, транспортних та земляних робіт, а також у 
випадку забруднення рідкими відходами буріння, що вміщують хімреагенти. Зняття та 
складування в кагати родючого шару ґрунту накожному буровому майданчику забезпечує його 
зберігання від забруднення. Після закінчення бурових робіт передбачається проведення технічної 
рекультивації земель і передання їх землевласникам (землекористувачам) для проведення 
біологічного етапу рекультивації, після чого землі використовуються за призначенням. При 
прокладанні газопроводів для підключення свердловин передбачається зняття і наступне 
відновлення родючого шару ґрунту. 

Після закінчення будівельних робіт передбачена технічна і біологічна рекультивація 
порушених земель. 

Спорудження свердловин не відноситься до містобудівної діяльності. Впливу на зміну 
ландшафту не передбачається. 
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4.4 Здоров’я населення 

Департаментом охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації  надано інформацію 
щодо захворюваності населення Краснокутського району за 2015-2020 рр. (Лист № 01-20/38 від 
18.01.2021 р.).  Копію довідки надано в додатках. 

 
Таблиця 4-1 – Дані щодо захворюваності населення 

Захворювання 

2019 2020 (9 міс) 
Зареєстровано 
захворювань 

усього 

На 100 
тис. нас-

я 

Зареєстровано 
захворювань 

усього 

На 100 тис. 
нас-я 

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби: 781 2863,74 694 2576,86 
Новоутворення: 2499 9163,24 1808 6713,2 
Хвороби крові, кровотворних органів і окремі 
порушення із залученням імунного механізму: 1002 3674,1 947 3516,26 

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування, 
порушення обміну речовин: 2403 8811,23 2379 8833,36 

Хвороби нервової системи: 1887 6919,18 1701 6315,91 
Хвороби ока та його придаткового апарату 3213 11781,31 2389 8870,49 
Хвороби вуха та сосковидного відростку 485 1778,38 501 1860,24 
     
Хвороби системи кровообігу: 16023 58752,57 15369 57065,94 
Хвороби органів дихання: 7965 29205,78 6343 23551,91 
Хвороби органів травлення: 5818 21333,24 5166 19181,64 
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 978 3586,10 629 2335,51 
Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної 
тканини: 3088 11322,97 2105 7815,98 

Хвороби сечостатевої системи: 3710 13603,7 2188 8124,16 
Вагітність, пологи та післяпологовий період (на 
жіноче населення) 3710 13603,70 2188 8124,16 

Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і 
хромосомні порушення: 221 810,35 203 753,75 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 
зовнішніх причин 

824 3021,41 571 2120,15 

 
Вплив на здоров’я населення – допустимий. Виконані розрахунки розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при спорудженні свердловин (аналіз розрахунків 
наведений вище) показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі 
нормативної санітарно-захисної зони (500 м від найближчого до населеного пункту джерела 
викиду, що знаходиться на буровому майданчику свердловини, буріння якої передбачається 
верстатом з дизельним приводом) складуть менше, ніж значення ГДК (з урахуванням фону), що 
відповідає санітарним та екологічним вимогам.  

Розрахункові ризики розвитку не канцерогенних ефектів для здоров’я населення при впливі 
забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів на буровому майданчику кожної 
свердловини, є припустимими, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення 
надзвичайно мала.  

Соціальний рівень ризику оцінюється як «прийнятний»(розрахунки приведені в п.5.4.2). 
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 Розрахунки розсіювання забруднюючих атмосферне повітря речовин при експлуатації 
свердловини показують, що максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі 
нормативної санітарно-захисної зони (300м) з урахуванням фонових концентрацій не перевищать 
ГДК (п.5.3.1).  

Ризики розвитку канцерогенних ефектів при експлуатації свердловин відсутні, а ризики 
розвитку неканцерогенних ефектів вкрай малі.  

Шумове навантаження, вплив вібрації та інших негативних чинників на житлові території 
при спорудженні свердловин, їх експлуатації, а також при проведенні будівельних робіт по 
прокладанню газопроводів та облаштуванню свердловину межах норми. 

 
4.5 Фауна, флора, біорізноманіття 

Стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) – 
значного впливу не передбачається. Для розміщеннябурового обладнання, привишкових споруд, 
службових та побутових приміщень та інш. на період спорудження кожної свердловини 
передбачається тимчасове відведення земельної ділянки площею 3,5 га (згідно ВБН В.2.4-
00013741-001:2008 оптимальна площа бурового майданчика). У випадку отримання промислового 
припливу пластового флюїду у довгострокове користування для майданчика облаштування 
свердловини та під’їзної дороги відводиться ділянка площею до 0,5 га, по трасах прокладання 
газопроводів відвод землі носить тимчасовий характер на період будівництва. 

Технологія підготовки та виконання робіт по спорудженню свердловин передбачає, що 
бурові майданчики мають бути вільними від рослинності та зелених насаджень. У випадку 
необхідності звільнення земельних ділянок, які мають бути відведеніпід бурові майданчики, від 
рослинності або зелених насаджень суб’єкт господарювання згідно статті 97 Земельного кодексу 
України зобов'язаний відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, в тому 
числі неодержані доходи, а також за свій рахунок привести займані земельні ділянки у попередній 
стан. Земельна ділянка, яку передбачається відводити під розміщення бурового майданчика не 
знаходиться на територі природно-заповідного фонду. В межах території, що прилягає до 
майданчиків також відсутній природно-заповідний фонд, немає цінних мисливських видів фауни, 
мисливських угідь, рідкісних та зникаючих видів тварин. Цінні лісові і заповідні рослини в межах 
нормативних СЗЗ відсутні. Немає також в наявності на землях, що прилягають до території 
майданчика, рідкісних і зникаючих видів рослин, які охороняються. 
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4.6 Об’єкти природно-заповідного фонду, екологічної та смарагдової мережі 

Діяльність підприємства здійснюється у відповідно до вимог Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України». 

Згідно даних порталу «Природно-заповідний фонд України» (https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-
20.html), в Краснокутському районі наявні наступні об’єкти ПЗФ: 

 
Таблиця 4-2 – Об’єкти природно-заповідного фонду Краснокутського р-ну 

№ Назва об’єкта Площа, 
га 

Рік 
заснування 

1 Національний природний парк «Слобожанський» 5244 2009 
2 Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Краснокутський» 13,6 1990 
3 Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Наталіївський» 48 1990 
4 Заказник ботанічний «Мурафський» 223 1984 
5 Заказник ботанічний «Шарівський» 146 1984 
6 Заказник ентомологічний «Краснокутський» 4 1984 
7 Заказник ентомологічний «Степовий» 5 1984 
8 Заканик загальнозоологічний «Оберіг» 84 2001 
9 Пам’ятка природи ботанічна «Козіївська №1» 4 1984 
10 Пам’ятка природи ботанічна «Козіївська №2» 4 1984 
11 Пам’ятка природи ботанічна «Мурафська дача» 5 1984 
12 Пам’ятка природи гідрологічна «Мурафа» 1 1984 

 
 Згідно інформації Екологіного папорту Харківської області за 2019 рік, в Краснокутському 

районі зарезервовані для наступного заповідання об’єкти природно-заповідного фонду: 
 

Таблиця 4-3 – Об’єкти природно-заповідного фонду Краснокутського р-ну, зарезервовані для наступного 
заповідання 

№ Назва об’єкта Площа, 
га 

Місцезнаходження 

1 Заказник гідрологічний  6,9 Краснокутський район, біля с. Чернещина  
2 Заказник гідрологічний  1,0 Краснокутський район, біля с. Любівка  
3 Пам`ятка природи комплексна  5,0 Краснокутський район, біля с.Городнє  

4 Пам`ятка природи комплексна  2,0 
Краснокутський район, Пархомівське 
лісництво  

5 Заказник загально зоологічний  50,0 
Краснокутський район, від с.Чернещина до 
с.Капранське  

6 Заказник загально зоологічний  33,0 
Краснокутський район, Володимирівське л-во 
кв.33  

7 Заказник ботанічний  20,0 Краснокутський район, урочище Лаврики  

8 
Загальнодержавний заказник 
лісовий  3000,0 

Краснокутський район, Володимирське л-во, 
урочище Володимирська дача  

9 Пам`ятка природи ботанічна  19,0 Краснокутський район, Шарівське л-во, кв.28  
10 Заказник ботанічний  308,0 Краснокутський район, с.Каплунівка  
11 Заказник ботанічний  164,0 Краснокутський район, біля с. Пархомівка  
12 Заказник ботанічний  30,0 Куп`янський район, Біля с. Орлянка  
13 Заказник загально зоологічний  48,6 Куп`янський район, урочище Липове  
14 Заказник ботанічний  290,0 Куп`янський район, біля с. Осадькове  

https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-20.html
https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-20.html
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15 Заказник ентомологічний  5,0 Куп`янський район, урочище Карпівський ліс  
16 Заказник ботанічний  25,2 Куп`янський район, біля с. Калинове  
17 Заказник ентомологічний  14,3 Куп`янський район, біля с. Тищенківка  
18 Заказник загально зоологічний  25,5 Куп`янський район, біля с. Дорошівка  
19 Заказник ґрунтовий  68,0 Куп`янський район, біля с.Сеньок  
20 Заказник ботанічний  6,0 Куп`янський район, біля с. Нечволодівка  
21 Заказник ботанічний  30,0 Куп`янський район, біля с. Кислівка  
22 Заказник ботанічний  360,0 Куп`янський район, біля с. Миколаївка  
23 Заказник ентомологічний  160,0 Куп`янський район, біля с. Цибівка  

24 Заказник ботанічний  150,0 
Куп`янський район, біля с. Кругляківка до 
кордону з Луганською обл.  

 
Згідно картографічної інформації порталу  «Природно-заповідний фонд України» 

(https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-20.html), на ділянках планованої діяльності об’єкти природно-
заповідного фонду відсутні.  

 
Згідно довідки Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської 

обласної державної адміністрації (Лист № 04.01-21-919 від 25.02.2021 р.), в місцях розташування 
свердловин відсутні існуючі території природно-заповідного фонду, а також території, 
зарезервовані до наступного заповідання (копію довідки надано в Додатках). 

 

 
Рисунок 4-4 – Регіональна схема екологічної мережі Харківської області (за даними з відкритих джерел) 

https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-20.html
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До елементів національної екологічної мережі Харківщини загальнодержавного 

значення належать (згідно схеми): 
Природний регіон: І. Придонецький – природно-територіальне утворення в долині 

р. Сіверський Донець. 
Природні коридори: широтний ІІ. Галицько-Слобожанський (лісостеповий); 
північний рукав – долини р. Мерла, р. Рогозянка, Рогозянське водосховище, частки долини 

р. Лопань та р. Лозовенька, долина р. Вільхова, долина р. Муром до с.Веселе, долина лівої притоки 
р.Муром – від с. Тернова до с. Веселе та долина правої притоки р. Сіверський Донець – від с. 
Тернова до с. Стариця, долина р. Вовча; 

південний рукав – долини рік Коломак, Шляхова, Мож, Гнилиця, Великий Бурлук, долина 
р. Нижня Дворічна (верхня) та долина р. Козинка;  

 
Меридіональний: ІІІ. Сіверсько-Донецький – заплавні луки, чагарники, сіножаті, схилові 

землі з незначним рослинним покривом, ліси, водні об’єкти в долині р. Сіверський Донець. 
До елементів національної екологічної мережі місцевого значення належать: 
 
Природні регіони: Краснокутський; Печенізький. 
Природні коридори: Природного походження: 
ІV. Орільський – долина р. Оріль, Краснопавлівське водосховище та долина каналу Дніпро-

Донбас; 
V. Берестовий – долина р. Берестова; 
VІ. Берецький – долина р. Берека; 
VІІ. Самарський – долина р. Самара; 
VІІІ. Оскільський – долина р. Оскіл;  
ІХ. Балаклійсько-Синихинський – долини рік Волоська Балаклійка та Синиха;  
Х. Удянський – долина р. Уди. 
 
Майданчики свердловин знаходяться поряд із об'єктом екологічної мережі – долиною р. 

Мерла (широтний ІІ Галицько-Слобожанський коридор (лісостеповий). 
 

Смарагдова мережа України  (Emerald network) — українська частина Смарагдової 
мережі Європи, розробляється з 2009 року. 

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що включає 
Території Особливого Природоохоронного Інтересу. Мережа Емеральд проектується в державах, 
які є сторонами Бернської конвенції (конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі (далі – Бернська конвенція або Конвенція)), що була відкрита для 
підписання 19.09.1979 р. та набрала чинності 01.06.1982 р. На цей час до Конвенції приєдналась 
51 сторона, включаючи Європейський Союз. У 1996 році, із певними застереженнями, 
визначеними у Законі України №436/96-ВР від 29.10.1996 р. до сторін Бернської конвенції 
приєдналася і Україна. Для України Конвенція набрала чинності 01.05.1999 р. 

Територія підприємства та санітарно-захисної зони не належить до об’єктів Смарагдової 
мережі. 
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Межі території Смарагдововї мережі наведені на рисунках нижче. Об’єкти Смарагдової 
мережі знаходяться на значній відстані. 

 

 
Рисунок 4-5 – Розташування об’єктів Смарагдової мережі відносно території Свердловини № 140 

(відповідно до ресурсу https://emerald.eea.europa.eu) 
 

 

Рисунок 4-6 - Розташування об’єктів Смарагдової мережі відносно території Свердловини № 141 
(відповідно до ресурсу https://emerald.eea.europa.eu) 

 

https://emerald.eea.europa.eu/
https://emerald.eea.europa.eu/


     |  1 2 7  

 
4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її 
альтернативних варіантів 

 

Рисунок 4-7 - Розташування об’єктів Смарагдової мережі відносно території Свердловини № 141 
(відповідно до ресурсу https://emerald.eea.europa.eu) 

  

https://emerald.eea.europa.eu/
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Шляхи міграції птахів 
Територія планованої діяльності не проходить біля можливого шляху міграції птахів. 

 
Рисунок 4-8 – Шляхи міграції птахів територією України (Згідно Правил орнітологічного забезпечення 

польотів державної авіації України) 
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4.7 Матеріальні об’єкти 

Земельна ділянка, яку передбачається відводити під буровий майданчик, вільна від 
забудови. В межах ділянки відсутні будівельні, промислові, зрошувальні, осушувальні та 
природно-заповідні об’єкти. Згідно даних розміщених на сайті Публічної частини Державного 
реєстру нерухомих пам'яток України (http://publicregistry.heritage.in.ua), на території місця 
провадження планованої діяльності відсутні об’єкти архітектурної, археологічної та культурної 
спадщини місцевого значення. 

Згідно із статтями 36, 43, 44 Закону України  «Про охорону культурної спадщини» та 
статтею 19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», якщо під час проведення 
будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, 
виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити 
про це Департамент  культури і туризму облдержадміністрації та орган місцевого самоврядування, 
на території якого проводяться земляні роботи. 

 

 
Рисунок 4-9 – Розміщення об’єктів культурної, архітектурної та археологічної спадщини (за даними 

реєстру http://publicregistry.heritage.in.ua) 
 

 
  

http://publicregistry.heritage.in.ua/
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4.8 Можливий взаємозв'язок між факторами довкілля які ймовірно зазнають впливу з 
боку планованої діяльності та її альтернатив 

Якість атмосферного повітря може впливати на здоров’я населення, фауну та флору через 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шум. Викиди забруднюючих речовин на 
межі санітарно-захисної зони не будуть перевищувати гранично-допустимі концентрації 
враховуючи фон. Показники шуму знаходяться в нормі. Вплив даного фактору буде в межах 
санітарних норм. 

Підприємство не буде чинити вплив на водні ресурси, всі можливі стоки будуть збиратися 
та утилізовуватися згідно норм чинного законодавства. 

Вплив на грунти та геологічне середовище за дотримання всіх заходів буде відсутнім 
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5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля, зумовленого виконанням підготовчих і 
будівельних робіт 

5.1.1 Опис і оцінка впливу на навколишнє середовище при облаштуванні будівельного 
майданчика 

Під час облаштування будівельного майданчика вплив на навколишнє середовище буде 
здійснюватися в частині утворення відходів, господарсько-побутових стічних вод, викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шуму від працюючого автотранспорту. 

Вплив на грунти та геологічне середовище – тимчасовий, під час проведення розкривних 
робіт. 

Вплив на водне середовище не передбачається. Господарсько-питні потреби будуть 
забезпечуватися привозною водою. 

Під час облаштування будівельного майданчика використання джерел світлового, 
теплового, вібраційного та радіаційного забруднення не прогнозується. 
 

Перелік відходів, які утворюються в процесі облаштування будівельного майданчика, їх 
обсяг та класифікація згідно з класифікатором відходів ДК 005-96 наведено в таблиці. 

 
Таблиця 5-1 – Види відходів, що будуть утворюватися на об'єкті при облаштуванні будівельного майданчика  

№ 
п/п Назва відходу за ДК 005-96 Клас 

Обсяг 
утворення, 

т/рік 
Спосіб поводження 

1 7720.3.1.01 Відходи комунальні змішані, 
у т.ч. сміття з урн 

4 0,0032 
Передаються на утилізацію 

сторонній організації 
згідно договору 

 
2 2820.2.1.20 Відходи, одержані в процесі 

зварювання (огарки електродів) 4 0,0054 

 

Діяльність буде здійснюватися у відповідно до законодавства у сфері поводження з 
відходами. 

Небезпечні та отруйні речовини у будівництві не будуть використовуватись, відходи 
передаватимуться спеціалізованим організаціям. 
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В процесі облаштування будівельного майданчика джерелами викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря будуть: 

- переміщення матеріалів, що супроводжується пилоутворенням (Джерело № 1); 
- будівельні механізми (будівельна техніка, технологічний автотранспорт) (Джерело № 2); 
-  зварювальні роботи: для робіт будуть використовуватись електроди АНО-4, обсягом 

0,027 т (Джерело № 3). 
 

В атмосферне повітря під час облаштування будівельного майданчика будуть надходити 
наступні забруднюючі речовини:  

Таблиця 5-2 - Забруднюючі речовини, що будуть виділятися в атмосферу при облаштуванні будівельного 
майданчика 

Найменування речовини Код 
речовини 

Клас 
небезпеки 

ГДК, мг/м3 
ОБРВ, 
мг/м3 Максимально-

разова, мг/м3 

Середньо-
добова, 
мг/м3 

1 2 3 4 5 6 
Заліза оксид (у перерахунку на 
залізо), Fe2O3 

123 3 - 0,04 - 

Марганець і його сполуки (у 
перерахунку на діоксид 
марганцю), MnO2 

143 2 0,01 0,001 - 

Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26611 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

2754 4 1,0 - - 

Зважені речовини 2902 3 0,5 0,15 - 
Азоту діоксид, NO2 301 3 0,2 0,04 - 
Сірки діоксид, SO2 330 3 0,5 0,05 - 
Оксид вуглецю, CO 337 4 5,0 3,0 - 
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Таблиця 5-3 - Зведений (підсумковий) перелік забруднювачів, які будуть викидатися в атмосферу при 
облаштуванні будівельного майданчика 

Код Найменування речовини 
Потужність викиду 
г/с т/рік 

Забруднюючі речовини 
123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо), Fe2O3 0,000451 0,0001 

143 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид 
марганцю), MnO2 

0,000049 0,00002 

2754 
Вуглеводні насичені  С12-С19 (розчинник РПК-26611 та 
ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець 

0,000079 0,00002 

2902 Зважені речовини 0,014869 0,00302 
301 Азоту діоксид, NO2 0,000312 0,0001 
330 Сірки діоксид, SO2 0,00005 0,00002 
337 Оксид вуглецю, CO 0,00048 0,0001 

Всього: 0,01629 0,00338 
 
Розрахунок розсіювання викидів виконується по програмі «ЕОЛ+», що затверджено 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу підприємством 

проводиться для максимального навантаження обладнання, при використанні максимальної 
кількості сировини та з врахуванням максимально можливих разових викидів при найбільш 
небезпечних напрямках вітру. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ 
проводяться з метою визначення зони впливу джерел викидів планованої діяльності на рівень 
забруднення атмосферного повітря в його приземному шарі. 

Встановлення і нормування величини гранично допустимих викидів (ГДВ) шкідливих 
речовин в атмосферному повітрі за ГОСТ 17.2.3.02-78 проводиться згідно з критерієм якості 
атмосферного повітря К = Ср / ГДК, де Ср – розрахункова величина концентрації шкідливого 
домішку в приземному шарі атмосферного повітря над заданою точкою поверхні, мг/м3. ГДК – 
гранично допустима концентрація шкідливої домішки, затверджена Міністерством охорони 
здоров’я України.  

Якість повітря за ступенем його забрудненості шкідливим речовинами вважається 
задовільною, якщо К ≤  1,0, а величина викидів М (г/с), яка обумовила концентрацію Ср при 
несприятливих умовах розсіювання, є допустимою по відношенню до даної точки. 

Таким чином, завдання нормування величини викидів М зводиться до розрахунку Ср і 
перевірки умови К ≤ 1,0. 

Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів ЗР в атмосферне 
повітря є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі СЗЗ гігієнічним нормативам. 

Доцільність проведення розрахунків розсіювання атмосферного повітря для всіх 
забруднюючих речовин, що відводяться підприємством, згідно ОНД-86 визначається виконанням 
нерівностей: 

Ф
ПДК

М
>

, де   Ф = 0,01× Н  при Н > 10 м;       Ф = 0,1  при Н ≤ 10 м; 
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М (г/с) – сумарне значення від всіх джерел підприємства, що відповідає найбільш 
несприятливим із встановлених умов викиді, включаючи вентиляційні джерела і неорганізовані 
викиди; 

ПДК (мг/м3) – максимальна разова граничнодопустима концентрація; 

Н (м) – середньозважена по підприємству висота джерел викидів. 

Н  для i –ї речовини визначається за формулою: 

М
...25М15М5М

Н 30)(2120)(1110)-(0 +++
= −−

, 
М = М (0-10) + М (11-20) + М (21-30) +.. 
Якщо всі джерела підприємства є низькими або наземними, тобто висота викидів не 

перевищує 10 м, то Н  приймається рівною 5 м. 
Визначення доцільності проведення розрахунків розсіювання наведено нижче. 
 

Таблиця 5-4 – Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання від джерел викидів при 
облаштуванні будівельного майданчика 

 
 
Як видно із результатів розрахунку доцільності проведення розрахунку розсіювання, по 

всім забруднюючим речовинам приземні концентрації будуть ≤ 0,1 ГДК. 
Враховуючи, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від будівельних 

робіт та автотранспорту і техніки тимчасові та нерегулярні, що цілком відповідає звичайним 
процесам будівництва в Україні, викиди мінімальні і не перевищують граничнодопустимих 
концентрацій. 

Величини шуму на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) будуть становити: 
LА.тер.екв.  = 40,8 дБА; 
LА.тер.макс.= 51,1 дБА. 
 
Величини шуму на межі житлової забудови будуть становити: 
LА.тер.екв. (св.140) = 40,12 дБА. 
LА.тер.макс. (св.140) = 50,32 дБА. 
LА.тер.екв. (св.141) = 40,89 дБА. 

№ Код Найменування ГДКм.р. М0-10 Mj Нi Ф Mj / ГДК

1 2902
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 
недиференційованих за складом

0,5 0,014869 0,0148690 5,0000000 0,1000000 0,0297380 недоцільно

2 301
Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту

0,2 0,000312 0,0003120 5,0000000 0,1000000 0,0015600 недоцільно

3 337 Оксид вуглецю 5 0,00048 0,0004800 5,0000000 0,1000000 0,0000960 недоцільно

4 123 Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 0,4 0,000451 0,0004510 5,0000000 0,1000000 0,0011275 недоцільно

5 143 Манган та його сполуки в 
перерахунку на діоксид мангану 0,01 0,000049 0,0000490 5,0000000 0,1000000 0,0049000 недоцільно

6 2754

Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26511 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець

1 0,000079 0,0000790 5,0000000 0,1000000 0,0000790 недоцільно

7 330 Сірки діоксид 0,5 0,00005 0,0000500 5,0000000 0,1000000 0,0001000 недоцільно
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LА.тер.макс. (св.141) = 51,09 дБА. 
LА.тер.екв. (св.142) = 38,97 дБА. 
LА.тер.макс. (св.142) = 49,17 дБА. 
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, з 
врахуванням примітки 5, складають: LAекв.доп день – 65дБА, ніч – 55дБА; LAекв.макс день – 80дБА, 
ніч – 70дБА.  

Показники будуть знаходитись в межах норми. 
Під час проведення підготовчих та будівельних робіт вплив буде тимчасовий, обумовлений 

необхідністю здійснення будівельних робіт. Населення впливу не зазнає. Транскордонний вплив 
буде відсутнім. 

Додатково необхідно виконувати такі першочергові заходи: 
- обов'язкове дотримання межі території; 
- забезпечення будмайданчика контейнерами для відходів; 
- суворо заборонити миття машин за межами спеціально обладнаного місця. 
Оскільки впив буде здійснюватися тільки під час облаштування будівельного майданчика, 

яке не повторюватиметься, можна охарактеризувати даний вплив як короткостроковий, 
тимчасовий та локальний. 

 
Враховуючи наведене в даному розділі, і за умови виконання всіх проектних рішень, а 

також вимог діючих норм і правил при будівництві, монтажі і експлуатації об'єкта, гарантується 
забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його екологічна безпека.  

Вплив вважається допустимим. 
 

5.1.2 Опис і оцінка впливу на навколишнє середовище при спорудженні свердловини 

Під час проведення робіт зі спорудження свердловини очікується, що підприємство буде 
здійснювати вплив на довкілля в частині:  

- викидів в атмосферне повітря; 
- утворення відходів; 
- шум; 
- вібрація; 
- вплив на водне середовище; 
- вплив на геологічне середовище та грунти. 
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5.1.2.1 Опис та оцінка видів та кількості очікуваних відходів при спорудженні свердловини 

Під час проведення будівельних робіт по облаштуванню свердловини та прокладанню 
газопроводу-шлейфу буде утворюватися незначна кількість твердих відходів ІІІ та ІV класу 
небезпеки. 

Рідкі відходи буріння передбачено розміщувати в гідроізольованих шламових амбарах, 
з  подальшою  нейтралізацією цих  відходів. 

Нейтралізація рідких відходів буріння і бурового шламу в гідроізольованих шламових 
амбарах передбачена шляхом введення коагулянту, що містить сульфат алюмінію, спеціальної 
композиції, що містить фосфогіпс, солому і органічні добрива та біопрепарату «Еконадін», який є 
сорбентом та деструктором вуглеводнів нафти. 

Після нейтралізації передбачається захоронення відходів буріння в земляних 
гідроізольованих шламових амбарах. В подальшому передбачається переорення поверхні плугом 
та рекультивація землі на кожному буровому майданчику. 

Після гідровипробування газопроводів-шлейфів воду передбачено злити в амбар-
відстійник для механічного очищення. Вода, що зливається до тимчасового амбара-відстійника, 
забруднена тільки мінеральними речовинами – пісок, глина, гідроокиси заліза. Воду з амбару 
передбачено закачати в автоцистерни за допомогою водовідливної установки через зливний 
патрубок і вивезти за договором зі спеціалізованим підприємством до каналізаційних очисних 
споруд відповідної комунальної установи.  

Скидання води на рельєф заборонено. 
Шлам від очищення води після гідровипробувань підлягає вивезенню на утилізацію за 

договором зі спеціалізованим підприємством. 
На місці амбара-відстійника після закінчення робіт передбачено виконання 

рекультиваційних робіт з відновленням рельєфу і ґрунтово-рослинного покриття. 
Розрахунок передбачуваної кількості утворення відходів при будівництві об’єкту 

проводився відповідно до СОУ 11.2-30019775-075:2005 «Відходи виробництва і споживання. 
Нормативи утворення».  

Таблиця 5-5 – Види відходів, що будуть утворюватися на об'єкті під час спорудження та підключення 
свердловини 

№ 
п/п Назва і код відходу за ДК 005-96 Клас 

Обсяг 
утворен
ня, т/рік 

Місце накопичення 

1 7710.3.1.02 Лампи розжарювання ІІІ 0,001 Контейнер 

2 
7730.3.1.06 Матеріали обтиральні 
відпрацьовані, зіпсовані чи забруднені (дрантя 
промаслене обтирочне) 

ІІІ 0,150 Контейнер 

3 
7710.3.1.07 Тара металева використана, у т.ч. 
дрібна (з під лакофарбових матеріалів) ІІІ 0,005 Контейнер 

4 
2820.2.1.20 Відходи, одержані в процесах 
зварювання (огарки електродів) ІІІ 0,27 Контейнер 

5 7730.3.1.04 Пісок промаслений ІІІ 0,390 Контейнер 

6 
2910.2.9.01 Металобрухт (арматура, труби, 
металева стружка) IV 1 

Контейнер для дрібного 
металобрухту та 

майданчик з твердим 
покриттям для великого 

брухту 
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7 7720.3.1.02 Відходи вигрібної ями IV 10 
Герметична металева 

ємність 

8 
7720.3.1.01 Відходи комунальні змішані, у т.ч. 
сміття з урн 

IV 7,902 Контейнер 

9 
1110.2.9.08 Відходи, які утворюються під час 
здійснення буріння свердловин для  
видобування нафти та газу (видалена порода) 

IV 
739,95 

м3 
Гідроізольований 
шламовий амбар  

10 

1110.1.2.01 Залишки розчину глинистого 
(розчин для випробування свердловини, 
відпрацьована промивна рідина, колоїдна 
фаза) 

IV 
2312,75 

м3 
Гідроізольований 
шламовий амбар  

11 
1110.2.9.01 Шлам буровий та відходи, які 
містять прісну воду (бурові стічні води) IV 3114 м3 

Гідроізольований 
шламовий амбар  

  

Визначення класу небезпеки відходів буріння 
Визначення класу небезпеки відходів буріння розраховано згідно з «Предельным 

содержанием токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающим отношение 
этих отходов к категории по токсичности» (методичні вказівки ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97, 
Додаток К), ведеться за формулою: 

Кі = ГДКі / (S + Ср)і, 
де Кі – індекс небезпеки; 
ГДКі – гранично допустима концентрація небезпечної хімічної речовини, яка міститься у 

відході, в ґрунті, мг/кг ґрунту; 
S – коефіцієнт, який відображає розчинність хімічної речовини в воді, безрозмірний, 

визначається таким чином: розчинність даної хімічної речовини у воді в грамах на 100 г води при 
25 °С ділять на 100. Значення коефіцієнта знаходиться в інтервалі від 0 до 1; 

Ср – вміст даної хімічної речовини в загальній масі відходів; 
і – порядковий номер даної речовини. 
Перелік реагентів, що входять до складу відходів буріння та орієнтовно допустимі 

концентрації (ОДК) в грунті для них приведено в таблиці нижче. 
 

Таблиця 5-6 – Перелік реагентів (або аналоги), що можуть входити до складу відходів буріння та ОДК в 
грунті для них 

Назва реагентів Клас небезпеки  
згідно ГОСТ 12.1.005-88 

ОДК в ґрунті згідно 
ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97, мг/кг 

Глина бентонітова IV - 
Графіт п/п IV 5000 
Крейда IV - 

PAC-LV, PAC-НV, CMC-LV 
III натрій-карбоксиметилцелюлоза - 3000 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-03/13776 від 20.04.2016 р. 

Наповнювач IV  
Нафта  III 4000 
Сода каустична (натр їдкий) II 2000 
Вапно IV 8000 

Піногасник «РІЗОПЕН» висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-04/36840 від 14.04.2011 р. 
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Просмолене вугілля GLO RESX 
1000 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 602-123-20-3/22452 від 12.07.2017 р. 

Сульфований асфальт (GLO 
Asphotex 3000) 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 602-123-20-3/6706 від 14.03.2017 р. 

Ксантанова камедь висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 12.2-18-3/15949 від 22.07.2019 р. 

Лабрикол висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-04/56957 від 24.12.2015 р. 

Мікромармур фракційний звіт до протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 1431 від 29.03.2017 р. 

Поліакриламід РНРА висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 602-123-20-3/10312 від 15.03.2018 р. 

Натрій бікарбонат (Е500) 
гідрокарбонат натрію (сода 
харчова) 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 12.2-12-3/16947 від 01.08.2019 р. 

Кислота лимонна (лимонна 
кислота моногідрат ВР98) 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 602-123-20-3/32754 від 18.10.2017 р. 

Цемент IV - 
Натрія хлорид III 2500 
Калія хлорид (KCl) III 560 (ГДК) 
Сода кальцинована технічна марки 
Б 

- 200 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№ 05.03.02-04/43190 від 14.07.2008 р 

Барит (барію сульфат) 
IV 50000 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-03/20838 від 26.05.2004 р. 

КССБ-МТ 
- 2000 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-04/56959 від 24.12.2015 р. 

 
Розрахувавши Кі для окремих компонентів відходів, вибрали три ведучих компоненти: соду 

кальциновану, KCl та соду каустичну, які мають мінімальне значення, при чому К1< K2< K3, крім 
того виконується умова 2К1 ≤ K3. 

В нашому випадку індекс небезпеки для вибраних речовин становить: сода кальцинована 
К1 = 904,9; KCl К2 = 1578 та сода каустична К3= 1998.  

Далі визначили сумарний індекс небезпеки за формулою: 

 
де n ≤ 3, після чого визначили клас небезпеки з допомогою таблиці К.1, що приведена в 

Додатку К в ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97.  
Розрахункова величина сумарного індексу К становить 498. Згідно вищезгаданої таблиці 

К.1, по якій ведеться класифікація небезпеки хімічних речовин на основі ГДК в ґрунті, відходи 
буріння відносяться до малонебезпечних і мають IV клас небезпеки. 

Відходи буріння та всі речовини, що виноситимуться дощовими і талими сніговими водами 
з майданчика спорудження (влаштування) свердловини передбачається захороняти в шламових 
амбарах, що знаходяться на технологічному майданчику. Розрахунок обсягів відходів проведено в 
розділі 1.5.2.1. 

Маса відходів буріння складає: 
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Qвб = ρгп × Vвп / Кр + ρбсв Vбсв + (Vвбр + Vв) × ρбр 
Qвб = 2,4 × 739,955 / 1,2 + 1,1 × 3514,7 + (1757,35 + 154,7) × 1,22 = 7678,78 т 
Маса речовин, що виноситимуться дощовими і талими сніговими водами з майданчика 

спорудження (влаштування) свердловини складає:  
Qр = Qз + Qнп 

Qр = 1,78 + 0,11 = 1,89 т. 
 
Загальна маса відходів, які підлягають захороненню в шламових амбарах: 

Qзаг = Qвб + Qр 
Qзаг = 7678,78 + 1,89 = 7680,67 т. 
 

Нейтралізація, очищення та захоронення відходів буріння 
Первинна нейтралізація хімреагентів, що використовуються для обробки бурового розчину, 

здійснюється при циркуляції через свердловину в умовах високого гідростатичного тиску і 
температури внаслідок реакції між хімреагентами. 

Остаточна очистка і нейтралізація здійснюється шляхом вводу в рідкі відходи буріння 
коагулянту. 

Схема очищення бурових стічних вод методом реагентної коагуляції наведено в додатках. 
Мета хімічної очистки – інтенсифікація осадження мінеральних і органічних забруднень 

шляхом їх коагуляції. В якості коагулянту використовується сульфат алюмінію, ГОСТ 12966-86. 
Основні технічні параметри процесу: 
- витрата коагулянту в перерахунку на суху речовину, кг/м3 1.0-5.0; 
- час осадження зкоагульованих пластівців, годин – 12-24; 
- діапазон робочих температур, °С – 0-40; 
- ступінь очищення, %: нафтопродукти до 95; 

* органічні речовини до 90 
* завислі речовини до 98. 

Водний 10-процентний розчин сірчанокислого алюмінію з ρ=1050 кг/м3 готується в 
металевій ємності безпосередньо на буровому майданчику та наноситься на поверхню амбарів 
насосним агрегатом. 

Необхідний об'єм 10-процентного розчину (Vр) для обробки вихідної кількості БСВ 
визначається за формулою: 

Vp=Vбсв × Дк / 105 = 3514,7 × 5 / 105= 167,37 м3, 
де Дк – діюча доза коагулянту, кг/м3 (1÷5). 
Потреба коагулянту: 
Q = Vp × 5,0 = 167,37 × 5,0 = 836,85 кг 
Після осадження очищену воду пропонується максимально використати для буріння 

верхніх інтервалів сусідніх свердловин та приготування тампонажних розчинів для кріплення 
кондукторів та перших проміжних колон. 

До початку і після закінчення нейтралізації бурових стічних вод виконується аналіз на вміст 
нафтопродуктів, мінеральних солей, рН середовища у відповідності з методичними вказівками, 
приведеними в ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97 спеціалізованою лабораторією, що має право на 
здійснення відповідного виду робіт. 
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Параметри очищеної води повинні відповідати вимогам ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97 та 
не перевищувати таких значень: 

- нафтопродукти, мг/л 50-100; 
- мінералізація, мг/л, не більше 4500; 
- рН 5,5-8,2. 
При переважно нафтовому (газоконденсатному) забрудненні застосовують спосіб, при 

якому нейтралізація досягається за рахунок прискорення біологічного розкладу органічних 
сполук. В гідроізольовані шламові амбари вводиться композиція, що містить фосфогіпс, солому і 
органічні добрива в таких концентраціях (q), масова доля яких у відсотках складає: 

- фосфогіпс 2,0-3,0; 
- солома 1,0-2,0; 
- органічні добрива 3,0-5,0. 
 
Композицію готують поблизу амбарів, перемішують з відходами або вносять періодично в 

шламові амбари по мірі їх заповнення.  
Потреба фосфогіпсу складає: 

Q = (Vвп + Vвбр + Vв + Vнп) × р × q = (739,95 + 1757,35 + 154,7 + 0,125) × 1,1 × 0,020 = 58,3 т. 
Потреба соломи складає: 
Q = (Vвп + Vвбр + Vв + Vнп) × р × q= 2652,125 × 1,1 × 0,010 = 29,17 т. 
Потреба органічних добривах складає: 
Q = (Vвп + Vвбр + Vв + Vнп) × р × q = 2652,125 × 1,1 × 0,030 = 87,5 т. 
 
При використанні органічних добрив в суміші з соломою або опилками додаткового 

введення соломи не вимагається. В цьому випадку необхідно готувати суміш з фосфогіпсу та 
органічних добрив у співвідношенні 1:2. 

Після нейтралізації відходи буріння захороняються в шламових амбарах. 
За допомогою екскаватора з довгою стрілою внести композицію в перший від системи 

очистки амбар (з довгого боку від системи очистки, ширину ділянки обробки уточнити з 
безпосереднім виконавцем робіт) та перемішати. Потім засипати мінеральним ґрунтом оброблену 
ділянку. Товщина насипного шару повинна складати не менше 0,8 м. Поетапно продовжити роботи 
по приготуванню, внесенню композиції та засипанню оброблених ділянок до повного засипання 
мінеральним ґрунтом трьох шламових амбарів і видавлювання залишків води в додатковий амбар 
подвійного об’єму бурових стічних вод, в який перепускають очищену воду із існуючих шламових 
амбарів для подальшого випаровування та фільтрації. Після цього додатковий амбар засипається 
мінеральним ґрунтом. Співвідношення кількості ґрунту (глини) і рідини при ліквідації амбарів 
повинно знаходитись в межах 1/2 -1/3 і залежить від вологості ґрунту. 

При високому рівні забрудненості нафтою і нафтопродуктами та досягненні пластичної 
міцності ґрунту 0,68-1,00 МПа на поверхню наносять сорбент або деструктор вуглеводнів, на який 
є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затверджений в установленому 
порядку. Після застосування сорбента або деструктора поверхню переорюють плугом, при 
плюсових температурах проводять полив водою. 

Розрахунок потреби сорбента або деструктора вуглеводнів виконано на прикладі 
біопрепарата «Еконадін» (або аналог). 

Потреба в біопрепараті «Еконадін» (або аналог) складається з розрахунку 1-2 л на 1 м2. 
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Потреба біопрепарату «Еконадін» (або аналог) становить: 
Q = 4278 × 2,00 = 8556,0 л. 
Для накопичення рідких побутово-господарських відходів передбачається спорудження 

водонепроникного вигреба (заглибленої металевої ємності) об’ємом 10 м3. По мірі заповнення 
ємності вивіз побутово-господарських відходів буде здійснюватися на очисні споруди згідно 
договору із спеціалізованою організацією. 

Вплив, зумовлений утворенням відходів у процесі спорудження свердловини можна 
охарактеризувати як тимчасовий (на час спорудження свердловини), локальний (не буде виходити 
за межі виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний для 
довкілля. 

 
5.1.2.2 Опис та оцінка впливу на атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин під 

час спорудження свердловини 

На майданчику бурової будуть наявні наступні джерела викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря: 

Джерело №№ 1-4 – чотири вихлопні труби ДВЗ дизель-генераторів головного приводу 
бурового верстата (організоване); 

Джерело № 5 – вихлопна труба ДВЗ допоміжного дизель-генератора (організоване);  
Джерело № 6 – вихлопна труба ДВЗ парового котла (організоване); 
Джерело № 7 – вихлопна труба ДВЗ тепловентилятора (організоване); 
Джерело № 8 – факельний викид (організоване); 
Джерело №№ 9, 10 – дві металеві ємності для зберігання дизпалива, що розташовані в блоці 

ПММ (організоване); 
Джерело № 11 – майданчик для розміщення автоспецтехніки (неорганізоване); 
Джерело № 12 – майданчик зварювальника (під час проведення електрозварювальних 

робіт) (неорганізоване); 
Джерело № 13 – блок приготування бурового розчину (неорганізоване); 
Джерело № 14 – гідроізольовані шламові амбари (неорганізоване). 
 
Під час спорудження свердловини, в атмосферне повітря будуть виділятися наступні 

забруднюючі речовини: 
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Таблиця 5-7 – Забруднюючі речовини, що будуть надходити в атмосферне повітря під час спорудження 
свердловини 

Найменування речовини Код 
речовини 

Клас 
небезпеки 

ГДК, мг/м3 
ОБРВ, 
мг/м3 Максимально-

разова, мг/м3 

Середньо-
добова, 
мг/м3 

1 2 3 4 5 6 
Пил вуглепородний 10835 - - - 0,03 
Кальцію карбонат 11277 3 - 0,05 - 
Кальцію гідрооксид 214 3 - 0,05 - 
Заліза оксид (у перерахунку на 
залізо), Fe2O3 

123 3 - 0,04 - 

Марганець і його сполуки (у 
перерахунку на діоксид марганцю), 
MnO2 

143 2 0,01 0,001 - 

Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26611 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

2754 4 1,0 - - 

Зважені речовини 2902 3 0,5 0,15 - 
Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію 20-70% 

2908 3 0,3 0,1 - 

Азоту діоксид, NO2 301 3 0,2 0,04 - 
Кремнію діоксид аморфний 
(Аеросил-175), SiO2 

323 - - 0,02 - 

Сірки діоксид, SO2 330 3 0,5 0,05 - 
Оксид вуглецю, CO 337 4 5,0 3,0 - 
Фтористі газоподібні сполуки 
(фтористий водень, 
чотирифтористий кремній) /у 
перерахунку на фтор/, F 

342 2 0,02 0,005 - 

Фториди добре розчинні 
неорганічні (фторид натрію, 
гексафторсилікат натрію) 
/у перерахунку на фтор/, F 

343 2 0,03 0,01 - 

Фториди погано розчинні 
неорганічні (фторид алюмінію, 
фторид кальцію, гексафторалюмінат 
натрію) /у перерахунку на фтор/, F 

344 2 0,2 0,03 - 

Метан, CH4 410 - - - 50 
Діазоту оксид, N2O 11815 - - - - 
Діоксид вуглецю, CO2 11812 - - - - 
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Таблиця 5-8 - Зведений (підсумковий) перелік забруднювачів, які будуть викидатися в атмосферу при  
спорудженні свердловини 

Код Найменування речовини 
Потужність викиду 
г/с т/рік 

Забруднюючі речовини 
10835 Пил вуглепородний 0,000308 0,004 
11277 Кальцію карбонат 0,012345 0,173 
214 Кальцію гідрооксид 0,002806 0,039 
123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо), Fe2O3 0,001242 0,01 

143 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид 
марганцю), MnO2 

0,000091 0,001 

2754 
Вуглеводні насичені  С12-С19 (розчинник РПК-26611 та 
ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець 

0,217042 3,912 

2902 Зважені речовини 0,026154 0,275 

2908 
Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію 20-
70% 

0,005746 0,08 

301 Азоту діоксид, NO2 1,566669 11,177 
323 Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175), SiO2 0,000083 0,001 
330 Сірки діоксид, SO2 0,114984 1,778 
337 Оксид вуглецю, CO 5,818861 10,653 

342 
Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, 
чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор/, F 

0,000105 0,001 

343 
Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, 
гексафторсилікат натрію) 
/у перерахунку на фтор/, F 

0,0004 0,003 

344 
Фториди погано розчинні неорганічні (фторид 
алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) 
/у перерахунку на фтор/, F 

0,000225 0,002 

410 Метан  0,127523 0,089 
- Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,947 

Всього: 7,894584 29,145 
Парникові гази 

11812 Вуглецю діоксид 509,722 8698,213 
11815 Азоту (1) оксид (N2O) - 0,04732 

Всього: 509,722 8698,26032 
 
Згідно ДСП 173-96, санітарно-захисна зона для джерел викидів забруднюючих речовин при 

спорудженні свердловини буде становити:  
- для процесів буріння – 500 м («Об'єкти буріння газових параметричних, пошуково-

розвідувальних та експлуатаційних свердловин з використанням дизельних двигунів» – ІІ клас 
небезпеки). 

 
Розрахунок розсіювання викидів виконується по програмі «ЕОЛ+», що затверджено 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу підприємством 

проводиться для максимального навантаження обладнання, при використанні максимальної 
кількості сировини та з врахуванням максимально можливих разових викидів при найбільш 
небезпечних напрямках вітру. 
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі здійснюється при виконанні наступних технологічних операцій: 

- монтажні роботи: пересувне джерело – майданчик для розміщення автоспецтехніки (Дж. 
№ 11с); неорганізоване – майданчик зварювальника (при виконанні зварювальних робіт) (Дж. № 
12с);  

- буріння свердловини: організовані джерела – вихлопні труби ДВЗ бурового верстата (Дж. 
№№ 1-4с), вихлопна труба дизель-електростанції (Дж. № 5с), вихлопна труба парового котла (Дж. 
№№ 6с, 7с), ємності для зберігання дизпалива (Дж. №№ 9с, 10с); неорганізовані – майданчик для 
розміщення автоспецтехніки (Дж. № 11с), блок приготування бурового розчину (Дж. № 13с); 
гідроізольовані шламові амбари (Дж. № 14 с).  

- випробування свердловини на приплив: організовані джерела – факельний викид (Дж. № 
8с), ємності для зберігання дизпалива (Дж. №№ 9с, 10с); гідроізольовані шламові амбари (Дж. № 
14с). 

Схему розташування бурового обладнання із нанесенням джерел викидів в системі 
координат наведено нижче. 
  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- джерела викиду

1

- Буровий верстат Bentec SR 6500, двигун  Cummins KTA 50-DR № 1
2

- Буровий верстат Bentec SR 6500, двигун  Cummins KTA 50-DR № 2
3

- Буровий верстат Bentec SR 6500, двигун  Cummins KTA 50-DR № 3
4

- Буровий верстат Bentec SR 6500, двигун  Cummins KTA 50-DR № 4
5

- Дизель-генератор Cummins C550 D5e
6

- Паровий котел Fulton RBC 750
7

- Тепловентилятор Tioga IDF 11DO
8

- Факельний викид при випробовуванні свердловини
9

- Ємність для зберігання дизельного палива № 1
10

- Ємність для зберігання дизельного палива № 2
11

- Майданчик для розміщення автоспецтехніки
12

- Ручне зварювання
13

- Майданчик приготування бурового розчину
14

- Гідроізольовані шламові амбари

14
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

Визначення доцільності проведення розрахунків розсіювання при монтажних роботах 
наведено нижче. 

 
Таблиця 5-9 – Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання при монтажних роботах 

 
 
Згідно розрахунку, при монтажних роботах, враховуючи одночасність роботи обладнання, 

розсіювання доцільно проводити по наступним забруднюючим речовинам: Оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту. 

По всім іншим речовинам максимальні приземні концентрації будуть менше 0,1 ГДК. 
Для розрахунків розсіювання, подальшого аналізу результатів цих розрахунків та оцінки 

впливу на атмосферне повітря обрано прямокутник розміром 4000×4000 м, центром цього 
прямокутника є устя свердловини, крок сітки 100 м.  

Всі розрахунки розсіювання проведені для зимового періоду, коли умови розсіювання 
найбільш не сприятливі і коли працюють усі джерела викидів. Також враховуються фонові 
концентрації забруднюючих речовин. 

 
  

№+Код Найменування ГДКм.р. М0-10 Mj Нi Ф Mj / ГДК

1 2902
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 
недиференційованих за складом

0,5 0,00693 0,0069300 5,0000000 0,1000000 0,0138600 недоцільно

2 301
Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту

0,2 0,031385 0,0313850 5,0000000 0,1000000 0,1569250 доцільно

3 337 Оксид вуглецю 5 0,049108 0,0491080 5,0000000 0,1000000 0,0098216 недоцільно

4 123 Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 0,4 0,001242 0,0012420 5,0000000 0,1000000 0,0031050 недоцільно

5 143 Манган та його сполуки в 
перерахунку на діоксид мангану 0,01 0,000091 0,0000910 5,0000000 0,1000000 0,0091000 недоцільно

6 2754

Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26511 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець

1 0,00791 0,0079100 5,0000000 0,1000000 0,0079100 недоцільно

7 330 Сірки діоксид 0,5 0,005 0,0050000 5,0000000 0,1000000 0,0100000 недоцільно

8 323 Кремнію діоксид аморфний 
(аеросіл-175) 0,02 0,000083 0,0000830 5,0000000 0,1000000 0,0041500 недоцільно

9 342 Фтористий водень 0,02 0,000105 0,0001050 5,0000000 0,1000000 0,0052500 недоцільно

10 343
Фториди, що легко розчиняються 
(наприклад, NaF), та їх сполуки в 
перерахунку на фтор 

0,03 0,0004 0,0004000 5,0000000 0,1000000 0,0133333 недоцільно

11 344

Фториди важко розчинні 
неорганічні  (фторид алюмінію, 
фторид кальцію, 
гексафторалюмінат натрію) (в 
перерахунку на фтор)

0,2 0,000225 0,0002250 5,0000000 0,1000000 0,0011250 недоцільно
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 
спорудженні свердловини (монтажні роботи) 

Таблиця 5-10 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 
спорудженні свердловини (монтажні роботи) 

№ Код 
Найменування 

забруднюючої речовини 
Фон, долі 

ГДК 

Максимальна приземна концентрація 
на межі СЗЗ, долі ГДК 

Без фону / з фоном 
1 2 3 4 5 

1 301 Азоту діоксид, NO2 0,09 0,06/0,15 
2  Група сумації 31 - 0,06/0,15 

 
Концентрації на межі СЗЗ та житлової забудови не перевищують нормативів, внесок у 

фонове забруднення мінімальний. Нормативи якості атмосферного повітря при проведенні 
монтажних робіт під час спорудження свердловини порушуватись не будуть. 

 
Таблиця 5-11 – Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання при бурінні 

 
 
Згідно розрахунку, при бурінні, враховуючи одночасність роботи обладнання, розсіювання 

доцільно проводити по наступним забруднюючим речовинам: Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид азоту; Оксид вуглецю; Вуглеводні насичені  С12-С19 (розчинник 
РПК-26511 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець; Сірки діоксид. 

По всім іншим речовинам максимальні приземні концентрації будуть менше 0,1 ГДК. 
 
Для розрахунків розсіювання, подальшого аналізу результатів цих розрахунків та оцінки 

впливу на атмосферне повітря обрано прямокутник розміром 4000×4000 м, центром цього 
прямокутника є устя свердловини, крок сітки 100 м.  

Всі розрахунки розсіювання проведені для зимового періоду, коли умови розсіювання 
найбільш не сприятливі і коли працюють усі джерела викидів. Також враховуються фонові 
концентрації забруднюючих речовин. 

 
  

№ Код Найменування ГДКм.р. М0-10 Mj Нi Ф Mj / ГДК

1 2902
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 
недиференційованих за складом

0,5 0,026154 0,0261540 5,0000000 0,1000000 0,0523080 недоцільно

2 301
Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту

0,2 0,801309 0,8013090 5,0000000 0,1000000 4,0065450 доцільно

3 337 Оксид вуглецю 5 0,716853 0,7168530 5,0000000 0,1000000 0,1433706 доцільно

4 2754

Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26511 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець

1 0,217042 0,2170420 5,0000000 0,1000000 0,2170420 доцільно

5 330 Сірки діоксид 0,5 0,114984 0,1149840 5,0000000 0,1000000 0,2299680 доцільно
6 10835 Пил вуглепородний 0,03 0,000308 0,0003080 5,0000000 0,1000000 0,0102667 недоцільно
7 11277 Кальцію карбонат 0,5 0,012345 0,0123450 5,0000000 0,1000000 0,0246900 недоцільно
8 214 Кальцію гідрооксид 0,5 0,002806 0,0028060 5,0000000 0,1000000 0,0056120 недоцільно

9 2908 Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію 20-70% 0,3 0,005746 0,0057460 5,0000000 0,1000000 0,0191533 недоцільно
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 
спорудженні свердловини (буріння) 

Таблиця 5-12 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 
спорудженні свердловини (буріння) 

№ Код 
Найменування забруднюючої 

речовини 
Фон, долі 

ГДК 

Максимальна приземна концентрація 
на межі СЗЗ, долі ГДК 

Без фону / з фоном 
1 2 3 4 5 

1 301 Азоту діоксид, NO2 0,09 0,43/0,52 
2 337 Оксид вуглецю, CO 0,08 0,02/0,10 

3 2754 

Вуглеводні насичені  С12-
С19 (розчинник РПК-26611 
та ін.) в перерахунку на 
сумарний органічний 
вуглець 

0,4 0,05/0,45 

4 330 Сірки діоксид, SO2 0,04 0,04/0,08 
5  Група сумації 31 - 0,45/0,58 
6  Група сумації 35 - 0,04/0,08 

 
Концентрації на межі СЗЗ та житлової забудови не перевищують нормативів. Нормативи 

якості атмосферного повітря при проведенні буріння під час спорудження свердловини 
порушуватись не будуть. 

 
Таблиця 5-13 – Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання при випробовуванні свердловини 

 
 
Згідно розрахунку, при бурінні, враховуючи одночасність роботи обладнання, розсіювання 

доцільно проводити по наступним забруднюючим речовинам: Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид азоту; Оксид вуглецю. 

По всім іншим речовинам максимальні приземні концентрації будуть менше 0,1 ГДК. 
 
Для розрахунків розсіювання, подальшого аналізу результатів цих розрахунків та оцінки 

впливу на атмосферне повітря обрано прямокутник розміром 4000×4000 м, центром цього 
прямокутника є устя свердловини, крок сітки 100 м.  

Всі розрахунки розсіювання проведені для зимового періоду, коли умови розсіювання 
найбільш не сприятливі і коли працюють усі джерела викидів. Також враховуються фонові 
концентрації забруднюючих речовин. 

 
  

№ Код Найменування ГДКм.р. М0-10 Mj Нi Ф Mj / ГДК

1 301
Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту

0,2 0,765135 0,7651350 5,0000000 0,1000000 3,8256750 доцільно

2 337 Оксид вуглецю 5 5,1009 5,1009000 5,0000000 0,1000000 1,0201800 доцільно

3 2754

Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26511 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець

1 0,078632 0,0786320 5,0000000 0,1000000 0,0786320 недоцільно

4 410 Метан 50 0,127523 0,1275230 5,0000000 0,1000000 0,0025505 недоцільно
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 
спорудженні свердловини (випробовування) 

Таблиця 5-14 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 
спорудженні свердловини (випробовування) 

№ Код 
Найменування забруднюючої 

речовини 
Фон, долі 

ГДК 

Максимальна приземна концентрація на 
межі СЗЗ, долі ГДК 
Без фону / з фоном 

1 2 3 4 5 

1 301 Азоту діоксид, NO2 0,09 0,10/0,19 
2 337 Оксид вуглецю, CO 0,08 0,03/0,11 
3  Група сумації 31  0,10/0,19 

 
Концентрації на межі СЗЗ та житлової забудови не перевищують нормативів. Нормативи 

якості атмосферного повітря при проведенні випробовування під час спорудження свердловини 
порушуватись не будуть. 

 
Вплив на атмосферне повітря у процесі спорудження свердловини можна охарактеризувати 

як тимчасовий (на час проведення робіт зі спорудження), локальний (не буде виходити за межі 
виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний для довкілля. 

 

5.1.2.3 Опис та оцінка впливу на водне середовище під час спорудження свердловини 

Потреби у воді для технологічних потреб становить для свердловини № 140 – 27421 м3, для 
свердловини № 141 – 27789 м3; для свердловини № 142 – 27740 м3, що буде забезпечено водною 
свердловиною, глибиною 230 м. 

Обсяг бурових стічних вод розраховано у розділі 1.5.2.1 даного Звіту, який буде становити 
3114 м3. 

Відведення утворених бурових стічних вод передбачається самопливом по системі 
металевих лотків в бік шламових амбарів. 

Шламові амбари розмежені на амбари для збирання вибуреної породи, збору 
відпрацьованої промивної рідини, а також для відстоювання фільтрату промивної рідини, збору 
відпрацьованої технічної води і стічних вод. Амбари для збору відходів буріння споруджується 
таким чином, щоб надлишок рідини переливався у третій амбар для відстоювання води, щоб 
надлишок рідини, яка поступає з першого, переливався у другий, третій з якого і 
відкачуватиметься відстояна вода для повторного використання.  

По периметру амбарів виконується обваловка з мінерального ґрунту висотою 0,5 м. 
Для запобігання попадання рідких відходів буріння, в т.ч. фільтрату з земляних амбарів, в 

водоносні горизонти та грунт, дно, стінки і обваловка шламових амбарів облаштовуються 
протифільтраційним екраном із нефільтруючої ізоляційної плівки, на основі поліетилену, яка у 
вигляді полотен укладається поперек дна шламового амбара, після чого полотна плівки 
герметично з’єднуються між собою шляхом наплавлення, утворюючи при цьому міцний каркас. 
Можливе використання інших типів протифільтраційних екранів, які задовільнять заданим 
вимогам.  

На майданчику кожної свердловини облаштовується один факельний амбар. Розмір 
факельного амбара по верху складає 31,25 м × 18,88 м, глибина 2 м. Гідроізоляція факельного 
амбара здійснюється шляхом ущільнення грунта основи, зверху наноситься пом’ята глина, яка 
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

пошарово ущільнюється (20-25 см) з проливкою водою. Схематичне зображення факельного 
амбара, що містить всі необхідні технологічні характеристики приведено в додатках. 

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013. «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування» та КНД 41-00032626-00-326-99 «Визначення забруднення грунтів 
навколо бурових площадок (методичні вказівки).» – К.: Держкомекології, 1999. – 46 с. за межами 
зон санітарної охорони водної свердловини та робочої зони на кожному буровому майданчику 
передбачається спорудження туалету на два відділення розміром не менше 1,6×1,2 м з 
заглибленою непроникною металевою ємністю об’ємом не менше 10 м3, що запобігає 
забрудненню ґрунту та проникненню забруднюючих речовин в водоносні горизонти. (Об’єм 
ємності взятий із розрахунку одночасної максимальної чисельності людей на буровій 19 чол. та 
частоти вичищення ємності по мірі наповнення). 

Середньорічна норма атмосферних опадів дорівнює 603 мм (згідно даних Харківського 
регіонального центру з гідрометеорології).  

Сумарне значення виносу речовин за увесь період спорудження свердловини становитиме: 
зависів – 1,78 тон, нафтопродуктів – 0,11 тон (розрахунок наведено в розділі 1.4.2.1). 

Під час проектних робіт будуть передбачені заходи щодо попередження забруднення 
поверхневих і підземних вод. 

Оскільки скиди вод за межі майданчика не передбачаються, то замулення і забруднення 
водних об’єктів відсутнє. 

Згідно п. 7.4.3 ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97, в окремих випадках створюється мережа 
спостережних свердловин на перший від поверхні водоносний горизонт. Рішення про створення 
такої мережі приймається організацією, що розробляє проектну документацію на спорудження 
свердловин, згідно п. Д.1.2.2 («створення мережі спостережних свердловин проводять при 
спорудженні нафтогазових свердловин на природоохоронних, рекреаційних територіях, 
прибережних зонах рік і водоймищ, а також при значних термінах буріння – більше трьох років») 
і на підставі результатів інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань і узгоджується із 
відповідними контролюючими органами. 

Конструкція та місця влаштування спостережних свердловин визначаються в проектно-
кошторисній документації на спорудження свердловин. 

 
Можливими джерелами забруднення підземних горизонтів з прісними водами можуть бути: 
- буровий розчин, який використовується при розкритті водоносних горизонтів в процесі 

буріння свердловини; 
- перетоки мінералізованих вод нижче залягаючих водоносних горизонтів. 
Дані джерела впливу можливі тільки за виникнення аварійної ситуації. Опис заходів, щодо 

попередження виникнення аварійних ситуацій та методів реагування на них розглянуто в розділі 
8 Звіту.  

Вплив на водне середовище у процесі спорудження свердловини можна охарактеризувати 
як тимчасовий (на час спорудження свердловини), локальний (не буде виходити за межі 
виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний для довкілля. 
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5.1.2.4 Опис та оцінка впливу на геологічне середовище та грунти при спорудженні 
свердловини 

Вплив на геологічне середовище 
Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушення початкового стану 

геологічного розрізу, який вміщує стратиграфічні комплекси і підземні горизонти з відмінними по 
величині пластовими параметрами. До них відносяться: горизонти з прісними і мінералізованими 
водами, газоносні і поглинаючі горизонти та інші. 

При сумісному розкритті таких горизонтів можуть створюватися умови виникнення 
інтенсивних газопроявлень, що буде негативно впливати на геологічне середовище у вигляді 
міжпластових перетоків пластових вод і природного газу з конденсатом, що забруднюють надра. 

Крім того, можуть створюватись умови для негативного впливу на перший від поверхні 
підземний горизонт з прісними водами у випадку проникнення в нього хімреагентів, ПММ і рідких 
продуктів фонтанування свердловини. 

Попередження негативного впливу на геологічне середовище в робочому проекті 
передбачається за рахунок застосування конструкції свердловини, яка включає послідовне 
перекриття пробурених інтервалів з сумісними умовами до проектної глибини – 5655 м обсадними 
колонами діаметром 720, 508, 340, 245, 178, 127 мм. 

Підйом цементу за всіма колонами – на всю їх довжину. 
Подовжене направлення діаметром 720 мм спускається до глибини 30 м з наступним 

цементуванням високоміцним тампонажним портландцементом типу ПЦТ І-50 до устя для 
попередження розмиву устя свердловини при бурінні під кондуктор та з метою ізоляції верхніх 
прісних вод. 

Кондуктор діаметром 508 мм передбачається до глибини 300 м з наступним цементуванням 
високоміцним тампонажним портландцементом типу ПЦТ ІІI-Пол 5-50 до устя для запобігання 
розмиву устя свердловини при подальшому бурінні, перекриття верхньої нестійкої частини 
геологічного розрізу свердловини та ізоляції горизонтів з прісними водами, а також для 
герметизації устя свердловини противикидним обладнанням. 

Проміжна колона діаметром 340 мм та 245 мм передбачається для скорочення незакріпленої 
частини ствола, а також для герметизації устя свердловини противикидним обладнанням та 
створення безпечних умов при розкритті нижче залягаючих перспективних горизонтів. Проміжна 
колона спускається до глибини 2800 та 4770 м відповідно, з наступним цементуванням 
високоміцними тампонажними портландцементами типу ПЦТ І-100, ПЦТ ІІI-Пол 5-100 та ПЦТ 
ІІI-Пол 5-50 до устя. 

Експлуатаційна колона діаметром 178 мм передбачається до глибини 5520 м для перекриття 
та випробування перспективних горизонтів. Колона цементується високоміцним тампонажним 
цементом класу G до устя.  

Хвостовик діаметром 127 мм передбачається в інтервалі 5470-5655 м для перекриття та 
випробування перспективних горизонтів. Колона цементується високоміцним тампонажним 
цементом класу G в інтервалі установки.  

Найбільш небезпечними для геологічного середовища можуть бути інтенсивні 
газопроявлення у випадку переходу їх у фонтанування при розкритті газоносних горизонтів, що 
відноситься до аварійних ситуацій та розглянуто в розділі 8 даного Звіту. 
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Вплив на грунти 
Гумусовий шар ґрунту в процесі спорудження свердловин може зазнавати впливу: 

землерийної, навантажувальної і транспортної техніки, яка використовується при підготовчих та 
монтажних роботах. 

 Для попередження забруднення гумусового шару ґрунту в процесі спорудження 
свердловин землерийною, навантажувальною і транспортною технікою, яка використовується при 
підготовчих та монтажних роботах; відпрацьованим буровим розчином з хімреагентами; буровими 
стічними водами; мінералізованими водами при фонтануванні, рідкими відходами буріння, 
гумусовий шар грунту знімається і складається в кагати по периметру бурового майданчика. 

Знімання родючого шару ґрунту здійснюється до початку монтажних робіт згідно вимог 
ГСТУ-41 00032626-00-023-2000. «Охорона довкілля. Рекультивація під час спорудження нафтових 
і газових свердловин».  

Оскільки тривалість виробничого циклу менше 2-х років, тому згідно п. 6.6 ГСТУ 41-
00032626-00-023-2000 поверхня кагатів травами не засіватиметься. 

Ділянки бурового майданчика, де можливий контакт бурового розчину, хімреагентів і 
ПММ з ґрунтом (вишковий блок, силовий блок лебідки, насосний блок, циркуляційна система, 
блоки для приготування і очистки бурового розчину, блок ПММ, склад хімреагентів та ін.) 
покриваються залізобетонними плитами. 

В межах ділянки вкритої залізобетонними плитами передбачається майданчик для 
тимчасового розміщення автотранспортної та спеціальної техніки, що застосовується для 
виконання технологічних операцій (цементування обсадних колон, геофізичні дослідження та ін.). 

З метою запобігання забруднення поверхні майданчика, хімреагенти зберігаються в 
спеціально облаштованому складі. Сипучі хімреагенти поставляються на бурову в мішках, а рідкі 
– в герметичній тарі (бочках). 

Металеві ємності для зберігання дизпалива, які обладнані дихальними клапанами 
знаходяться в блоці ПММ, що розміщується на майданчику з залізобетонних плит. Територія 
навколо блоку ПММ огороджується блоками ФБС (фундаментні блоки стінові будівельні) 
висотою 0,6 м і шириною 0,3 м із герметичним ущільненням стиків цементним розчином. 

З метою уникнення протічок технологічних рідин на поверхню майданчика при роботі 
дизельних двигунів останні обладнуються металевими піддонами. 

Для зменшення ступеню небезпеки рідких відходів буріння, хімреагенти І класу небезпеки 
для обробки бурового розчину не використовуються. 
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Технічна рекультивація 
Рекультивацію порушених земель необхідно проводити не пізніше, ніж в місячний термін 

після дослідження або освоєння свердловини, виключаючи період промерзання ґрунту. Якщо 
роботи з технічної рекультивації з кліматичних або інших умов не можуть бути виконані в терміни, 
передбачені проектом, порядок і строки їх проведення визначають за додатковою угодою 
виконавця бурових робіт і суб’єкта господарювання з урахуванням того, щоб вказані строки не 
перевищували одного року з дня завершення робіт по бурінню і випробуванню свердловини. 

Технічна рекультивація землі буде виконуватися згідно вимог ГСТУ 41-00 032 626-00-007-
97. «Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ 
на суші. Правила проведення робіт». 

 
Біологічна рекультивація 

Біологічна рекультивація виконується власником землі після технічної у обсязі, що 
передбачається ГСТУ-41 00032626-00-023-2000 і включає такі види робіт: 

- оранку та дискування землі; 
- застосування органічних та мінеральних добрив; 
- посів трав; 
- прикочування посівів трав котками; 
- культивацію. 
 
Вплив на геологічне середовище та грунти у процесі спорудження свердловини можна 

охарактеризувати як тимчасовий (на час спорудження свердловини), локальний (не буде виходити 
за межі виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний для 
довкілля. 
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5.1.2.5 Опис та оцінка шумового навантаження при спорудженні свердловини 

Згідно протоколу проведення досліджень шумової характеристики буровий верстат, 
основне, допоміжне обладнання, а також інші механізми та транспорт, що знаходяться на 
майданчику спорудження свердловини, генерують шум 62 дБа на платформі бурової установки 
(пульт бурильника). 

Із збільшенням відстані від працюючого обладнання, рівень шуму поступово зменшується, 
а саме: 

- на відстані 100 м складає 67 дБ; 
- на відстані 200 м складає 66 дБ; 
- на відстані 300 м складає 54 дБ; 
- на відстані 400 м складає 44 дБ. 
 
Відстань до житлової забудови: 
- від свердловини № 140 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 540 м на 

південь (с. Колонтаїв); 
- від свердловини № 141 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 500 м на 

північний захід (с. Рябоконеве); 
- від свердловини № 142 Березівського НГКР до житлової забудови буде становити 603 м 

на захід (с. Рябоконеве). 
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків складають: 
LAекв.доп день – 55 дБА, ніч – 45 дБА; LAекв.макс день – 70 дБА, ніч – 60 дБА.  

 
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків складають: 
LAекв.доп день – 55 дБА, ніч – 45 дБА; LAекв.макс день – 70 дБА, ніч – 60 дБА.  

 
На відстані 400 м і далі рівні звуку та звукового тиску є постійними  і дорівнюють фоновому 

шуму навколишнього середовища. 
Отже, рівні шуму на межі нормативної санітарно-захисної зони (500 м) будуть дорівнювати 

фоновому, та не будуть перевищувати нормативів, вплив шуму на житлову забудову буде в межах 
встановлених нормативів. 

Вплив, зумовлений шумовим навантаженням на навколишнє середовище у процесі 
спорудження свердловини можна охарактеризувати як тимчасовий (на час спорудження 
свердловини), локальний (не буде виходити за межі виробничого майданчика та встановленої 
санітарно-захисної зони) і прийнятний для довкілля. 
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5.1.2.6 Опис та оцінка світлового, теплового, вібраційного та радіаційного забруднення 
при спорудженні свердловини 

Світлове та теплове забруднення здійснюватися не буде. 
 
В електричній мережі напругою більше 1000 В утворюються електромагнітні поля 

частотою 50 Гц, які чинять теплову та іншу дію. Це виявляється в різного роду порушеннях 
життєдіяльності організму людини. 

Нешкідливі для людини рівні інтенсивності електромагнітних випромінювань встановлені 
«Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних 
випромінювань», Київ, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 р. № 239. 

Згідно ГОСТ 12.1.002.84, електромагнітні випромінювання можуть шкідливо впливати на 
навколишнє середовище при використанні струму промислової частоти напругою 220 кВ і більше. 
В комплекті бурового верстата використовується електрообладнання промислової частоти 
напругою 380 В. 

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним захистом від 
можливого впливу електромагнітного випромінювання. 

Оскільки шкідливого впливу на обслуговуючий персонал і навколишнє середовище не 
буде, додаткових заходів по його запобіганню не передбачається. 

Для контролю фонових показників іонізуючого випромінювання на території земельних 
ділянок, які будуть відведені під бурові майданчики свердловин (до початку проведення робіт), 
передбачається вимірювання потужності поглинутої дози зовнішнього гамма-випромінювання. 

В разі виявлення підвищеного рівня іонізуючого випромінювання діяти згідно з 
положеннями Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами». Контроль 
іонізуючого випромінювання на свердловинах виконувати спеціалізованою, атестованою у 
відповідності до законодавства, лабораторією. 

 
Під час роботи бурового верстату Bentec SR 6500 (або аналог) має місце загальна вібрація 

третьої категорії (технологічна, типу «а»). Допустимі значення параметрів вібрації: частоти 
віброприскорення (дБ), амплітуди вібропереміщень (м×10-3), сумарного часу дії вібрації (хв) 
повинні відповідати ДСН 3.3.6.039-99, а методи й засоби захисту від вібрації мають відповідати 
вимогам ГОСТ 25980-83  та ГОСТ 26568-85.  

Контроль рівнів вібрації на робочих місцях передбачається здійснювати не рідше 1 разу на 
рік та при атестації робочих місць згідно Постанови КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 «Порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці». 
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5.1.3 Опис і оцінка впливу на навколишнє середовище при підключенні свердловини 

Під час облаштування свердловини та прокладання трубопроводів утворюватимуться 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел – автотранспорту, будівельної 
техніки, зварювальних та фарбувальних агрегатів. Викиди мають тимчасовий характер. 

Газопровід-шлейф частково прокладається по землях, що мають сільськогосподарське 
призначення, при цьому передбачене зняття і наступне відновлення родючого шару ґрунту. 

При роботі будівельної техніки може виникнути шумове навантаження на житлові 
території. 

Утворюється також деяка кількість відходів III та ІV класу. 
 

5.1.3.1 Опис та оцінка видів та кількості очікуваних відходів при підключенні свердловини 

Під час проведення будівельних робіт по облаштуванню свердловини та прокладанню 
газопроводу-шлейфу будуть утворюватися незначна кількість твердих відходів ІІІ та ІV класу 
небезпеки. До закінчення будівництва відходи тимчасово розміщуються у спеціально відведених 
місцях відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених 
договорів зі спеціалізованими підприємствами. 

Обсяги відходів, що будуть утворюватися прийнято згідно досвіду будівництва аналогічних 
об’єктів. 

 
Таблиця 5-15 – Види відходів, що будуть утворюватися на об'єкті під час підключення свердловини  

№ 
п/п Назва відходу за ДК 005-96 Клас 

Обсяг 
утворення, 

т/рік 

Місце 
накопичення Спосіб поводження 

1 
7720.3.1.01 Відходи комунальні змішані, 
у т.ч. сміття з урн 

4 0,360 Урни 
Передаються на 

утилізацію 
сторонній 
організації 

згідно договору 
 

2 
2820.2.1.20 Відходи, одержані в процесі 
зварювання (огарки електродів) 4 0,070 

Контейнер 
 

3 
7730.3.1.06 Матеріали обтиральні 
відпрацьовані, зіпсовані чи забруднені  3 0,030 Контейнер 

4 
7710.3.1.07 Тара металева використана, 
у т.ч. дрібна (з-під фарби) 3 0,028 Контейнер 

 
Діяльність буде здійснюватися у відповідності до чинного природоохоронного 

законодавства у сфері поводження з відходами. 
Небезпечні та отруйні речовини в роботі не будуть використовуватись, відходи 

передаватимуться спеціалізованим організаціям. 
Вплив, зумовлений утворенням відходів при підключенні свердловини можна 

охарактеризувати як тимчасовий (на час підключення свердловини), локальний (не буде виходити 
за межі виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний для 
довкілля. 
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5.1.3.2 Опис та оцінка впливу на атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин при 
підключенні свердловини 

Під час підключення свердловини, процеси, що призведуть до викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря будуть:  зварювальні роботи; фарбувальні роботи, автотранспорт. 

При підключенні свердловини, в атмосферне повітря будуть виділятися наступні 
забруднюючі речовини: 

 
Таблиця 5-16 – Забруднюючі речовини, що будуть надходити в атмосферне повітря при підключенні 

свердловини 

Найменування речовини Код 
речовини 

Клас 
небезпеки 

ГДК, мг/м3 
ОБРВ, 
мг/м3 Максимально-

разова, мг/м3 

Середньо-
добова, 
мг/м3 

1 2 3 4 5 6 
Спирт бутиловий, С4Н9ОН 1042 3 0,1 0,1 - 
Спирт етиловий, С2Н5ОН 1061 4 5,0 5,0 - 
Бутилацетат, С6Н12О2 1210 4 0,1 0,1 - 
Заліза оксид (у перерахунку на 
залізо), Fe2O3 

123 3 - 0,04 - 

Ацетон, С3Н6О 1401 4 0,35 0,35 - 
Марганець і його сполуки (у 
перерахунку на діоксид марганцю), 
MnO2 

143 2 0,01 0,001 - 

Сольвент нафта, CnH2n(OH)2 2750 - - - 0,2 
Уайт-спірит 2752 - - - 1,0 
Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26611 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

2754 4 1,0 - - 

Зважені речовини 2902 3 0,5 0,15 - 
Азоту діоксид, NO2 301 3 0,2 0,04 - 
Кремнію діоксид аморфний 
(Аеросил-175), SiO2 

323 - - 0,02 - 

Сірки діоксид, SO2 330 3 0,5 0,05 - 
Оксид вуглецю, CO 337 4 5,0 3,0 - 
Фтористі газоподібні сполуки 
(фтористий водень, 
чотирифтористий кремній) /у 
перерахунку на фтор/, F 

342 2 0,02 0,005 - 

Фториди добре розчинні 
неорганічні (фторид натрію, 
гексафторсилікат натрію) 
/у перерахунку на фтор/, F 

343 2 0,03 0,01 - 

Фториди погано розчинні 
неорганічні (фторид алюмінію, 
фторид кальцію, гексафторалюмінат 
натрію) /у перерахунку на фтор/, F 

344 2 0,2 0,03 - 

Ксилол, С8Н10 616 3 0,2 0,2 - 
Толуол, С7Н8 621 3 0,6 0,6 - 
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Таблиця 5-17 - Зведений (підсумковий) перелік забруднювачів, які будуть викидатися в атмосферу при 
підключенні свердловини 

Код Найменування речовини 
Потужність викиду 
г/с т/рік 

Забруднюючі речовини 
1042 Спирт бутиловий, С4Н9ОН 0,001158 0,001 
1061 Спирт етиловий, С2Н5ОН 0,002601 0,002 
1210 Бутилацетат, С6Н12О2 0,005977 0,004 
123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо), Fe2O3 0,003304 0,008 
1401 Ацетон, С3Н6О 0,011864 0,009 

143 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид 
марганцю), MnO2 

0,000396 0,001 

2750 Сольвент нафта, CnH2n(OH)2 0,038292 0,027 
2752 Уайт-спірит 0,017088 0,012 

2754 
Вуглеводні насичені  С12-С19 (розчинник РПК-26611 та 
ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець 

0,07451 4,279 

2902 Зважені речовини 0,00693 0,832 
301 Азоту діоксид, NO2 0,051005 4,7205 
323 Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175), SiO2 0,000083 0,0002 
330 Сірки діоксид, SO2 0,0056 0,63 
337 Оксид вуглецю, CO 0,383158 22,465 

342 
Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, 
чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор/, F 

0,000138 0,0003 

343 
Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, 
гексафторсилікат натрію) 
/у перерахунку на фтор/, F 

0,000225 0,0005 

344 
Фториди погано розчинні неорганічні (фторид 
алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) 
/у перерахунку на фтор/, F 

0,0004 0,001 

616 Ксилол, С8Н10 0,000894 0,001 
621 Толуол, С7Н8 0,026264 0,019 

Всього: 0,629887 33,0125 
 
Розрахунок розсіювання викидів виконується по програмі «ЕОЛ+», що затверджено 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу підприємством 

проводиться для максимального навантаження обладнання, при використанні максимальної 
кількості сировини та з врахуванням максимально можливих разових викидів при найбільш 
небезпечних напрямках вітру. 

Визначення доцільності проведення розрахунків розсіювання наведено нижче. 
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Таблиця 5-18 – Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання при підключенні свердловини 

 
 
Згідно розрахунку, розсіювання доцільно проводити по речовинам: Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; Сольвент нафта. 
Для розрахунків розсіювання, подальшого аналізу результатів цих розрахунків та оцінки 

впливу на атмосферне повітря обрано прямокутник розміром 4000×4000 м, центром цього 
прямокутника є устя свердловини, крок сітки 100 м.  

Всі розрахунки розсіювання проведені для зимового періоду, коли умови розсіювання 
найбільш не сприятливі і коли працюють усі джерела викидів. Також враховуються фонові 
концентрації забруднюючих речовин. 
  

№ Код Найменування ГДКм.р. М0-10 Mj Нi Ф Mj / ГДК

1 2902
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 
недиференційованих за складом

0,5 0,00693 0,0069300 5,0000000 0,1000000 0,0138600 недоцільно

2 301
Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту

0,2 0,051005 0,0510050 5,0000000 0,1000000 0,2550250 доцільно

3 337 Оксид вуглецю 5 0,383158 0,3831580 5,0000000 0,1000000 0,0766316 недоцільно

4 123 Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 0,4 0,003304 0,0033040 5,0000000 0,1000000 0,0082600 недоцільно

5 143 Манган та його сполуки в 
перерахунку на діоксид мангану 0,01 0,000396 0,0003960 5,0000000 0,1000000 0,0396000 недоцільно

6 2754

Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26511 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець

1 0,07451 0,0745100 5,0000000 0,1000000 0,0745100 недоцільно

7 330 Сірки діоксид 0,5 0,0056 0,0056000 5,0000000 0,1000000 0,0112000 недоцільно
8 1042 Спирт бутиловий 0,1 0,001158 0,0011580 5,0000000 0,1000000 0,0115800 недоцільно
9 1061 Спирт етиловий 5 0,002601 0,0026010 5,0000000 0,1000000 0,0005202 недоцільно

10 1210 Бутиловий ефір оцтової кислоти 
(Бутилацетат) 0,1 0,005977 0,0059770 5,0000000 0,1000000 0,0597700 недоцільно

11 1401 Ацетон 0,35 0,011864 0,0118640 5,0000000 0,1000000 0,0338971 недоцільно
12 2750 Сольвент нафта 0,2 0,038292 0,0382920 5,0000000 0,1000000 0,1914600 доцільно
13 2752 Уайт-спірит 1 0,017088 0,0170880 5,0000000 0,1000000 0,0170880 недоцільно

14 323 Кремнію діоксид аморфний 
(аеросіл-175) 0,02 0,000083 0,0000830 5,0000000 0,1000000 0,0041500 недоцільно

15 342 Фтористий водень 0,02 0,000138 0,0001380 5,0000000 0,1000000 0,0069000 недоцільно

16 343
Фториди, що легко розчиняються 
(наприклад, NaF), та їх сполуки в 
перерахунку на фтор 

0,03 0,0004 0,0004000 5,0000000 0,1000000 0,0133333 недоцільно

17 344

Фториди важко розчинні 
неорганічні  (фторид алюмінію, 
фторид кальцію, 
гексафторалюмінат натрію) (в 
перерахунку на фтор)

0,2 0,000225 0,0002250 5,0000000 0,1000000 0,0011250 недоцільно

18 616 Ксилол 0,2 0,000894 0,0008940 5,0000000 0,1000000 0,0044700 недоцільно
19 621 Толуол 0,6 0,026264 0,0262640 5,0000000 0,1000000 0,0437733 недоцільно
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Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 
підключенні свердловини 

Таблиця 5-19 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 
підключенні свердловини 

№ Код 
Найменування забруднюючої 

речовини 
Фон, долі 

ГДК 

Максимальна приземна концентрація 
на межі СЗЗ, долі ГДК 

Без фону/з фоном 
1 2 3 4 5 

1 301 Азоту діоксид, NO2 0,09 0,05/0,14 

2 2750 
Сольвент нафта, 
CnH2n(OH)2 

0,4 
0,04/0,44 

3  Група сумації 31  0,05/0,14 
 
Концентрації на межі СЗЗ та житлової забудови не перевищують нормативів, внесок у 

фонове забруднення мінімальний. Нормативи якості атмосферного повітря при проведенні робіт з 
підключення свердловини порушуватись не будуть. 

 
Вплив на атмосферне повітря при підключенні свердловини можна охарактеризувати як 

тимчасовий (на час проведення робіт з підключення), локальний (не буде виходити за межі 
виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний для довкілля. 
 

5.1.3.3 Опис та оцінка впливу на водне середовище при підключенні свердловини 

Після того, як будуть проведені зварювальні роботи до введення в експлуатацію, 
трубопроводи підлягають очищенню порожнини, випробуванню на міцність та перевірці на 
герметичність гідравлічним способом у відповідності до ВСН 005-88 МНГС «Строительство 
промышленных стальных трубопроводов. Технология и организация». 

Заходи щодо охорони природних вод під час випробування виконуються за спеціальною 
інструкцією. До проведення гідровипробування визначається місце облаштування тимчасового 
амбару, в який буде випускатися вода. Джерело води – привозна з УКПГ. 

Закачування води буде здійснюватися наповнювальним агрегатом типу АН-2 або АН-261 
(або аналог), опресовка – агрегатом типу ЦА-320 (або аналог). 

Згідно розрахунків, на гідровипробування буде використано до 200 м3 води. 
Воду після гідравлічних випробувань повторно не використовують. Після 

гідровипробувань трубопроводів вода не підлягає очистці, хімічний склад води, що 
використовується, після гідровипробування не змінюється і в своєму складі не містить органічних 
чи інших забруднень. Випуск води здійснюватиметься у тимчасовий амбар, в разі ймовірного 
незначного забруднення вивозяться на очисні споруди.  

Вплив на водне середовище при підключенні свердловини відсутній. 
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5.1.3.4 Опис та оцінка впливу на геологічне середовище та грунти при підключенні 
свердловини 

Планована діяльність буде здійснюватися відповідно до матеріалів узгодження та відводу 
земель підприємству філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». Проектні 
свердловини, що облаштовуються та підключаються будуть розташовані на землях 
Богодухівського (Краснокутського) району Харківської області. 

Траса газопроводу, згідно планованої діяльності, буде проходити по землях 
Богодухівського (Краснокутського) району Полтавської області. 

 
Під час будівництва трубопроводу заходи по рекультивації ґрунту виконуються в наступній 

послідовності: 
- зняття родючого шару ґрунту зі смуги, що підлягає рекультивації, й переміщення його в 

тимчасовий відвал у межах смуги відводу; 
- будівництво трубопроводу і мереж і засипанням траншеї мінеральним ґрунтом; 
- ущільнення мінерального ґрунту проводиться причіпним катком за 2 проходи; 
- розподіл мінерального ґрунту, що залишився після засипання траншеї, по смузі, що 

підлягає рекультивації, рівномірним шаром; 
- переміщення родючого шару ґрунту з тимчасового відвала й рівномірний розподіл його в 

межах смуги рекультивації зі створенням рівної 
- поверхні після природного ущільнення; 
- оранка в межах смуги відводу землі. 
Після прокладання траси трубопроводів видаляється з території будівельне сміття та 

тимчасові пристрої. 
Відновлення родючості ґрунтів по всій будівельній смузі – другий етап рекультивації 

земель, що порушені при будівництві. Його проводять після закінчення технічної рекультивації. 
Біологічна рекультивація здійснюється силами землевласника, землі якого було порушено. 
Землевласник отримує відповідне відшкодування. Вартість біологічної рекультивації 

включається до кошторису планованої діяльності. 
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5.1.3.5 Опис та оцінка шумового навантаження при підключенні свердловини 

Під час проведення будівельних робіт при облаштуванні свердловини та газопроводу 
шумове навантаження на довкілля створюється від працюючих будівельних механізмів та техніки. 
Рівень звукового тиску від будівельних механізмів і техніки відповідає 79 дБA.  

Під час проведення будівельних робіт, джерелом шумового навантаження є будівельна 
техніка (автонавантажувачі, екскаватори та ін.) та механізми. 

Згідно розрахунків, величина шуму на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) буде становити: 
LА.тер.екв.  = 52,9 дБА. 
 
Згідно розрахунків, величина шуму на межі житлової забудови буде становити: 
LА.тер.екв. (св.140) = 52,12 дБА. 
LА.тер.екв. (св.141) = 52,89 дБА. 
LА.тер.екв. (св.142) = 50,97 дБА. 
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, з 
врахуванням примітки 5, складають: LAекв.доп день – 65дБА, ніч – 55дБА; LAекв.макс день – 80дБА, 
ніч – 70дБА.  

Значення допустимих рівнів шуму перевищуватися не будуть. 
Вплив шумового навантаження у процесі спорудження свердловини можна 

охарактеризувати як тимчасовий (на час проведення робіт зі спорудження), локальний (не буде 
виходити за межі виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний 
для довкілля. 
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5.1.3.6 Опис та оцінка світлового, теплового, вібраційного та радіаційного навантаження 
при підключенні свердловини 

Світлове та теплове забруднення здійснюватися не буде. 
При прокладанні газопроводу роботи по складанню і зварюванню труб можуть 

супроводжуватись наступними небезпечними і шкідливими виробничими чинниками умов праці: 
- підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання; 
- підвищений рівень інфрачервоного випромінювання; 
- підвищений рівень електромагнітних випромінювань; 
- дія радіоактивних речовин при контролі зварних швів. 
Для виключення перерахованих чинників або зниження їх дії при зварюванні трубних 

секцій потрібно дотримуватись правил охорони праці і промислової безпеки:  
- в зоні проведення зварювальних робіт забороняється знаходитися стороннім або не 

зайнятим безпосередньо на цих роботах особам; 
- відстань від зони контролю якості зварних з’єднань до робочої зони складання і 

зварювання стиків має бути не менше 50 м; 
- для захисту очей від сліпучого світла і інтенсивного ультрафіолетового і інфрачервоного 

випромінювання необхідно використовувати світофільтри, вживані в окулярах, масках, щитках. 
В процесі роботи необхідно стежити за справним станом ізоляції токопроводів і пускових 

пристроїв. Не допускається попадання на ізоляцію води, дизельного палива і інших 
нафтопродуктів. Пересувні електростанції, електрозварювальні агрегати і інше устаткування 
мають бути обладнані вимикачами та надійно заземлені. 

Для усунення шкідливої дії вібрації на працюючих передбачається зниження її 
конструктивними або технологічними заходами – зменшення вібрації на шляху її поширення 
засобами віброізоляції та поглинання вібрації. 

За умов виконання всіх передбачених заходів вплив негативних факторів при будівництві 
на організм людини та оточуюче середовище буде зведений до мінімуму. 
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5.2 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності зумовленої 
використанням у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема 

земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

Здійснення планованої діяльності передбачається в адміністративних межах Рябоконівської 
сільської Богодухівського (Краснокутського) району Харківської області.  

 
Оцінка впливу, зумовлена використанням земель 
Здійснення планованої діяльності передбачається здійснювати в межах земельної ділянки, 

площею 3,5 га для свердловин № 140, № 141 та № 142, кадастровий номер ділянки свердловини № 
140 – 6323583700:04:001:0306, свердловини № 141 – 6323586200:05:001:6100; свердловини № 142 
– 6323586200:05:001:0188). Цільове призначення ділянок – 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
та 01.02 Для ведення фермерського господарства для ведення фермерського господарства. 

Відстань до житлової забудови: 
- від свердловини № 140 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 540 м на 

південь (с. Колонтаїв); 
- від свердловини № 141 Березівського ГКР до житлової забудови буде становити 500 м на 

північний захід (с. Рябоконеве); 
- від свердловини № 142 Березівського НГКР до житлової забудови буде становити 603 м 

на захід (с. Рябоконеве). 
Санітарно-захисна зона підприємства витримана. 
Вплив на земельні ресурси буде здійснюватися тільки під час будівельних та підготовчих 

робіт.  
Попередження негативного впливу на геологічне середовище в робочому проекті 

передбачається за рахунок застосування конструкції свердловини, яка включає послідовне 
перекриття пробурених інтервалів з сумісними умовами до проектної глибини – 5655 м обсадними 
колонами діаметром 720, 508, 340, 245, 178, 127 мм (для найглибшої свердловини № 141). 

По закінченню робіт із спорудження та підключення буде проведена рекультивація земель. 
Під час провадження планованої діяльності – експлуатації свердловини, вплив на геологічне 
середовище буде відсутній. 

Вплив на землі у процесі провадження планованої діяльності можна охарактеризувати як 
тимчасовий (на час підготовчих та будівельних робіт), локальний (не буде виходити за межі 
виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний для довкілля. 
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Оцінка впливу, зумовлена використанням грунтів 
Гумусовий шар ґрунту в процесі спорудження свердловини може зазнавати впливу: 

землерийної, навантажувальної і транспортної техніки, яка використовується при підготовчих та 
монтажних роботах. 

Для попередження забруднення гумусового шару ґрунту в процесі спорудження 
свердловин землерийною, навантажувальною і транспортною технікою, яка використовується при 
підготовчих та монтажних роботах; відпрацьованим буровим розчином з хімреагентами; буровими 
стічними водами; мінералізованими водами при фонтануванні, рідкими відходами буріння, 
гумусовий шар грунту знімається і складається в кагати по периметру бурового майданчика. 

Зберігання відходів на відкритому грунті не допускається. Всі відходи будуть зберігатися у 
спеціально відведеному місці в окремих контейнерах до вивезення спеціалізованими 
організаціями.   

Всі можливі місця проливу забруднюючих речовин герметизовані. 
Найбільш ефективним засобом попередження забруднення родючого шару ґрунту 

являється зняття і складування його в кагати, які розташовані по периметру майданчика бурової. 
Після закінчення робіт із спорудження та підключення свердловини, ґрунтова поверхня 

майданчиків буде відновлення шляхом технічної та біологічної рекультивації. 
Траси газопроводів проходять по орних землях. 
Під час провадження планованої діяльності – експлуатації свердловини, вплив на грунти 

буде відсутній. 
Вплив на грунти у процесі провадження планованої діяльності можна охарактеризувати як 

тимчасовий (на час підготовчих та будівельних робіт), локальний (не буде виходити за межі 
виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний для довкілля. 

 
Оцінка впливу, зумовлена використанням води 
В процесі спорудження свердловин передбачається використання прісної води для 

технологічних потреб (приготування бурового розчину та ін.) із водної свердловини, яка буде 
пробурена до початку спорудження проектної свердловини. 

Обсяг води для технологічних потреб буріння буде складати: 
- свердловина № 126 – 27421 м3; 
- свердловина № 127 – 27789 м3; 
- свердловина № 126 – 27740 м3. 
Потреби у питній води – 475 л/добу будуть забезпечуватися привозною водою. 
Об’єм води, необхідний для отримання розчину піноутворювача при гасінні пожежі, 

складає 5,184 м3. 
Середньорічна норма атмосферних опадів дорівнює 574 мм (згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-

27:2010), об’єм дощових і талих снігових вод орієнтовно складатиме 1895 м3.  
Водовідведення використаної води на господарсько-побутові потреби та накопичення 

рідких побутово-господарських відходів передбачається в спеціальній заглибленій герметичній 
металевій ємності (вигрібна яма) об’ємом 10 м3. Улаштування вигрібної ями передбачається за 
межами зони санітарної охорони водної свердловини та за межами робочої зони на кожному 
буровому майданчику. 

На гідровипробування буде використано до 200 м3 води. 
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Рідкі відходи буріння передбачено розміщувати в шламових амбарах з фактичною 
заповненістю шламових амбарів менше 90 % їх об’єму з подальшою нейтралізацією цих відходів 
згідно вимог ГСТУ 41-00032626-00-007-97. 

Під час експлуатації свердловини, використання води та утворення стічних вод не 
передбачається. 

Вплив на водне середовище у процесі провадження планованої діяльності можна 
охарактеризувати як тимчасовий (на час підготовчих та будівельних робіт), локальний (не буде 
виходити за межі виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної зони) і прийнятний 
для довкілля. 

 
Оцінка впливу, зумовлена використанням біорізноманіття 
Згідно картографічної інформації порталу  «Природно-заповідний фонд України» 

(https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-20.html), на ділянках планованої діяльності об’єкти природно-
заповідного фонду відсутні.  

Цільове призначення ділянок – 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 01.02 Для ведення 
фермерського господарства для ведення фермерського господарства. 

Зелені насадження на ділянках відсутні. 
Майданчики свердловин знаходяться поряд із об'єктом екологічної мережі – долиною р. 

Мерла (широтний ІІ Галицько-Слобожанський коридор (лісостеповий). 
Відстань до об’єктів Смарагдової мережі:  
- свердловина № 140 - до UA0000311 Vorskla river valley біля 13,1 км; 
- свердловина № 141 – до UA0000075 Slobozhanskyi National Nature Park біля 17,1 км; 
- свердловина № 142 - до UA0000311 Vorskla river valley біля 19,6 км; 
 
Територія планованої діяльності не лежить в межах можливого шляху міграції птахів 

Можливий підвищений вплив на об’єкти біорізноманіття під час проведення підготовичх 
будівельних робіт. В той же час, шумові характеристики в межах норми, викиди забруднюючих 
речовин не будуть перевищувати ГДК, зберігання відходів на відкритому грунті, скид стічних вод 
не передбачається. Технологічні рішення забезпечують зменшення можливої вібрації, іонізуючого 
та радіаційного випромінювання. 

Діяльність здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний 
фонд України». 

Загалом, вплив під час використання у процесі провадження планованої діяльності 
природних ресурсів можна охарактеризувати як тимчасовий (на час підготовчих та будівельних 
робіт), локальний (не буде виходити за межі виробничого майданчика та встановленої санітарно-
захисної зони) і прийнятний для довкілля. 
 

  

https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-20.html
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5.3 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленої 
викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим 

та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а також 
здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 

Під час експлуатації газоконденсатних свердловин вплив на довкілля відбувається в частині 
викидів забруднюючих речовин під час спалювання газу при продувках свердловини та шлейфу. 

Одночасний вплив на навколишнє середовище відсутній. Одночасна продувка свердловин, 
межі санітарно- захисних зон яких накладаються, не передбачена. 

Під час продувки свердловини на факельну установку може виникнути акустичне 
навантаження на житлові території та окремі приміщення. 

При експлуатації свердловини вода не використовується, стічні води не утворюються. 
Утворення відходів також не передбачено. 
Здійснення технологічних операцій на свердловинах відбуваються не одночасно. 
Джерела світлового, теплового, радіаційного та іонізуючого випромінювання будуть 

відсутні. 
Технологічні операції для попередження виникнення аварійних ситуацій, продувки, 

промивки свердловин, ремонт виконуються по черзі у відповідності до графіку проведення робіт. 
При експлуатації свердловин зміни природного ґрунтового покрову, клімату і 

мікроклімату, водного режиму, фізичного і біологічного впливу на флору та фауну району не 
відбудуться. 
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5.3.1 Викиди забруднюючих речовин 

Джерелом утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна 
факельна установка, на якій виконується спалювання газу при продувках свердловини та шлейфу, 
при дослідженнях свердловини з метою визначення параметрів її експлуатації та при ремонтних 
роботах на свердловині. 

При спалюванні природного газу на факельній установці шкідливими речовинами, що 
надходять до атмосфери, є: оксиди азоту, оксид вуглецю, метан, парникові гази: вуглецю діоксид, 
діазоту оксид. 
 

Обсяг викидів забруднюючих речовин, що будуть виділятися в атмосферне повітря при 
експлуатації свердловини. 
 

Таблиця 5-20 – Забруднюючі речовини, що будуть надходити в атмосферне повітря при експлуатації 
свердловини 

Найменування речовини Код 
речовини 

Клас 
небезпеки 

ГДК, мг/м3 
ОБРВ, 
мг/м3 Максимально-

разова, мг/м3 

Середньо-
добова, 
мг/м3 

1 2 3 4 5 6 
Азоту діоксид, NO2 301 3 0,2 0,04 - 
Оксид вуглецю, CO 337 4 5,0 3,0 - 
Метан, CH4 410 - - - 50 
Діазоту оксид, N2O 11815 - - - - 
Діоксид вуглецю, CO2 11812 - - - - 

 
Таблиця 5-21 - Зведений (підсумковий) перелік забруднювачів, які будуть викидатися в атмосферу при 

експлуатації свердловини 

Код Найменування речовини 
Потужність викиду 
г/с т/рік 

Забруднюючі речовини 
301 Азоту діоксид, NO2 3,491946 1,031 
337 Оксид вуглецю, CO 23,27964 6,872 
410 Метан  0,581991 0,171 

Всього: 27,353577 8,074 
Парникові гази 

11812 Вуглецю діоксид - 759,175 
11815 Азоту (1) оксид (N2O) - 0,001 

Всього: - 759,176 
 
Згідно ДСП 173-96, санітарно-захисна зона для джерел викидів забруднюючих речовин під 

час експлуатації свердловини буде становити:  
- для факельного спалювання – 300 м («Газові свердловини, що вводяться в експлуатацію, 

з підключенням до газопроводу» – ІІІ клас небезпеки). 
 
Розрахунок розсіювання викидів виконується по програмі «ЕОЛ+», що затверджено 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу підприємством 
проводиться для максимального навантаження обладнання, при використанні максимальної 
кількості сировини та з врахуванням максимально можливих разових викидів при найбільш 
небезпечних напрямках вітру. 

Визначення доцільності проведення розрахунків розсіювання наведено нижче. 
 
Таблиця 5-22 – Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання при експлуатації свердловини 

 

Згідно розрахунку, розсіювання доцільно проводити по речовинам: Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; Оксид вуглецю. 

Для розрахунків розсіювання, подальшого аналізу результатів цих розрахунків та оцінки 
впливу на атмосферне повітря обрано прямокутник розміром 4000×4000 м, центром цього 
прямокутника є устя свердловини, крок сітки 100 м.  

Всі розрахунки розсіювання проведені для зимового періоду, коли умови розсіювання 
найбільш не сприятливі і коли працюють усі джерела викидів. Також враховуються фонові 
концентрації забруднюючих речовин. 

 
Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 

експлуатації свердловини 
Таблиця 5-23 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 

експлуатації свердловини 

№ Код Найменування 
забруднюючої речовини 

Фон, долі 
ГДК 

Максимальна 
приземна 

концентрація на 
межі СЗЗ, долі ГДК 
Без фону/з фоном 

Максимальна 
приземна 

концентрація, 
долі ГДК  

без фону/з фоном 

Внесок у фонове 
забруднення, % 

1 2 3 4 5  6 

1 301 Азоту діоксид, NO2 0,09 0,13/0,22 0,115/0,205 56% 
2 337 Оксид вуглецю 0,08 0,03/0,11 0,031/0,111   28% 

 

Концентрації на межі СЗЗ та житлової забудови не перевищують нормативів. Нормативи 
якості атмосферного повітря при експлуатації свердловини порушуватись не будуть. 
 

Вплив на атмосферне повітря у процесі провадження планованої діяльності можна 
охарактеризувати як локальний (не буде виходити за межі виробничого майданчика та 
встановленої санітарно-захисної зони), постійний і прийнятний для довкілля. 

 
  

№ Код Найменування ГДКм.р. М0-10 Mj Нi Ф Mj / ГДК

1 301
Оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту

0,2 3,491946 3,4919460 5,0000000 0,1000000 17,4597300 доцільно

2 337 Оксид вуглецю 5 23,27964 23,2796400 5,0000000 0,1000000 4,6559280 доцільно
3 410 Метан 50 0,581991 0,5819910 5,0000000 0,1000000 0,0116398 недоцільно
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5.3.2 Захист від шуму 

При експлуатації свердловин під час продувки на факельну установку рівень звукового 
тиску не перевищує 80 дБA на межі факельного амбару, відповідно до рекомендацій НПО 
Союзгазтехнологія. 

Нормативний розмір санітарно-захисної зони у відповідності до державних санітарних 
правил ДСП-173 для свердловини дорівнює 300 м. тобто r = 300 м 

 
Таким чином, L= 21 дБА.  
 
Згідно таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків складають: 
LAекв.доп день – 55 дБА, ніч – 45 дБА; LAекв.макс день – 70 дБА, ніч – 60 дБА.  

Нормативний розмір санітарно-захисної зони для експлуатаційної свердловини складає 300 
м. Показники шуму під час експлуатації свердловини, а саме спалювання газу при продувках 
свердловини та шлейфу будуть в межах норми. 

 
Вплив, зумовлений шумовим навантаженням  у процесі провадження планованої діяльності 

можна охарактеризувати як локальний (не буде виходити за межі виробничого майданчика та 
встановленої санітарно-захисної зони), постійний і прийнятний для довкілля. 
 

5.4 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 
ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі 

через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на довкілля включає: 
- оцінку ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення; 
- оцінку соціального ризику планованої діяльності. 

 
5.4.1 Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення 

Оцінку ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення виконано згідно 
Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 
повітря», затверджених  Наказом МОЗ № 184 від 13.04.2007 р. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 
небезпеки (НІ) згідно формули: 

HI=∑HQi, 
 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно:  
        HQi=Сi / RfCi , 
      

де Cі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3 (приймається за 
розрахунком розсіювання на межі житлової забудови);  

RfCi –референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3 (відповідно до МР 2.2.12-
142-2007), у разі відсутності референтних доз/концентрацій як еквівалент можна використовувати 
гранично допустимі концентрації (ГДК). 
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HQ = 1 – гранична величина прийнятого ризику (згідно п. 4.1.1 Методичних рекомендацій 
МР  2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 
повітря», затверджених наказом МОЗ України від 13.04.2007 № 184, Київ, 2007). 

Розрахунок проведено для речовин, для яких доцільно проводити розрахунок розсіювання, 
для всіх інших – приземна концентрація не перевищить 0,1 ГДК. 

 
Таблиця 5-24 – Критерії неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 
Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як 
зневажливо малий < 1 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів, однак 
не може розглядатися як досить прийнятна  1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 
збільшенню HQ 

> 1 

 
Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при спорудженні свердловини 

(монтаж): 
Таблиця 5-25 – Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при спорудженні свердловини 

(монтаж) 

№ Код 
ЗР Найменування ЗР Сі RfCi HQ Критичні органи 

1 2 3 4 5 6 7 
1 301 Азоту діоксид 0,012 0,04 0,3 Органи дихання 

Сумарний ризик, HI: Органи дих. 0,3 < 1 
 
 
Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при спорудженні свердловини 

(буріння): 
Таблиця 5-26 – Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при спорудженні свердловини 

(буріння) 

№ Код 
ЗР Найменування ЗР Сі RfCi HQ Критичні органи 

1 2 3 4 5 6 7 
1 301 Азоту діоксид 0,086 0,04 2,15 Органи дихання 
2 337 Оксид вуглецю 0,1 5,0 0,02 ЦНС, серц-суд., кров 

 2754 

Вуглеводні насичені  С12-С19 
(розчинник РПК-26611 та ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

0,05 1 0,05 ЦНС 

 330 Сірки діоксид, SO2 0,02 0,08 0,25 Органи дихання 
Сумарний ризик, HI: Органи дих. 2,4 > 1 

 
ЦНС, серц-
суд., кров 

0,07 < 1 

 
 
 
 



     |  1 7 2  

 
5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів по органам дихання перевищує 1. Слід зазначити, 
що перевищення ризику спостерігається по Азоту діоксиду. По даній речовині величина RfС – 
референтна концентрація становить 0,04 мг/м3. В той же час, граничнодопустима концентрація по, 
що використовується для розрахунку розсіювання становить 0,2 мг/м3. Отже референтна 
концентрація менше встановленої граничнодопустимої концентрації у 20 разів відповідно. 

Максимальна приземна концентрація в контрольних точках становить 0,086 мг/м3, що є 0,43 
долей ГДК. 

Діяльність з буріння є короткочасною і складає 162 доби, ризик виникнення шкідливих 
ефектів малоймовірний. 

 
Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при спорудженні свердловини 

(випробовування): 
Таблиця 5-27 – Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при спорудженні свердловини 

(випробовування) 

№ Код 
ЗР Найменування ЗР Сі RfCi HQ Критичні органи 

1 2 3 4 5 6 7 
1 301 Азоту діоксид 0,02 0,04 0,5 Органи дихання 
2 337 Оксид вуглецю 0,15 5,0 0,03 ЦНС, серц-суд., кров 

Сумарний ризик, HI: Органи дих. 0,5 < 1 
 ЦНС, серц-суд., кров 0,03 < 1 

 
 
Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при підключенні свердловини: 

Таблиця 5-28 – Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при спорудженні свердловини 
(підключення) 

№ Код 
ЗР Найменування ЗР Сі RfCi HQ Критичні органи 

1 2 3 4 5 6 7 
1 301 Азоту діоксид 0,01 0,04 0,25 Органи дихання 
2 2750 Сольвент нафта, 0,008 0,2 0,04 ЦНС, серц-суд., кров 

Сумарний ризик, HI: Органи дих. 0,25 < 1 
 ЦНС, серц-суд., кров 0,04 < 1 

 
 
Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при експлуатації свердловини: 

Таблиця 5-29 – Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів при експлуатації свердловини: 

№ Код 
ЗР Найменування ЗР Сі RfCi HQ Критичні органи 

1 2 3 4 5 6 7 
1 301 Азоту діоксид 0,026 0,04 0,65 Органи дихання 
2 337 Оксид вуглецю 0,15 5,0 0,03 ЦНС, серц-суд., кров 

Сумарний ризик, HI: Органи дих. 0,65 < 1 
 ЦНС, серц-суд., кров 0,03 < 1 

 
Ризик виникнення шкідливих ефектів мінімальний. 
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5.4.2 Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик групи людей, на яку може 
вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, та особливостей природно-техногенної 
системи.  

Оціночне значення  соціального ризику визначається згідно формули: 
 

𝑅𝑅𝑠𝑠 =  𝐶𝐶𝑅𝑅𝑎𝑎  ×  𝑉𝑉𝑢𝑢  ×  
𝑁𝑁
𝑇𝑇

 × (1 − 𝑁𝑁𝑝𝑝) 

де Rs – соціальний ризик, чол/рік;  
CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу, який визначається за додатком Ж, або приймається  
СRa = 1 × 10-6, безрозмірний; 
Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається 

відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площин об’єкта з 
санітарно-захисною зоною, частки одиниці. Площа об’єкта – 3,5 га = 35000 м2. Площа об’єкта із 
санітарно-захисною зоною – 785000 м2.  

Vu  = 35000 / 785000 = 0,045; 
N – чисельність населення що визначається: а) за даними мікрорайону розміщення об’єкта, 

якщо такі є  у населеному пункті; б) за даними усього населеного пункту, якщо немає мікрорайонів, 
або об’єкт має місто утворююче значення; в) за даними населених пунктів, що знаходяться в зоні 
впливу об’єкта, якщо він розташований за їх межами, чол;  

N = 1197 – для свердловини № 140, населення с. Колонтаїв; 
N = 350 + 22 = 372 особи – для свердловин № 141 та № 142, населення с. Рябоконеве – 350 

осіб, населення с. Хутірське – 22 особи. 
Т– середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років), 

років, Т = 71 рік;  

Nр –  коефіцієнт,  що визначається за формулою 𝑁𝑁𝑝𝑝 =  ∆𝑁𝑁𝑝𝑝
𝑁𝑁

, для будівництва нового об’єкта, 

та за формулою 𝑁𝑁𝑝𝑝 =  ∆𝑁𝑁𝑝𝑝
𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟

 для реконструкції об’єкта, за відсутності зміни кількості робочих місць 

Np = 0. 
Rs (св.140) = 1 × 10-6 × 0,045 × 1197 / 71 × (1 – 0) = 0,8 × 10-6 

Rs (св.141, 142) = 1 × 10-6 × 0,045 × 372 / 71 × (1 – 0) = 0,24 × 10-6 
 

Таблиця 5-30 – Класифікація рівнів соціального ризику планованої діяльності 
Рівень ризику Значення ризику 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення Більше ніж 10–3 
Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для 
населення 

10-3 – 10-4 

Умовно прийнятний 10-4-10-6 
Прийнятний Менше ніж 10-6 

 
Згідно таблиці 5-30, рівень соціального ризику планованої діяльності умовно прийнятний. 
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Згідно з вимогами ст.4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та відповідно до 
Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля затвердженого Кабінетом Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 
1026, для забезпечення своєчасного, адекватного та ефективного інформування громадськості 
суб’єктом господарювання було складено та передано уповноваженому територіальному органу 
«Повідомлення про плановану діяльність»  

(http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7250/reports/pZiSsXegok.pdf) (реєстраційний 
 номер 20211127250), опубліковано в друкованих засобах масової інформації та розміщено 
повідомлення на дошках оголошень (фото розміщення Повідомлення надаються в Додатках). 

Дані щодо розповсюдження  інформації: 
- Газета «Промінь» № 2 (10624) від 14.01.2021 р.; 
- Газета «Слобідський край» № 2 (22851) від 12.01.2021 р. 
Копії газет надаються в Додатку. 
У відповідності до п.7 ст.5 протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість 
мала можливість надати уповноваженому територіальному органу зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. З дня офіційного оприлюднення зазначеного Повідомлення 
про плановану діяльність до Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської  
обласної державної адміністрації зауваження і пропозиції громадськості не надходили (Лист № 
03.02-15/518 від 10.02.2021 р.). 

Об’єкти культурної та архітектурної спадщини на ділянці відсутні згідно даних розміщених 
на сайті Публічної частини Державного реєстру нерухомих пам'яток України 
(http://publicregistry.heritage.in.ua). Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде 
виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зупинить їх 
подальше ведення і протягом однієї доби повідомить про це Департамент  культури і туризму 
облдержадміністрації та орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться земляні 
роботи. 

При експлуатації обладнання необхідно суворо дотримуватись діючих норм, правил, 
державних стандартів та інструкцій. 

До аварійних ситуацій, що завдають шкідливу дію на навколишнє середовище, можуть 
привести стихійне лихо, вибух, пожежа, тощо. Значну шкідливу дію на навколишнє середовище 
може спричинити пожежа, в результаті якої в атмосферу потрапить значна кількість продуктів 
горіння. 

Заходи по забезпеченню аварійної безпеки об’єкту стандартні за нормативами 
Ліквідація локальних аварійних ситуацій (вихід з ладу обладнання, знеструмлення і т ін.) 

передбачається інструкціями для обслуговуючого персоналу. 
Вплив характеризується як постійний (під час провадження планованої діяльності), 

локальний (не буде виходити за межі виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної 
зони) і прийнятний для довкілля. 

 
  

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7250/reports/pZiSsXegok.pdf
http://publicregistry.heritage.in.ua/
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5.5 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля, зумовленого кумулятивним впливом 
інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення 

про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 
пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може 
поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів 

Оціночно-експлуатаційні свердловини підключаються до установки комплексної 
підготовки газу Березівського ГКР. 

Кумулятивний вплив викидів при експлуатації свердловини враховується шляхом 
розрахунку розсіювання забруднюючих речовин для свердловини під час експлуатації з 
врахуванням фонових концентрацій району розміщення. 

Розрахунок розсіювання проведено з врахуванням фонових концентрацій та доцільності 
проведення розрахунку розсіювання. 

 
Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 

експлуатації свердловини 
Таблиця 5-31 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 

експлуатації свердловини 

№ Код Найменування 
забруднюючої речовини 

Фон, долі 
ГДК 

Максимальна 
приземна 

концентрація на 
межі СЗЗ, долі ГДК 
Без фону/з фоном 

Максимальна 
приземна 

концентрація, 
долі ГДК  

без фону/з фоном 

Внесок у фонове 
забруднення, % 

1 2 3 4 5  6 

1 301 Азоту діоксид, NO2 0,04 0,13/0,17 0,115/0,155 74% 
2 337 Оксид вуглецю 0,08 0,03/0,11 0,031/0,111   28% 

 

Концентрації на межі СЗЗ та житлової забудови не перевищують нормативів. Нормативи 
якості атмосферного повітря при експлуатації свердловини порушуватись не будуть. 

 
Шум на межі житлової забудови під час продувки свердловини дорівнює фоновому. 

Оскільки процеси продувки свердловин та амбару УКПГ будуть проводитись не одночасно, 
шумові характеристики не будуть сумуватися. 

 
Стічні води, відходи, під час експлуатації свердловини утворюватися не будуть, тому 

внесок до кумулятивного впливу буде відсутній.   
 
Вплив характеризується як постійний (під час провадження планованої діяльності), 

локальний (не буде виходити за межі виробничого майданчика та встановленої санітарно-захисної 
зони) і прийнятний для довкілля. 
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5.6 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля, зумовленого впливом планованої 
діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та 

чутливістю діяльності до зміни клімату 

Під час експлуатації об’єкту після реалізації планованої діяльності викиди парникових газів 
(Вуглецю діоксид, Азоту (1) оксид, Метан) складуть: 

 
Таблиця 5-32 – Зведений (підсумковий) перелік парникових газів, які викидаються в атмосферу 

Код Найменування речовини ГДК (ОБРВ), 
мг/м3 КН Потужність викиду, 

т/рік 
Забруднюючі речовини 

410 Метан, CH4 50,0 - 0,171 
ВСЬОГО: 0,171 

Парникові гази 
11815 Діазоту оксид, N2O - - 759,175 
11812 Діоксид вуглецю, CO2 - - 0,001 

ВСЬОГО: 759,176 
  
Згідно останньої статистичної інформації Управління статистики у Харківській області, 

обсяги викиду діоксиду вуглецю за 2019 рік по області склали 7,6 млн. тон, по метану – 14771,3 
тон. Статистичні дані по обсягам викидів діазоту оксиду відсутні.  

 
Викиди парникових газів від підприємства у процентному відношенні до загального обсягу 

викидів по області складуть: 
- діоксид вуглецю – 0,0099 %; 
- метан – 0,001 %. 
 
Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів 

парникових газів та чутливістю діяльності до зміни клімату можна охарактеризувати як постійний  
і прийнятний для довкілля. 
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5.7 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зумовленого 
технологією і речовинами, що використовуються 

Всі хімреагенти та сировинні матеріали, що передбачається використовувати під час 
проведення будівельних робіт, мають відповідні сертифікати якості та висновки санітарно-
епідеміологічної експертизи, щодо відповідності цих речовин критеріям безпеки та вимогам 
санітарного законодавства (наведені у додатках). 

Згідно вимог ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97. «Охорона довкілля. Спорудження 
розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ на суші. Правила проведення робіт.» 
при розкритті в процесі буріння свердловин підземних горизонтів, що можуть бути використані як 
джерела господарсько-питного водопостачання та для зменшення ступеню небезпеки рідких 
відходів буріння хімреагенти І та ІІ класу небезпеки для обробки бурового розчину, не 
використовуються. 

Передбачається вивезення на іншу бурову залишкового бурового розчину для повторного 
використання. 

З метою запобігання забруднення поверхні майданчика, хімреагенти зберігаються в 
спеціально облаштованому складі. 

Доставка хімреагентів на бурову передбачається в герметичній тарі, що дозволяє 
виключити негативний вплив на атмосферне повітря та працівників, від випаровування, 
опорошування хімреагентів при вантажно-розвантажувальних роботах. Сипучі хімреагенти 
поставляються на бурову в мішках, а рідкі – в герметичній тарі (бочках). 

Зберігання порошкоподібних хімреагентів і обважнювача передбачено в спеціальних 
герметичних ємностях (блоках приготування розчину) і на складі хімреагентів, обшитому гумо-
тканинним покриттям (ГТП) з укладкою на металеві піддони. 

Склад розташовується в тій частині бурового майданчика, що вкрита залізобетонними 
плитами. 

Рідкі хімреагенти також зберігаються на складі у герметичних ємностях, які для запобігання 
розливів облаштовуються рівнемірами та металевими піддонами. 

При завантажувальних роботах та при використанні хімреагентів не допускаються їх 
розсипи і розливи. 

На випадок аварійного вуглеводневого забруднення ґрунту і водоймищ передбачається 
створення запасу сорбентів. 

Хімічні реагенти, використання яких передбачається під час спорудження свердловин, є 
малолітучіми, і завдяки тому, що їх зберігання передбачається в приміщенні складу у закритій, 
герметичній тарі, забруднення атмосферного повітря їхніми парами не буде відбуватися. 

Сировинні матеріали, не є горючими і вибухонебезпечними та не завдають негативного 
впливу на навколишнє природне середовище. 

 
Передбачається підключення проектної свердловини в існуючі технологічні лінії 

підготовки та збору газу на установках комплексної підготовки газу (УКПГ) газоконденсатних 
родовищ. Для цього передбачена обв’язка устя свердловини та прокладання газопроводу-шлейфу 
від устя свердловин до УКПГ. Газопровід- шлейф прокладатиметься підземно, паралельно 
рельєфу, на глибині 1,2 м до низу труби і проектується як трубопровід ІІ категорії. Ділянки 
газопроводу-шлейфу, що прилягають до устя свердловин на відстані 150 м та 250 м до майданчиків 
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УКПГ відносяться до І категорії. Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 
100 м в обидві сторони від вісі труби. По трасі газопроводу для підключення свердловин 
передбачається зняття і наступне відновлення родючого шару ґрунту. Будівництво газопроводу та 
рекультивація земель виконуватимуться у відповідності до нормативних документів. 

Газопровід-шлейф частково прокладається по землях, що мають сільськогосподарське 
призначення, при цьому передбачене зняття і наступне відновлення родючого шару ґрунту.  

Для уникнення та зменшення негативного впливу на довкілля та населення проектом 
передбачені необхідні природоохоронні заходи, в нормальних умовах вплив на довкілля – 
мінімальний. 

 
Під час експлуатації газоконденсатних свердловин, джерелом утворення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна установка, на якій виконується 
спалювання газу при продувках свердловини та шлейфу, при дослідженнях свердловини з метою 
визначення параметрів її експлуатації та при ремонтних роботах на свердловині. 

Здійснення технологічних операцій на свердловинах відбуваються не одночасно. 
Технологічні операції для попередження виникнення аварійних ситуацій, продувки, промивки 
свердловин, ремонт виконуються по черзі у відповідності до графіку проведення робіт. 
Одночасний вплив на навколишнє середовище відсутній. Одночасна продувка свердловин, межі 
санітарно-захисних зон яких накладаються, не передбачена. 

Речовини, що поступатимуть в атмосферу під час експлуатації свердловин при спалюванні 
газу на факельній установці: оксиди азоту, оксид вуглецю, природний газ та парникові гази. 

Азоту діоксид – це бурий газ з задушливим запахом. Відчуття запаху та невеликого 
подразнення в роті виникає при концентрації 0,008 мг/л, а іноді – при 0,0002 мг/л, максимальна 
невідчутна концентрація – 0,00014 мг/л.  

Патологічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах дихання – повнокров'я та 
набряки слизових оболонок дихальних шляхів, набряки легенів, мозаїчно розташовані ділянки 
емфіземи, ателектазу, розрив альвеол. У людей, працюючих при концентрації діоксиду азоту 
0,0008-0,005 мг/л біля 3-5 років, виявлені запальні зміни слизової оболонки ясен, хронічні 
бронхіти, емфізема легенів, пневмосклероз, ускладнений приступами астми, тенденція до 
брадикардії і гіпотонії, збільшення вмісту гемоглобіну та еритроцитів, прискорення звертання 
крові та інше. 

Оксид вуглецю – отруйний газ без кольору, смаку, з дуже слабким запахом, злегка нагадує 
запах часнику. Отруйний вплив відомий під назвою «угари», пояснюється тим, що оксид вуглецю 
легко з’єднується з до тканин. При вдиханні свіжого повітря утворене з’єднання 
(карбоксигемоглобін) поступово руйнується, і гемоглобін відновлює здатність поглинати кисень. 
В повітрі робочої зони ПДК оксиду вуглецю складає 20 мг/м3. Концентрацію у 300 мг/м3 людина 
переносить без помітної дії протягом 2-4 годин, концентрація у 600 мг/м3 викликає легке отруєння, 
у 980 мг/м3 – важке отруєння настає через 10-30 хвилин, у 3600 мг/м3 – смерть настає через 1-5 
хвилин. 

Основні компоненти природного газу – метан, етан, пропан і бутан не отруйні. У разі 
великої концентрації природного газу у повітрі через зменшення вмісту кисню суміш газу із 
повітрям діє задушливо. Метан – основна складова природного газу, він легше повітря, тому 
накопичення у приземному шарі атмосфери не відбувається. Він малотоксичний та не є 
небезпечним для здоров’я людини. Метан не має запаху та кольору, є парниковим газом. 
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

Природний газ, який видобувається на газоконденсатних родовищах, містить більше 80 % 
метану, тому оцінка ступеню впливу викидів природного газу виконується по метану, тим більше, 
що орієнтовний безпечний рівень впливу (ОБРВ) метану в атмосферному повітрі населених місць 
дорівнює 50 мг/м3, що значно нижче гранично допустимих концентрацій (ГДК) інших вуглеводнів, 
що містяться в природному газі: бутану – 200 мг/м3, пентану – 100 мг/м3, гексану – 60 мг/м3. 

 
Загалом, вплив обумовлений технологією і речовинами, що використовуються можна 

охарактеризувати як допустимий та локальний (не буде виходити за межі майданчика та 
встановленої санітарно-захисної зони).
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ДЛЯ ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 
середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач 
раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.  

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.  
До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.  
При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не 

підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у 
визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.  

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними 
поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.  

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.  
Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити 

висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і 
спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих 
фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.  

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

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

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався метод 
математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину значень 
та відносну участь різноманітних впливів.  

Прогнозна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної фонової оцінки і 
оцінки впливу планованої діяльності. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря здійснювався за методиками, допущеними до використання в Україні.  

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого 
законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями 
гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови.  

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою «ЕОЛ+» 
версія 5.3.4. Розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку концентрацій в 
атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86». Дана 
програма призначена для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих 
підприємств на забруднення приземного шару атмосфери.  
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Усі прогнози мають ймовірнісний характер і ґрунтуються на даних про стан навколишнього 
природного середовища на певний момент часу і в минулому. 

Для прогнозування впливу на довкілля планованої діяльності було виконано детальний 
аналіз стану компонентів навколишнього середовища території підприємства, та території яка 
може зазнати впливу під час планованої діяльності. 

Для прогнозування впливу на довкілля використовувались методи з використанням 
довідникових даних, сертифікатів, довідок (кліматичні характеристики та фонові концентрації): 

 
Методи математичних розрахунків обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря: 
- «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами», Ленинград, 1986; 
- «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами (Т.1-3)», Український науковий центр технічної екології. 
Донецьк, 2004 р.; 

- Наказ Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43 «Норми витрат палива 
і  мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»; 

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников» – 
Донецк, ОАО УкрНТЕК, 2000 г; 

- «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 
неорганизованных источников загрязнения атмосферы» Донецк, ОАО «УкрНТЭК»; 

-  «Теории двигателей внутреннего сгорания»/Под. ред. проф. д-ра техн. наук Н.Х. 
Дьяченко. Л., Машиностроение (Ленингр. отделение), 1974; 

- СОУ "Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних виробництв та 
технологічних процесів ДК "Укргазвидобування". Методика визначення питомих показників" 
(СОУ 11.2-30019775-032:2004) - Київ, 2004. 

Методи математичних розрахунків обсягів відходів: 
- СОУ 11.2-30019775-075:2005 «Відходи виробництва і споживання. Нормативи 

утворення»; 
- СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 «Методичні вказівки щодо визначення класу небезпеки 

відходів буріння»; 
- ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97 «Спорудження розвідувальних і експлуатаційних 

свердловин на нафту та газ на суші». 
Методи математичних розрахунків шумового навантаження: 
- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, будинків і споруд від шуму»; 
- ДСТУ-Н Б В.1.1.-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

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

територіях». 
Методи математичних розрахунків водозабезпечення та водовідведення: 
- СОУ 41.0-30019775-043:2005 «Галузеві технологічні нормативи водовикористання та 

водовідведення на об'єктах ДК «Укргазвидобування»; 
- ДСТУ 3013 - 95. «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод - з 

територій міст і промислових підприємств (34037)»
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7. Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення, значного негативного впливу на довкілля 

7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, 
ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) 
КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

З метою охорони навколишнього середовища при проведенні будівельних робіт 
передбачається обов′язково виконувати заходи по збереженню атмосфери, ґрунту, води та надр.  

Ці заходи включають: 
- запобігання впливу на геологічне середовище; 
- запобігання впливу на повітряне середовище; 
- запобігання впливу на водне середовище; 
- запобігання впливу від утворення відходів; 
- запобігання впливу на ґрунти. 
 
Для безпечної експлуатації об’єкту передбачені наступні заходи: 
- обладнання та трубопроводи повністю герметизуються; 
- передбачені майданчики обслуговування для безпечного доступу до запірної арматури і 

проведення геологічних операцій; 
- на всіх технологічних лініях обв’язки свердловини та вузлі входу шлейфа свердловини на 

УКПГ передбачені місцеві манометри для контролю за тиском; 
- використання запірної арматури (засувок, клапанів, вентилів), що відповідають 

характеристикам робочого середовища (робочий тиск, температура); 
- передбачено нормативну глибину прокладання трубопроводу; 
- дотримання нормативних відстаней (в плані та просвіті) від проектного газопроводу до 

існуючих підземних комунікацій; 
- передбачено захист газопроводу від атмосферної та ґрунтової корозії; 
- підземна частина газопроводу захищена ізоляційним покриттям класу В (дуже посилене); 
- передбачений електрохімзахист газопроводу; 
- передбачається фарбування елементів конструкції і трубопроводів; 
- проведення інструментального контролю за якісним і кількісним складом викидів 

забруднюючих речовин та забезпечення проведення власними силами контролю за станом 
забруднення атмосферного повітря житлових територій в зоні впливу викидів об’єктів згідно з 
діючими стандартами та керівними документами. 
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7.1 Заходи щодо зменшення негативного впливу на геологічне середовище 

Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушень нормативного стану 
геологічного розрізу свердловин в процесі буріння. 

Запобігання негативного впливу на геологічне середовище передбачається за рахунок 
застосування раціональних конструкцій свердловин, які включають послідовне перекриття 
пробурених інтервалів з сумісними умовами до проектних глибин обсадними колонами. Обсадні 
колони цементуються високоміцними тампонажними портландцементами до устя кожної з 
свердловин. 

Найбільш небезпечним для геологічного середовища можуть бути інтенсивні 
газопроявлення у випадку переходу їх у фонтанування при розкритті газоносних горизонтів. 

Для запобігання виникнення фонтанування в процесі буріння передбачаються технічні 
рішення, які включають: 

- вибір конструкції свердловини, яка забезпечує попередження гідророзриву розкритих 
гірських порід тиском газу при газопроявленнях і герметизації устя проти викидним обладнанням; 

- підбір обсадних труб по міцності, виходячи з очікуваного максимально можливого тиску 
на усті свердловини в процесі буріння і випробування на приплив газу; 

- підбір густини бурового розчину, що забезпечує створення гідростатичного тиску в 
свердловині, перевищуючого пластовий; 

- вибір типу бурового розчину і хімреагентів, що забезпечує створення на стінках 
свердловини тонкої, щільної і мало проникної кірки; 

- герметизацію устя свердловини противикидним обладнанням; 
- наявність на буровій запасного розчину необхідної густини в кількості, яка дорівнює 

об’єму ствола свердловини при первинному розкритті продуктивних горизонтів. 
Приведені технічні рішення і заходи дозволяють зберігати геологічне середовище від 

негативного впливу процесів і явищ геологічного і техногенного походження. 
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7.2 Заходи, щодо зменшення негативного впливу на повітряне середовище 

З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зменшення 
можливого впливу на стан повітряного середовища під час будівництва передбачаються наступні 
заходи: 

- проведення запланованих будівельних робіт тільки в межах спеціально відведених для 
цього ділянок; 

- обмеження переміщень будівельного спецавтотранспорту за встановленими 
маршрутами в межах існуючих автодоріг і ефективна організація безпеки його руху; 

- використання при будівництві мінімально необхідної кількості будівельної техніки та 
механізмів; 

- розроблення і дотримання графіка роботи будівельної техніки і робочого обладнання в 
режимах із найменшою кількістю викидів забруднюючих речовин; 

- розподілення в часі роботи обладнання, яке зв’язано з безперервним технологічним 
процесом; 

- виключення роботи двигунів і механізмів на форсованих режимах; 
- розподіл у часі зайнятості одиниць техніки, яка не задіяна в єдиному технологічному 

процесі, таким чином, щоб виключався ефект підсилення і сумарної дії забруднюючих речовин; 
- виконання транспортно-перевізних операцій із максимальною ефективністю і за умови 

повного завантаження техніки та використання якісного палива; 
- регулювання двигунів внутрішнього згоряння будівельної техніки; 
- дотримання точного регламенту виробничої діяльності. 
Здійснення цих та інших заходів дозволяє знизити викиди на буровій. Зменшення 

шкідливого впливу на повітряне середовище може досягатись за рахунок оснащення дизельних 
двигунів фільтрами-іскрогасниками відцентрованого типу, що забезпечують іскрогасіння та 
виділення із продуктів згорання дизельного палива твердих часток. 

Для попередження забруднення повітряного басейну в процесі буріння кожної з свердловин 
передбачається: 

- проводити профілактичний огляд герметизуючого устьового обладнання, викидних ліній; 
- проводити підбір обсадних труб по міцності, а колонної головки, проти викидного 

обладнання, фонтанної арматури, виходячи з максимального тиску газу на усті свердловини; 
- з метою попередження неконтрольованого виходу газу на поверхню; 
- густина бурового розчину вибирається з умови забезпечення створення протитиску на 

газонасичені пласти; 
- для завчасного виявлення газопроявлення постійно слідкувати за рівнем бурового розчину 

в приймальних ємностях; 
- включати в компоновку бурильної колони кульові крани; 
- на випадок газопроявів мати на буровій запас бурового розчину необхідної густини не 

менше одного об’єму свердловини.  
Для зменшення забруднення атмосфери в період будівництва першорядне значення має 

технічний стан будівельної техніки. 
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7.2.1 Заходи, щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних 
умовах (НМУ) 

Передбачаються заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих 
метеорологічних умовах, які здійснюються відповідно до вимог методичних вказівок РД 5204.52-
85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях». 

Відповідно до цього документу під регулюванням шкідливих викидів в атмосферу 
розуміється їх короткочасне скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ), 
які призводять до формування високого рівня забруднення атмосфери. При розробці заходів 
враховується те, що вони повинні бути достатньо ефективними, практично здійснюваними і не 
повинні супроводжуватися значним скороченням виробництва. 

При отриманні попередження про НМУ на свердловинах повинні бути припинені усі 
роботи, пов’язані з спалюванням природного газу на факелі свердловини. Таким чином, викиди в 
атмосферне повітря у періоди НМУ будуть повністю виключені. 

Процес продувок на факел свердловини – це періодичний процес. Усі заплановані операції 
на свердловинах сумарно розраховані лише на декілька діб на рік, тобто призупинення продувок 
на період НМУ не вплине на виробничий процес. 

Залежно від рівня забруднення атмосфери складаються попередження трьох ступенів, яким 
відповідають три види роботи підприємства в період НМУ. Попередження першого ступеня 
наступає, якщо передвіщається один з комплексів НМУ, при якому очікується концентрація в 
повітрі одного або декількох контрольованих речовин вище ГДК, другого ступеня, якщо 
передвіщаються два таких комплекси НМУ одночасно (наприклад, якщо при небезпечній 
швидкості вітру очікується піднята інверсія й несприятливий напрямок вітру, або коли очікуються 
концентрації одного або декількох контрольованих речовин вище 3 ГДК). 

Попередження третього ступеня наступає в тому випадку, якщо після передачі опере-
дження другого ступеня небезпеки зберігається високий рівень забруднення атмосфери, 
очікується продовження НМУ; при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або декількох 
шкідливих речовин вище 5 ГДК. 

При надходженні цих попереджень від органів Міндовкілля на підприємстві повинен бути 
виконаний комплекс заходів, спрямованих на зниження забруднення атмосфери. 

 
 
Заходи щодо скорочення викидів при першому режимі роботи 
При першому режимі роботи заходи щодо скорочення викидів повинні забезпечити 

зниження концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 15-
20%. 

Ці заходи носять організаційно-технічний характер, їх можна швидко здійснити, вони не 
потребують істотних затрат і не приводять до зниження продуктивності підприємства. 

При розробці заходів по скороченню викидів при першому режимі доцільно враховувати 
слідуючи заходи: зменшити потужність спорудження проектно-розвідувальних свердловин 
(джерела викидів №№ 1-14) на 19%, що зменшить концентрації забруднюючих речовин в  
приземному шарі атмосфери на 19,0%. 
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Заходи щодо скорочення викидів при другому режимі роботи 
При другому режимі роботи підприємства заходи щодо скорочення викидів повинні 

забезпечити зниження концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери 
приблизно на 20-40%. 

Ці заходи включають до себе всі заходи, що передбачає перший режим скорочення викидів, 
а також заходи, що впливають на технологічний режим роботи і супроводжуються незначною 
знижкою продуктивності його роботи. 

При розробці заходів по скороченню викидів при другому режимі заплановано врахувати 
наступні заходи: виконати заходи 1-го режиму. Крім того, зменшити потужність спорудження 
експлуатаційних свердловин (джерела викидів №№ 1-14) ще на 10%. Це приведе до скорочення 
концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 29 %. 

 
Заходи щодо скорочення викидів при третьому режимі роботи 
Впровадження запланованих заходів щодо скорочення викидів при третьому режимі роботи 

дозволить забезпечити зниження концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосфери приблизно на 40-50%, а в деяких особливо небезпечних випадках необхідно навіть 
зовсім припинити викиди. 

Заходи третього режиму включають всі заходи, що передбачаються першим і другим 
режимами, а також заходи, що дозволяють знизити викиди за рахунок тимчасового скорочення 
продуктивності. 

При розробці заходів по скороченню викидів при третьому режимі доцільно враховувати 
наступні заходи: виконати заходи 1-го і 2-го режимів, крім того, зменшити потужність 
спорудження експлуатаційних свердловин (джерела викидів №№ 1-14) ще на 20%. Це приведе до 
зниження концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 49 %. 

 
Результати проведених автоматизованих розрахунків забруднення атмосфери по програмі 

ЕОЛ+ показали, що максимальні приземні концентрації усіх забруднюючих речовин на межі 
нормативної СЗЗ свердловин і найближчих населених пунктів нижче 1 ГДК з урахуванням фону, 
що задовольняє санітарним і екологічним вимогам. 

Результати розрахунків показують, що викиди забруднюючих речовин і їх вплив на 
навколишнє середовище носить локальний і тимчасовий характер і забезпечує задовільний стан 
навколишнього середовища на території свердловин і за їх межами. 

Виходячи з цього, при спорудженні свердловин буде забезпечено дотримання якості 
атмосферного повітря в межах санітарних норм. 
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7.3 Заходи, щодо зменшення негативного впливу на водне середовище 

Заходи щодо охорони водного середовища на об’єкті здійснюються згідно вимог 
нормативних документів щодо охорони поверхневих та підземних вод від забруднення. 

Для забезпечення нормативного стану водного середовища під час будівництва 
передбачається: 

- не допускати злив у річки, озера та інші водоймища води, витісненої з трубопроводу; 
- передбачити скид стічних вод в накопичувальні ємності з подальшим транспортуванням 

на очисні споруди. 
Запобігання забрудненню горизонтів з прісними водами при їх розкритті в процесі буріння 

передбачається за рахунок використання бурового розчину, який готується з бентонітового та 
палигорскітового глинопорошку на прісній воді, обробленого малотоксичними хімреагентами 
(графітним порошком, СМС- LV і СМС-НV). 

З метою попередження забруднення першого водоносного горизонту з прісними водами  
рідкими відходами буріння, що будуть утворюватися в процесі спорудження свердловин, 
передбачається тимчасове зберігання їх в земляних гідроізольованих шламових амбарах, які 
облаштовуватимуться в ґрунтах з коефіцієнтом фільтрації Кф = 5,79 × 10-5 см/сек. 

Рівні ґрунтових вод та коефіцієнти фільтрації ґрунтів в межах бурових майданчиків мають 
бути уточнені в результаті проведення інженерно-геологічних вишукувань. 

Для відведення атмосферних опадів (дощових і талих снігових вод) майданчики 
спорудження свердловин після зняття родючого шару ґрунту перед укладкою залізобетонних плит 
передбачається вирівняти з ухилом в бік гідроізольованих шламових амбарів. З цією ж метою та 
для відведення бурових стічних вод під вишковим, агрегатним і насосним блоками передбачається 
спорудження стічних лотків. 

Згідно п. 7.4.3 ГСТУ 41-00 032 626-00-007-97, в окремих випадках створюється мережа 
спостережних свердловин на перший від поверхні водоносний горизонт. Рішення про створення 
такої мережі приймається організацією, що розробляє проектну документацію на спорудження 
свердловин, згідно п. Д.1.2.2 («створення мережі спостережних свердловин проводять при 
спорудженні нафтогазових свердловин на природоохоронних, рекреаційних територіях, 
прибережних зонах рік і водоймищ, а також при значних термінах буріння – більше трьох років») 
і на підставі результатів інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань і узгоджується із 
відповідними контролюючими органами. 

Можливою аварійною ситуацією в процесі спорудження свердловин, яка матиме вплив на 
горизонти з прісними водами, є прориви трубопроводів, руйнування обваловки шламових амбарів, 
розливи ПММ. 

Для попередження забруднення прісних вод внаслідок: 
- поривів трубопроводів до початку робіт останні випробовуються опресуванням водою на 

тиск, що перевищує робочий в 1,5 рази, що повністю виключає розгерметизацію під час виконання 
технологічних операцій;  

- підняття рівня рідини до обваловки гідроізольованих шламових амбарів їх об’єм прийнято 
із 10 % запасом; 

- розливів палива розвантаження останнього безпосередньо у ємність запасу на кожній 
буровій здійснюється із застосуванням спеціалізованого обладнання. 
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Подальше поступання до двигунів внутрішнього згорання здійснюється по герметичному 
паливопроводу, що після його монтажу також опресовується на тиск, що перевищує робочий в 1,5 
рази. 

Також для попередження попадання забруднюючих речовин в навколишнє водне 
середовище передбачається покриття майданчиків свердловин залізобетонними плитами. 

 
 

7.4 Заходи щодо зменшення негативного впливу від утворення відходів 

Для запобігання впливу від утворення твердих відходів передбачається їх тимчасове 
розміщення у спеціально відведених місцях у герметичних контейнерах, відповідно до класу 
небезпеки. 

Після закінчення будівельних робіт передбачається утилізація відходів спеціалізованою 
організацією відповідно до укладеного договору. 

Для запобігання негативного впливу від утворення відходів буріння, перед захороненням, 
передбачається їх нейтралізація та очищення. Для зменшення ступеню небезпеки рідких відходів 
буріння, хімреагенти І класу небезпеки для обробки бурового розчину не використовуються. 

Первинна нейтралізація хімреагентів, що використовуються для обробки бурового розчину, 
здійснюється при циркуляції через свердловину в умовах високого гідростатичного тиску і 
температури внаслідок реакції між хімреагентами. Остаточна очистка і нейтралізація здійснюється 
шляхом вводу в рідкі відходи буріння коагулянту. 

Мета хімічної очистки – інтенсифікація осадження мінеральних і органічних забруднень 
шляхом їх коагуляції. В якості коагулянту використовується сульфат алюмінію. 

До початку і після закінчення нейтралізації бурових стічних вод, спеціалізованою 
лабораторією, що має свідоцтво про атестацію на виконання даних робіт, виконується аналіз на 
вміст нафтопродуктів, мінеральних солей, рН середовища. 

Параметри очищеної води повинні не перевищувати таких значень: 
- нафтопродукти, мг/л 50 – 100 
- мінералізація, мг/л, не більше 4500 – рН 5,5-8,2. 
При невідповідності параметрів очищеної води нормативним її доочищають повторною 

обробкою коагулянтами і флокулянтами або іншим відомим і доступним методом (фільтрація на 
піскових і гравійних майданчиках, обробка адсорбентами). В якості флокулянтів використовують 
поліакриламід (ПАА). 

Після очищення стічних вод коагулянтами знижується активна реакція середовища (рН). 
При значенні рН < 5,5 стічну воду передбачається нейтралізувати водним розчином вапна або 
кальцинованої соди. 

Наступним етапом є риття додаткового амбара подвійного об’єму, в який перепускають 
очищену воду з існуючих шламових амбарів для подальшого випаровування та фільтрації. Після 
цього додатковий амбар засипається мінеральним ґрунтом. Співвідношення кількості ґрунту 
(глини) і рідини при ліквідації амбарів повинно знаходитись в межах 1/2 -1/3 і залежить від 
вологості ґрунту. 

При переважно нафтовому (газоконденсатному) забрудненні застосовують спосіб, при 
якому нейтралізація досягається за рахунок прискорення біологічного розкладу органічних 
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сполук. В гідроізольовані шламові амбари вводиться композиція, що містить фосфогіпс, солому і 
органічні добрива. Композицію готують поблизу амбарів, перемішують з відходами або вносять 
періодично в шламові амбари по мірі їх заповнення. 

Після нейтралізації відходи буріння захороняються в земляних шламових амбарах. 
При високому рівні забрудненості нафтопродуктами та досягненні пластичної міцності 

ґрунту 0,68-1,00 МПа на поверхню наносять сорбент та деструктор вуглеводнів нафти біопрепарат 
«Еконадін» (або аналог) з розрахунку 1-2 л на 1 м2. 

Потім поверхню переорюють плугом. 
 

7.5 Заходи, щодо зменшення негативного впливу на грунти 

Заходи по охороні земель (ґрунтів) спрямовані на їх раціональне використання, запобігання 
необґрунтованих вилучень земель з сільськогосподарського обігу, захист від шкідливих 
антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості ґрунтів. 

 З метою захисту ґрунту від вітрової та водної ерозії проводиться трамбування та засипка 
трубопроводів ґрунтом з відсипкою валика, який забезпечує рівну поверхню після ущільнення 
ґрунту.  

Для попередження забруднення родючого шару ґрунту під час виконання будівельних робіт 
передбачається зняття і складування його в кагати, які розташовуються по периметру бурових 
майданчиків. 

Не допускається змішування родючого ґрунту з мінеральним ґрунтом. Найбільш 
гумусований ґрунт складується окремо від менш гумусованого. 

До прямих заходів по захисту ґрунтів також належать наступні: 
- ретельна зворотна засипка пазух котлованів, всіх траншей і шурфів, з пошаровим 

трамбуванням; 
- вертикальне планування поверхні із забезпеченням нормативних ухилів для ефективного 

відведення поверхневого стоку; 
- систематичне прибирання робочої зони і безпосередньо прилеглої до неї території від 

сміття; 
- забезпечення встановленого порядку безпечного зберігання ТПВ (закриті контейнери, 

встановлені на майданчиках з твердим покриттям); 
- забезпечення своєчасного вивезення відходів у встановлені місця їх знешкодження, 

видалення або утилізації; 
- постійний контроль дотримання всіх встановлених обмежень при реалізації проектних 

рішень. 
Для мінімізації впливу на ґрунти та відновлення родючості грунтів, приведення їх у стан 

придатний до використання у сільському господарстві, після закінчення бурових робіт 
передбачається проведення рекультивації землі на кожному буровому майданчику. Вона 
виконується у відповідності з ГСТУ- 41 00032626-00-023-2000. «Охорона довкілля. Рекультивація 
під час спорудження нафтових і газових свердловин». 

Роботи з рекультивації поділяються на два послідовних етапи: 
- проведення технічної рекультивації; 
- проведення біологічної рекультивації. 
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Технічну рекультивацію, спрямовану на збереження родючого шару, виконує будівельна 
організація, біологічну рекультивацію, спрямовану на відновлення родючого шару ґрунту, 
здійснює землекористувач. 

 
 

7.5.1 Компенсаційні заходи 

Підприємство буде сплачувати екологічний податок у відповідності до Податкового 
Кодексу України, розділ VIII. 

 
Підприємство буде сплачувати рентні платежі в бюджет. 
Також, передбачені заходи щодо зменшення негативного впливу на природне середовище: 
- дотримання вимог Водного кодексу України; 
- не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно 

безпечних рівнів діяння (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць; 
- не перевищувати допустимих рівнів звуку, затверджених Наказом МОЗ України від 

19.06.1996 № 173; 
- своєчасно проводити технічний огляд та поточний ремонт технічного обладнання. 
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ 
ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного 
впливу на навколишнє середовище під час провадження планованої діяльності при дотриманні 
технічних і технологічних нормативів не очікується. Суттєвий вплив на довкілля можливий лише 
у випадку виникнення аварійних ситуацій, але комплекс технологічних, технічних, організаційних 
рішень забезпечує безаварійність робіт, починаючи з підготовки майданчика під буровий верстат 
з подальшим бурінням свердловини, її кріпленням, викликом припливу вуглеводнів і закінчуючи 
демонтажем бурового устаткування, прокладанням необхідних комунікацій і рекультивацією 
земельної ділянки. 

При спорудженні свердловин найбільш вірогідними ускладненнями і аваріями, які 
можуть вплинути на довкілля можуть бути: 

1. Розливи нафтопродуктів на території бурової. 
2. Інтенсивні газопроявлення (ускладнення). 
3. Газовий фонтан. 
 
При виникненні перерахованих аварій бурова бригада здійснює наступні заходи: 
1) У випадках розливу нафтопродуктів: 
- Для нейтралізації нафтопродуктів місце розливу засипається біопрепаратом «Еконадін» 

(або аналог) з розрахунку 1-2 л на 1 м2 площі;  
- нейтралізований шар ґрунту збирається бульдозером і скидається в гідроізольований 

шламовий амбар. 
2) При виникненні інтенсивних газопроявлень бурова бригада діє по плану «ПЛАС», при 

цьому: 
- буровий інструмент спускається на якомога більшу глибину; 
- міжколонний простір закривається противикидним обладнанням; 
- в свердловину закачується обважнений буровий розчин; 
- проводиться промивка свердловини і дегазація бурового розчину. 
3) При виникненні газового фонтану: 
- терміново сповіщає про виникнення аварії керівництво підприємства через диспетчерську 

службу; 
- викликає спеціалізований загін САРС та пожежну частину; 
- вимикає всі електроустановки та знеструмлює мережу електропостачання; 
- заглушує працюючі двигуни внутрішнього згорання; встановлює пости та знаки небезпеки 

на під’їзних шляхах до майданчика бурової; 
- після прибуття загону спеціалізованої частини діє по плану штабу, утвореного наказом АТ 

«Укргазвидобування». 
При ліквідації інтенсивних газопроявлень підчас дегазації бурового розчину в атмосферу 

може попасти до 5000 м3 газу.  
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На основі досвіду проведення робіт по ліквідації газових фонтанів на родовищах і площах 
АТ «Укргазвидобування» при наявності на буровій швидкодіючого противикидного обладнання, 
кваліфікованих спеціалістів і необхідного запасу бурового розчину термін їх ліквідації в 
середньому складає 2-3 доби. Орієнтовно кількість газу, який при цьому буде періодично 
спалюватись на факелі можна прийняти в 2 кратному об’ємі, який спалюється при випробуванні 
(одного об’єкта) свердловини. При цьому в повітряне середовище попаде: СО – 2,352 т; СН4 – 
0,064 т; NOх – 0,352; крім того парникових газів: СО2 – 328,416 т; N2O – 0,00064 т. 

При бурінні свердловини необхідно дотримуватись вимог «Правила пожежної безпеки в 
газовій промисловості». 

Передбачається встановлення на розгалуженнях водопроводу від ємностей запасу води 
пожежних кранів: в насосному приміщенні, приміщенні вишково-силового блоку, блоку очистки 
і дегазації бурового розчину, біля житлових вагон-будинків; а також крана, встановленого між 
водною свердловиною і ємністю для запасу води для підключення пожежної техніки, та під’їзний 
шлях з твердим покриттям до нього.  

З метою запобігання загорання ПММ, що використовуються при спорудженні свердловини, 
для їх зберігання передбачаються відповідні металеві ємності, які обладнуються дихальними 
клапанами і знаходяться в блоці ПММ, що розміщується на майданчику з залізобетонних плит.  

Зберігання піноутворювача для потреб пожежогасіння передбачається в металевих бочках 
в теплому приміщенні. 

При експлуатації свердловин необхідність проведення вогневих та вогненебезпечних робіт, 
необхідність обслуговування обладнання, яке в процесі експлуатації знаходиться під високим 
тиском, можливість утворення вибухонебезпечної суміші газу з повітрям при витіканні газу може 
бути причиною виникнення аварійних ситуацій. 

Одна з основних умов безпечної експлуатації свердловини – її герметичність. Причиною 
порушення герметичності можуть бути: корозійний чи механічний знос обладнання, механічне 
руйнування обладнання, неналежне дотримання умов безпеки при вогневих роботах, несвоєчасна 
профілактика роботи запірної арматури та інше. Розгерметизація устя свердловини може 
призвести до об’ємного вибуху хмари та факельного горіння струменю. Джерелами запалювання 
можуть бути іскри, що створюються при ударі чи терті, вогневі або ремонтні роботи, іскри 
електроустановок (зварювальних агрегатів), прояви статичної або атмосферної електрики, 
необережне поводження з вогнем. 

Для своєчасної ліквідації аварійної ситуації на підприємстві розроблено ПЛАС відповідно 
до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, затверджених 
наказом Держнаглядохоронпраці від 17.06.99 р. № 12. 

Для виявлення пошкоджень траси газопроводу-шлейфу, ліквідації витоків, контролю стану 
ґрунтової основи трубопроводів, своєчасного виявлення ерозійного розмиву ґрунтів, просідання 
ґрунтової основи, руйнування насипу та інше проводяться періодичні обстеження трубопроводів 
службою ЛЕС. 

За допомогою встановленого клапана-відтинача на свердловині забезпечується 
автоматичне відключення у випадках розриву газопроводу. 

Для запобігання аварійних ситуацій: обладнання повністю герметизується, для безпечного 
доступу до запірної арматури та для обслуговування обладнання передбачені майданчики, на всіх 
технологічних лініях встановлюються манометри для контролю за тиском, уся запірна арматура 
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відповідає характеристикам робочого середовища, витримуються нормативні відстані від 
газопроводу, який проектується, до існуючих підземних комунікацій, передбачений 
електрохімзахист газопроводу. 

 
8.1 Пожежна безпека 

При бурінні свердловини необхідно дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в 
газовій промисловості». 

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, 
повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на 
роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань 
відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх 
обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань 
пожежної безпеки. 

На площадці бурової необхідно передбачити зовнішнє водозабезпечення для 
пожежогасіння. 

Відповідно вимогам ДБН В.2.5-74:2013, норма витрати води на зовнішнє пожежогасіння, 
для будівель з ІІІа ступенем вогнестійкості і категорією Д за вибухо-, пожежонебезпекою, складає 
10 л/с. 

Тривалість гасіння згідно п. 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013 приймається 3 год. Таким чином, 
мінімально необхідний об’єм запасу води на одну пожежу становить: 

V = 10 × 60 × 60 × 3 = 108 000 л = 108 м3. 
Для забезпечення такої потреби на майданчику бурової встановлено два резервуара 

(ємності) запасу води загальним об’ємом 100 м3, а також буде споруджено шламовий амбар для 
зберігання відстояної води, що буде якнайменше на третину заповнений, резервуар повторного 
використання води об’ємом 20 м3. Розташування резервуарів запасу води на майданчику враховує 
вільний (неускладнений) забір води пожежними автомобілями, мотопомпами, а також дотримання 
мінімальної відстані 40 м від точки забору до складу ПММ та ємностей для вуглеводневої основи. 

Схемою передбачається встановлення на розгалуженнях водопроводу від ємності запасу 
води пожежних кранів на висоті 1,35 м від підлоги: в насосному приміщенні, приміщенні вишково-
силового блоку, блоку очистки і дегазації бурового розчину, біля житлових вагон-будинків; а 
також крана, встановленого між водною свердловиною і ємністю для запасу води для підключення 
пожежної техніки, та під’їзний шлях з твердим покриттям до нього. На ємності запасу води 
наноситься плоский покажчик (із застосуванням світловідбивного покриття) із зазначенням 
«Ємність запасу води пожежна» та цифровим значенням запасу води в кубічних метрах. 
Запроектовані обв’язка насоса для повторного використання води з пожежним водопроводом, 
площадка-пірс з твердим покриттям для забору води з амбара (з ємності відстояної води) 
пожежною технікою і під’їзний шлях з твердим покриттям до неї.  

Біля кожного пожежного крана на стояку з гайками на патрубках Ø 50 мм монтуються 
ящики для зберігання пожежних рукавів і стволів. На дверцях пожежних ящиків наносяться 
покажчики пожежного крана (плоский із застосуванням світловідбивних покриттів) із зазначенням 
номера крана, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до пожежного крана, 
внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водогінної мережі. Кількість 
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і місця встановлення пожежних кранів приведені в таблиці нижче на схемі зовнішнього 
водозабезпечення. Ширина під’їзного шляху з твердим покриттям до бурової прийнята 10 м. 

Проектом передбачається спеціальне виконання жолобної системи та блоку приймальних 
ємностей, які мають можливість герметично закриватися з метою запобігання випаровування 
легких вуглеводнів. Встановлення біля під’їзних шляхів на бурову, а також навколо неї щитів з 
написами про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки на території бурової. 
Розміщення дизельного палива і нафтопродуктів для приготування розчину на відстані 40 м від 
бурової. На таку ж відстань від бурової необхідно транспортувати шлам (шнековий транспортер 
або аналог), вибурену породу та продукти розчину на вуглеводневій основі. Площадка під устя 
свердловини обладнується стоками і жолобами. В процесі приготування розчину біля приймальної 
ємності і особливо біля блоку приготування бурових розчинів необхідно бути виключно 
обережними, та не допускати виконання робіт, пов’язаних з іскроутворенням. Необхідно 
проводити 2 рази на зміну.  

Контроль температури і тиску розчину, що виходить із свердловини, а результати фіксувати 
у спеціальному журналі. При зміні вахти обов’язково очищати територію бурової від продуктів 
розчину на вуглеводневій основі. (якщо є розчин на вуглеводневій основі).  

У випадку надзвичайних подій (відкритий фонтан) передбачається за межами площадки 
бурової, перпендикулярно осі переважаючого напрямку вітру, спорудження земляних амбарів та 
монтаж додаткових ємностей і трубопроводів для накопичення води на потреби ліквідації 
фонтану. Об’єм земляних амбарів та додаткових ємностей визначається штабом, затвердженим у 
встановленому порядку. 

Бурова бригада в даному випадку діє по спеціальному плану, розробленому штабом.  
Розміщення вагон-будинків для житлово-побутових потреб, складських, виробничих і 

допоміжних приміщень, під'їзних шляхів і майданчиків для розміщення спеціальної техніки 
повинні бути виконані у відповідності з вимогами чинного законодавства, а бурова забезпечена 
первинними засобами пожежогасіння. Їх кількість і місця встановлення приведені в таблиці нижче. 

Вибухонебезпечними зонами на буровому майданчику є: 
 

Таблиця 8-1 – Вибухонебезпечні зони 

Приміщення і простори Клас вибухонебезпечних зон 
Простір під ротором, обмежений циліндром радіусом 5 м 
від осі свердловини, на всю висоту до низу 

2 

Відкриті простори радіусом 5 м навколо устя свердловини, 
викидних трубопроводів обв’язки гирла свердловин, жолобної 
системи та обладнання очистки бурового розчину 

1 

Приміщення насосного блоку 1 
 
Розташування житлових вагон-будинків передбачається окремо один від одного або парами 

в торець один до одного. В останньому випадку виходи з них повинні розміщуватись у протилежні 
боки. 

Категорія приміщень (мобільні вагон-будинки) по пожежній небезпеці – Д . 
Відповідно до меж вогнестійкості будівельних конструкцій і поширенню вогню мобільні 

вагон-будинки відносяться до IIIа ступеню вогнестійкості. 
Передбачається вогнезахисна обробка конструкцій та укриття, які можуть горіти. 
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При спорудженні проектної свердловини використовувати речовини з відомими 
властивостями стосовно пожежної небезпеки. Застосування матеріалів та речовин, на які відсутні 
дані щодо пожежної небезпеки, забороняється. 

На відстані 15 м від устя свердловини передбачається спорудження площадки з твердим 
покриттям шириною 12 м для розміщення пожежної техніки на випадок гасіння пожежі 
газонафтових фонтанів. 

З метою запобігання загорання нафти, ПММ та ємності для вуглеводневої основи, що 
використовуються при спорудженні свердловини, для їх зберігання передбачаються відповідні 
металічні ємності, які обладнуються рівнемірами і дихальними трубками, встановлені на 
майданчику з залізобетонних плит. Територія навколо блоку ПММ огороджується блоками ФБС 
(фундаментні блоки стінові будівельні) висотою 0,6 м і шириною 0,3 м із герметичним 
заробленням стиків цементним розчином. 

Зберігання піноутворювача для потреб пожежогасіння передбачається в металевих бочках 
V = 200 л в теплому приміщенні. 

Ємність для зберігання нафти для технологічних потреб передбачається встановити на 
майданчику ПММ. Монтаж ємностей для зберігання нафти на жолобах забороняється. 

Спорудження повітряної лінії електропередач передбачається таким чином, щоб обрив 
проводів не створював пожежної небезпеки. 

Розміщення ємностей з ПММ і нафтою передбачається на відстані не менше 20 м від 
приміщення силового і насосного блоків та інших будівель і споруд, а паливопровід 
передбачається обладнати запірним вентилем, який встановлюється на відстані 5 м від стінки 
машинного приміщення. Місця зберігання ПММ та ємності для вуглеводневої основи, а також 
інші об‘єкти на буровій забезпечуються засобами пожежогасіння. 

Викидні труби двигунів передбачається обладнати іскрогасниками, а викидні гази вивести 
на відстань не менше 15 м від устя свердловини при горизонтальному прокладенні викидного 
трубопроводу і 1,5 м від конька покрівлі приміщення – при вертикальному прокладенні. В місцях 
проходу вихлопних труб через стіну або покрівлю, які можуть горіти, передбачається залишити 
зазор між трубами і конструкцією приміщення не менше 15 см, а трубу в цих місцях обмотати 
негорючим матеріалом. 

Електрообладнання, контрольно-вимірювальні прилади, світильники, засоби блокування і 
сигнальні пристрої, що встановлюються в вибухонебезпечних зонах повинні мати рівень 
вибухозахисту, що відповідає вимогам , а вид вибухозахисту – категорії і групі вибухонебезпечної 
суміші. 

Електророзподільний щит блоку очистки і дегазації бурового розчину передбачається 
встановити в інтенсивно провітрюваному місці за межами блоку установки дегазаторів, а в 
покрівлі й обшивці стінок блоку передбачаються вентиляційні вікна. 

Освітлення блоку очистки і дегазації бурового розчину й превенторів передбачається 
світильниками у вибухобезпечному виконанні. 

Передбачається проведення навчання та інструктаж обслуговуючого персоналу з питань 
пожежної безпеки, а також навчання відповідальних осіб за стан пожежної безпеки з перевіркою 
знань та видачею відповідного посвідчення. 

Територія бурової обладнується знаками пожежної безпеки відповідно до. Знаки пожежної 
безпеки розміщуються на видних місцях на вході в бурову, в силовому і насосному приміщеннях, 
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на блоці очистки і дегазації бурового розчину, в місцях розміщення пожежних щитів і пожежних 
кранів, в житлово-побутових вагон-будинках, а при необхідності і на майданчику бурової. Перед 
в’їздом на територію бурової на видному місці розміщується стенд, на якому показана схема руху 
автотранспорту, споруди з написами їх призначення і засобами пожежогасіння, а також прізвище 
особи відповідального за протипожежний стан та номери телефону пожежної частини і 
диспетчерської служби бурової організації. У випадку виникнення пожежі бурова бригада повинна 
діяти у відповідності із встановленим відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) 
«Порядком дій у разі виникнення пожежі». 

 
Первинні засоби пожежогасіння 

Таблиця 8-2 – Первинні засоби пожежогасіння 

Найменування ДСТ, ТУ Кільк. Тривалість 
дії Місце встановлення 

1. Комплект засобів пожежогасіння на один пожежний 
щит: 
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- ящик з піском V = 0,5 м3  1 
- лопата пожежна (штикова і 
совкова) 

 2 

- лом пожежний ЛПУ  2 
- сокира пожежна ТПП 2  2 
- гак пожежний КП  3 
- покривало з негорючого 
теплоізоляційного матеріалу 
або повсті розміром 2×2 м 

 
1 

- вогнегасники: 
вуглекислотний V = 10 л ВВ-10 
порошковий V = 10 л ВП-10 

ДСТУ 3675-98, 
ТУ У 29.2 13485476 
-012-2003 
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- вуглекислотний V = 2 л 
на один вагон-будинок 

ДСТУ 3675-98, 
ТУ У 29.2 

13485476 -012- 
2003 

1 

- вуглекислотний V = 80 л 1 

- порошковий V = 10 л ДСТУ 3675-98, 
ДСТУ 3734-98 

ТУ У 29.2-
31916216-017:2005 

5 
- повітряно-пінний V = 100 л 
(зберігати при температурі не 
нижче 5 0С) 

1 

3. Пожежні стояки з гайками на патрубках Ø50 мм 
4 

згідно схеми 
зовнішнього 

водозабезпечення 
4. Пожежні рукава по 20 м 4 біля пожежних 

стояків 
5. Пожежні стволи 4 
6. Ящики для зберігання пожежних рукавів 4 
7. Запас піноутворювача (зберігати при температурі 
не нижче 5 °С) 400 л 

в окремому 
приміщенні 
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9. Визначення усіх труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

9  ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ 
ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

В процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля об’єкту планованої діяльності, були 
виявлені наступні труднощі: 

- відсутність галузевих методик для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля; 
- відсутність затверджених методик для комплексного впливу на довкілля та проведення 

оцінки за видами впливів на довкілля; 
- відсутній єдиний методологічний підхід щодо запобігання та пом’якшення екологічних 

впливів, як наслідок, існують значні розбіжності в порядку проведення аналізу і ідентифікації 
потенційних джерел екологічної небезпеки; у визначенні переліку потенційних небезпечних 
впливів і зон впливів на довкілля; моделюванні масштабів та рівнів негативного впливу; 

- відсутні прогнози змін стану довкілля відповідно до переліку ідентифікованих впливів та 
оцінці ризику, сукупних екологічних збитків; 

- відсутня відкрита докладна статистична інформація, щодо впливів підприємств району на 
навколишнє середовище за, хоча б, останні 5 років; 

- відсутні докладні відкриті дані щодо обсягів викидів підприємств району та зміни цих 
обсягів за останні роки; 

- відсутність регулярних досліджень явищ чи процесів, які відбуваються в навколишньому 
середовищі, зміни яких можуть бути помітні тільки на протязі тривалого терміну негативного 
впливу.  

Питання, які потребують подальшого вирішення – це вдосконалення нормативно-правової 
бази співпраці та відповідальності в галузі реалізації екологічної оцінки між ключовими 
зацікавленими інституціями; розробка та погодження методологічного апарату реалізації оцінки 
впливів на довкілля; вивчення передового досвіду та ситуативних прикладів з даного виду 
науково-практичної діяльності; активізація міжнародної співпраці; збільшення спектру наукових 
досліджень в галузі оцінки впливів на довкілля та інші. 
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10. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації 

10 УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності 
відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 1 (глибоке буріння, у тому 
числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою 
водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів)); ст. 3, ч. 3, п. 3 (видобування 
корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються 
землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним 
цільовим використанням); а також ст. 3, ч. 3, п. 14 (розширення та зміни, включаючи перегляд або 
оновлення умов провадження планованої діяльності). 

Згідно з вимогами ст.4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та відповідно до 
Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля затвердженого Кабінетом Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 
1026, для забезпечення своєчасного, адекватного та ефективного інформування громадськості 
суб’єктом господарювання було складено та передано уповноваженому територіальному органу 
«Повідомлення про плановану діяльність»  

(http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7250/reports/pZiSsXegok.pdf) (реєстраційний 
 номер 20211127250), опубліковано в друкованих засобах масової інформації та розміщено 
повідомлення на дошках оголошень (фото розміщення Повідомлення надаються в Додатках). 

Дані щодо розповсюдження  інформації: 
- Газета «Промінь» № 2 (10624) від 14.01.2021 р.; 
- Газета «Слобідський край» № 2 (22851) від 12.01.2021 р. 
Копії газет надаються в Додатку. 
У відповідності до п.7 ст.5 протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість 
мала можливість надати уповноваженому територіальному органу зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. З дня офіційного оприлюднення зазначеного Повідомлення 
про плановану діяльність до Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської  
обласної державної адміністрації зауваження і пропозиції громадськості не надходили (Лист № 
03.02-15/518 від 10.02.2021 р.). 
 

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7250/reports/pZiSsXegok.pdf
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11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження 
планованої діяльності 

11 CТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ 

(ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯ ПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої 
діяльності. 

Для контролю за забрудненням атмосферного повітря в ході планованої діяльності 
передбачено  здійснення контрольних вимірів в період будівництва свердловини. 

Організація моніторингу при спорудженні свердловин (буріння, облаштування, 
підключення, експлуатація) є невід’ємною частиною контролю стану навколишнього середовища, 
здійснюється суб’єктом господарювання. 

 
11.1 Моніторинг стану атмосферного повітря 

При проведенні робіт зі спорудження свердловин, моніторинг стану атмосферного повітря 
здійснювати періодично, враховуючи особливості впливу на стан атмосферного повітря 
планованої діяльності, враховувати контроль за речовинами, які можуть бути привнесені до 
якісного складу повітря: 

- при процесі буріння (поглиблення) свердловини: азоту оксиди (NОх), сажа (С), вуглецю 
оксид (СО), вуглеводні граничні (СН) та ангідрид сірчистий (SО2). Періодичність контролю – 1 раз 
на рік; 

- при процесі випробування свердловини: азоту оксиди (NOх) та вуглецю оксид (СО). 
Контроль здійснюється розрахунковим методом, оскільки прямі вимірювання параметрів викидів 
на даному джерелі (факельний амбар) технічно здійснювати практично неможливо з причини 
виникнення високих температур та великих швидкостей газових потоків (при спалюванні 
факельних газів), виходячи з фактичного дебіту та часу спалювання газу на факелі. Періодичність 
контролю – 1 раз в процесі випробування свердловини; 

- передбачити проведення контролю стану забруднення атмосферного повітря на межі 
нормативної СЗЗ в бік найближчої забудови кожної свердловини та на межі найближчої житлової 
забудови до кожної свердловини під час буріння та виконання робіт з випробування. 
Періодичність проведення моніторингу – 1 раз під час буріння свердловини та 1 раз під час 
випробування свердловини. 
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11.2 Моніторинг стану підземних та поверхневих вод 

Для контролю за забрудненням водоносних горизонтів обов’язковим являється моніторинг 
якості води зі спостережних свердловин, спорудження яких передбачається проектною 
документацією на бурових майданчиках експлуатаційних, оціночно-експлуатаційних та 
свердловин для технічного водозабезпечення процесу буріння. Також необхідно проводити 
контрольні виміри якості води в природних поверхневих водоймах, найближчих до місця 
планованої діяльності зі спорудження свердловин, та з водного джерела розташованого на межі 
житлової забудови найближчої до кожної свердловини. Періодичність проведення моніторингу – 
перед та після проведення робіт по бурінню кожної свердловини. 

 
11.3 Моніторинг за станом ґрунту в межах земельних ділянок, що виділяються для 

спорудження свердловин 

Перед початком робіт по спорудженню свердловин, на етапі підготовки бурових 
майданчиків, передбачається відбір проб ґрунтів для визначення і подальшого контролю 
показників їх родючості, складу та забруднення. 

Відповідний етап локального екологічного контролю ґрунтів (фонові значення показників 
забруднення ґрунтів) виконується згідно з КНД-41-00032626-00-023-2000. 

Після завершення робіт з технічної рекультивації буде проведений контроль за станом 
ґрунтів бурового майданчика, для визначення рівня імовірного їх забруднення. 
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11.4 Моніторинг іонізуючого випромінювання 

Для контролю фонових показників іонізуючого випромінювання на території земельних 
ділянок, які будуть відведені під бурові майданчики свердловин (до початку проведення робіт), 
передбачається вимірювання потужності поглинутої дози зовнішнього гамма-випромінювання. 

З метою моніторингу імовірності виникнення іонізуючого випромінювання території 
навколо свердловин необхідно проводити контроль іонізуючого випромінювання шламів в 
шламових амбарах; моніторинг іонізуючого випромінювання бурового інструменту. 

В разі виявлення підвищеного рівня іонізуючого випромінювання діяти згідно з вимогами 
законодавства. 
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12. Резюме нетехнічного характеру 

12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Передбачається спорудження експлуатаційних свердловин на газ і конденсат № 140, № 141 
та № 142 Березівського ГКР, підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки 
вуглеводневої сировини на територій Харківської області, Богодухівського (Краснокутського) 
району в адміністративних межах Рябоконівської сільської ради. 

Майданчик спорудження експлуатаційної свердловини № 140 Березівського ГКР 
планується розташувати у північному напрямку від околиці найближчого населеного пункту с. 
Колонтаїв (кадастровий номер 6323583700:04:001:0306). Відстань від устя свердловини до 
житлової забудови с. Колонтаїв буде становити 540 м на південь. Майданчик межує зі всіх боків 
із землями сільськогосподарського призначення. Глибина свердловини – 5580 м. 

Майданчик спорудження експлуатаційної свердловини № 141 Березівського ГКР 
планується розташувати у південному напрямку від околиці найближчого населеного пункту с. 
Рябоконеве (кадастровий номер 6323586200:05:001:6100). Відстань від устя свердловини до 
житлової забудови с. Рябоконеве буде становити 500 м на північний захід. Майданчик межує зі 
всіх боків із землями сільськогосподарського призначення. Глибина свердловини – 5655 м. 

Майданчик спорудження експлуатаційної свердловини № 142 Березівського ГКР 
планується розташувати у західному напрямку від околиці найближчого населеного пункту с. 
Рябоконеве (кадастровий номер 6323586200:05:001:0188). Відстань від устя свердловини до 
житлової забудови с. Рябоконеве буде становити 603 м на захід. Майданчик межує зі всіх боків із 
землями сільськогосподарського призначення. Глибина свердловини – 5645 м. 

На об’єкті буде встановлено нормативну санітарно-захисну зону, згідно Державних 
санітарних правил планування і будівництва населених пунктів, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 № 173. Санітарно-захисна зона 
встановлюється від джерела виділення забруднюючих речовин, згідно п. 5.4 ДСП № 173. 

1. При спорудженні свердловини: санітарно-захисна зона  буде становити:  
- для процесів буріння – 500 м («Об'єкти буріння газових параметричних, пошуково-

розвідувальних та експлуатаційних свердловин з використанням дизельних двигунів» – ІІ клас 
небезпеки); 

2. При експлуатації свердловини: розмір санітарно-захисної зони становить 300 м 
(«Газові свердловини, що вводяться в експлуатацію, з підключенням до газопроводу» – ІІІ 
клас небезпеки). 

Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис.м3/добу до 
90 тис.м3/добу з кожної свердловини. 

Буріння свердловин планується здійснювати буровим верстатом типу Bentec SR 6500 (або 
аналог відповідної потужності). 

В  даному звіті оцінку впливу виконано для використання бурового верстата з дизель-
електричним приводом Bentec SR 6500, використання іншого бурового обладнання відповідної 
потужності не збільшить навантаження на стан навколишнього середовища, так як в оцінці і 
розрахунках враховано максимально можливий вплив. 

Комплекс наземних споруд, що використовуються для буріння свердловини, відноситься 
до тимчасових і після закінчення спорудження свердловини демонтується. 
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Джерелами впливів на навколишнє середовище є: 
- хімреагенти, що застосовуються для обробки бурового розчину; 
- рідкі відходи буріння, включаючи відпрацьований буровий розчин, бурові стічні води, 

побутові відходи від столової, душової, вибурена порода (шлам) та ін.; 
- буровий розчин оброблений хімреагентами; 
- тверді відходи буріння (металобрухт, будівельне сміття та ін.); 
- інтенсивні газопроявлення в разі переходу їх у газовий фонтан при розкритті газоносних 

горизонтів; 
- викиди шкідливих речовин при згоранні електродів під час зварювання; 
- викиди шкідливих речовин при роботі ДВЗ бурового верстата, дизель-електростанції, 

парового котла, тепловентилятора та автомобіля КРАЗ 65101 (або аналог спецтехніки); 
- викиди шкідливих речовин при спалюванні газу на факелі під час випробування 

свердловини; 
- пилевикиди при приготуванні бурового розчину; 
- продукти випаровування з ємностей для зберігання дизпалива та шламових амбарів. 
 
В процесі спорудження свердловини можливі впливи на: 
1) Геологічне середовище 
Попередження негативного впливу на геологічне середовище передбачено за рахунок 

застосування конструкцій свердловин, які включають спуск обсадних колон з наступним 
цементуванням високоміцними портландцементами. Для запобігання інтенсивних газопроявлень 
при бурінні свердловин і переходу їх у фонтанування природним газом, передбачено використання 
бурового розчину необхідної густини, що забезпечує необхідний протитиск на газоносні 
горизонти та герметизацію усть противикидним обладнанням. 

 
2) Повітряне середовище 
Повітряне середовище зазнає впливу продуктами згорання електродів при зварюванні під 

час монтажних робіт; продуктами згорання дизельного палива при роботі ДВЗ бурового верстата, 
ДВЗ дизель-електростанції, парового котла, тепловентилятора та автомобіля КРАЗ; продуктами 
згорання природного газу на факелі при випробуванні свердловини; пилевикидами при 
приготуванні бурового розчину; продуктами випаровування з ємностей для зберігання дизельного 
палива  та шламових амбарів. 

Але на межі житлової забудови найближчого населеного пункту від кожного бурового 
майданчика значення концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються в повітряне 
середовище, вище зазначеними джерелами, не перевищать ГДК. 

Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та ультразвукових коливань 
в процесі буріння свердловин не передбачається. Шкідливого впливу шуму на найближчий 
населений пункт від кожного бурового майданчика не буде. 

 
3) Родючий шар ґрунту 
Для збереження родючого шару ґрунту від забруднень передбачено зняття і складування 

його в кагати з наступною укладкою на попереднє місце після закінчення бурових робіт. Після 
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закінчення бурових робіт передбачено проведення технічного та біологічного етапів 
рекультивації. 

 
4) Ґрунтові води 
З метою запобігання забруднення горизонтів з прісними водами в геологічному розрізі 

свердловини передбачено перекриття їх обсадними колонами з наступним цементуванням 
високоміцними портландцементами. Крім того, для розкриття горизонтів з прісними водами 
передбачається використання бурового розчину, обробленого малотоксичними реагентами. 
Зберігання та захоронення відходів буріння передбачається в земляних амбарах, облаштованих 
непроникним протифільтраційним екраном. Високотоксичні хімреагенти І класу для обробки 
бурового розчину не застосовуються. 

Первинна нейтралізація хімреагентів, що використовуються для обробки бурового розчину, 
здійснюється при циркуляції через свердловину в умовах високого гідростатичного тиску і 
температури внаслідок реакції між хімреагентами. Остаточна очистка і нейтралізація здійснюється 
шляхом вводу в рідкі відходи буріння коагулянту. Після відстоюванні, освітлену воду аналізують 
на вміст нафтопродуктів, мінеральних солей, визначають рН середовища, риють додатковий амбар 
подвійного об’єму, в який перепускають очищену воду із існуючих шламових амбарів для 
подальшого випаровування та фільтрації. Тверді та напівтверді відходи буріння нейтралізуються і 
обеззаражуються шляхом вводу в шламові амбари композиції, що містить фосфогіпс, солому і 
органічні добрива. 

Після перетворення відходів буріння з напіврідкої фази в тверду відходи буріння 
захороняються в земляних шламових амбарах. Забруднення нафтопродуктами нейтралізуються 
сорбентом та деструктором вуглеводнів нафти біопрепаратом «Еконадін» (або аналог). 

 
5) Зелені насадження, промислові об'єкти, житлово-цивільні, гідротехнічні, та інші споруди 

в межах бурового майданчика відсутні.  
З метою забезпечення нормативного стану довкілля в робочому проекті на спорудження 

даної свердловини мають бути передбачені технічні рішення з рекомендаціями, що дозволять 
зменшити або запобігти впливу на нього. Внаслідок здійснення аналогічних і ін. технічних рішень 
та заходів при спорудженні свердловини на родовищах, залишкових впливів на навколишнє 
середовище не спостерігалося, окрім випадків, коли інтенсивні газопроявлення переходили у 
газові фонтани, ліквідація яких здійснювалася силами і засобами бурових і газопромислових 
організацій. 

При впровадженні зазначених технічних рішень і заходів у процесі провадження 
планованої діяльності залишкових наслідків не очікується.  

Суб’єктом господарювання разом з буровою організацією будуть прийняті заходи по 
здійсненню проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і 
вимог екологічної безпеки на всіх етапах спорудження свердловини. 

По закінченню бурових робіт і після проведення технічної рекультивації відведена ділянка 
землі повертається землевласникам (землекористувачам) для проведення біологічного етапу 
рекультивації, після чого землі використовуються за призначенням. 

У випадку отримання промислового припливу пластового флюїду планується підключення 
свердловини за допомогою газопроводів (шлейфів) до УКПГ і передача їх в експлуатацію. 
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При відсутності промислового припливу – свердловини ліквідуються. 
Передбачається облаштування устя свердловини, підключення її в технологічну лінію 

збору газу на установці комплексної підготовки газу (УКПГ) газоконденсатного родовища. 
Для підключення свердловини планується прокладання газопроводу-шлейфу від устя 

свердловини до УКПГ. 
В процесі експлуатації здійснюватимуться продувки свердловини і шлейфу, дослідження з 

метою контролю технічного стану та відповідності параметрів роботи свердловини установленому 
технологічному режиму та освоєння свердловини після ремонтів. Для контролю за режимом 
роботи свердловини встановлюватиметься контрольно-вимірювальне обладнання і пристрої для 
відбору проб продукції на усті. Обв’язка свердловини повинна забезпечувати проведення усіх 
робіт та автоматичне відключення свердловини у випадку розриву трубопроводу-шлейфу за 
допомогою клапана-відтинача.  

Для обслуговування засувок на фонтанній арматурі облаштовуватиметься металевий 
майданчик. 

Передбачається облаштування амбару свердловини з горизонтальною факельною 
установкою для спалювання газу. 

Під час експлуатації свердловин джерелом утворення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу є горизонтальна факельна установка, на якій виконується спалювання газу при 
продувках, дослідженні свердловини та при ремонтах. Шкідливі речовини, які поступатимуть в 
атмосферу під час експлуатації об’єкту: оксиди азоту, оксид вуглецю, метан. 

Проведеним розрахунком розсіювання встановлено, що концентрація викидів по кожній з 
речовин на межі санітарно-захисної зони (300 м) з урахуванням фону, буде значно нижчою за 
ГДКм.р. 

Під час проведення будівельних робіт утворюватимуться викиди забруднюючих речовин в 
атмосферу: при виконанні зварювальних робіт, при нанесенні лакофарбового покриття на 
металоконструкції, при роботі автотранспорту та відходи III та IV класу небезпеки. 

Вплив має тимчасовий, нетривалий характер. 
Для гідро випробовування трубопроводів під час будівництва буде використовуватися 

привозна вода. Після гідровипробувань трубопроводів вода не підлягає очистці, так як в своєму 
складі не містить органічних та інших забруднень. Випуск води здійснюватиметься у амбар. 

При експлуатації свердловини акустичне навантаження на найближчу житлову забудову 
може виникнути при роботі факельної установки свердловини. Воно дорівнюватиме значенням, 
нижчим від нормативних, згідно ДБН В.І.-31:2013. 

Під час проведення будівельних робіт акустичне навантаження на найближчу житлову 
забудову, згідно розрахунків, знаходиться в межах встановлених норм. 

Траса трубопроводу частково прокладатиметься по землях, що мають сільськогосподарське 
призначення, при цьому передбачене зняття і наступне відновлення родючого шару ґрунту за 
рахунок проведення технічної і біологічної рекультивації 

При введенні в експлуатацію свердловин, змін природного ґрунтового покриву, клімату і 
мікроклімату, водного режиму, фізичного і біологічного впливу на флору та фауну району не 
відбудеться. Вплив на навколишнє природне середовище є прийнятним. 

Беручи до уваги всі розглянуті аспекти планованої діяльності з використанням сучасного 
обладнання, відсутність понаднормативного впливу цієї діяльності на стан довкілля, можна 
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зробити висновок, що функціонування об’єкту з дотриманням закладених параметрів викидів 
впливатиме на стан навколишнього середовища в межах дозволених показників та не призведе до 
погіршення умов життєдіяльності населення.
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ДОДАТОК № 1: Повідомлення про  плановану діяльність 

  



Додаток 2 
до Порядку передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля та 
фінансування оцінки впливу на довкілля 

 
14.01.2021 р. 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання) 

 
20211127250   

(унікальний реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”  
ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ “ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ”   

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

Код ЄДРПОУ - 00153100 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля 
 
1. Інформація про суб’єкта господарювання  
юридична адреса: 36008, Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 173; контактний 

номер телефону – (067) 523-28-94 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 

телефону) 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 
Планована діяльність, її характеристика. 
Спорудження експлуатаційних свердловин на газ і конденсат №140, №141 та №142 Березівського 

ГКР, підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. 
Березівське ГКР експлуатується на підставі Спеціального дозволу на користування надрами                    

№ 1979 від 10.09.1999 р. 
Глибина свердловин - максимальна до 5655 м; спосіб буріння – роторний, турбінний; 

передбачається кріплення ствола свердловин високогерметичними обсадними трубами.  
Підключення свердловин на відстань до 10000 м до установок підготовки вуглеводневої 

сировини.  
Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис.м3/добу до 90 тис.м3/добу з 

кожної свердловини. Підключення свердловин включає обв’язку усть свердловин та прокладання 
газопроводів-шлейфів. 

Технічна альтернатива 1. 
Планована діяльність здійснюється за допомогою бурових верстатів з дизельним приводом. 
Технічна альтернатива 2. 
Виконання планованої діяльності може відбуватися за допомогою бурових верстатів з 

електричним приводом, але в зв’язку з значною віддаленістю об’єктів проектування від електромережі 
необхідної потужності, використання бурових верстаті з електричним приводом обмежене. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

                    
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



Харківська область, Краснокутський район, в адміністративних межах Рябоконівської сільської 
ради. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Розташування усть свердловин обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття 

перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, територіальні альтернативи для 
яких відсутні. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів вуглеводневої сировини, 

забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, зарахування рентної плати за користування 
надрами (видобуток природного газу і нафти). Місцеве населення зацікавлене у розвитку 
нафтогазовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% 
рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) 
відповідних природних ресурсів. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Для спорудження свердловин передбачається використання бурових верстатів з дизельним 
приводом потужністю до 7 000 кВт, глибина свердловин - максимальна до 5655 м, на період 
спорудження кожної свердловини передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки 
площею до 4  га (в залежності від типу бурового верстата) з землекористувачем (за погодженням з її 
власником).  

Застосовується типова схема обв’язки усть свердловин. Обрано оптимальні маршрути і довжини 
трас газопроводів з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об'ємно-планувальні й 
конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району 
будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». В залежності від 
довжини газопроводу роботи по підключенню свердловин розраховані на термін від одного до п’яти 
місяців. У будівельних роботах задіяно від 15 до 20 одиниць техніки. 

Площа відводу земель у довгострокове користування на період експлуатації свердловин для 
присвердловинних споруд та під’їзних ґрунтових доріг до 0,5 га. для кожної свердловини. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства 

України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», 
«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 
відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 
27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.  

Екологічні обмеження:  
1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного 

законодавства.  
2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні 
перевищувати граничнодопустимі нормативи.  

3. Забір води для потреб підприємства та відведення стічних вод повинні здійснюватися при 
наявності Дозволу на спеціальне водокористування. 

4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, 
оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.  

5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі 
житлової забудови.  

6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.  
Санітарні обмеження:  
1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними 

нормами та правилами;  
2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96). Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна 
зона становить 500 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з дизельним приводом;  

3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення 



та вібрації на межі встановленої СЗЗ.  
Інші обмеження:  
1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі 

умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші 
заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 
санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує 
додаткових обмежень. 

щодо технічної альтернативи 2 
Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 300 м, якщо буріння здійснюється буровим 

верстатом з електричним приводом. 
Інші обмеження аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Харківська область, Краснокутський район, в адміністративних межах Рябоконівської сільської 

ради. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Проведення інженерно-геологічних вишукувань на майданчику спорудження свердловини, 

моніторинг стану атмосферного, ґрунтового, водного середовищ, зняття родючого шару ґрунту з 
метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, газопровід-шлейф для 
підключення свердловини прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу 
труби. Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від вісі 
труби. По трасі газопроводу для підключення свердловини передбачається зняття і наступна 
рекультивація родючого шару ґрунту після його прокладання. Супутньо-пластові води, що 
вилучаються з підземних горизонтів одночасно з видобутком вуглеводнів, передбачається повертати у 
надра для відновлення природного геологічного середовища. 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Харківська область, Краснокутський район, в адміністративних межах Рябоконівської сільської 

ради. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 
Клімат і мікроклімат: незначний у зв’язку з короткочасністю та локальністю планованої 

діяльності. 
Повітряне середовище: викиди шкідливих речовин при зварюванні, при приготуванні бурового 

розчину, при роботі дизельних двигунів, при випробуванні свердловини на приплив нафтогазових 
флюїдів (спалювання газу на факелі). 

Водне середовище: можливий вплив від забруднення буровим розчином та рідиною після 
гідровипробувань газопроводів, незначний вплив на підземні води при бурінні водних свердловин. 

Геологічне середовище: вплив незначний. Дотримання правил при спорудженні свердловин не 
призведе до негативних впливів на геологічне середовище. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив незначний. Об’єкти природно-заповідного 
фонду в районі розташування відсутні. Вирубка зелених насаджень не передбачається.  

Утворення відходів: відходи, що утворюватимуться на підприємстві, передбачається збирати і 
складувати у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням по мірі накопичення.  

Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив завдяки забезпеченню 
енергоресурсами населення і промисловості, збільшенні відрахувань з прибутку у місцевий бюджет 
тощо. 

Навколишнє техногенне середовище: не впливає.  
Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та 

встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.  
Ґрунт: може зазнавати впливу від землерийної та підйомно-транспортної техніки, 

відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні та 
прокладанні газопроводів. Незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та 



паливомастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу 
на ґрунт, передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і 
вивезення їх по мірі накопичення.  

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного 

негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”) 

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності 
відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 1 (глибоке буріння, у тому числі 
геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою 
водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів)); ст. 3, ч. 3, п. 3 (видобування 
корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками 
чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим 
використанням); а також ст. 3, ч. 3, п. 14 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення 
умов провадження планованої діяльності). 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, 

підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 



Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-
19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде  
Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності,  

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
що видається Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської ОДА. 
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до 

Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської ОДА, 61022, м. Харків,           
майдан Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов.; тел. (057) 705-06-83, e-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua;  
контактна особа – заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з 
громадськістю Варвянський В.Ю., тел. (057) 705-06-66. 

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 2: Лист Департаменту захисту довкілля та 
природокористування Харківської ОДА щодо зауважень та 

пропозицій громадськості, обсягу досліджень 

  



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
м-н Свободи,5, Держпром, 4 під., 7 пов., м. Харків, 61022, тел./факс (057) 705-06-83 

E-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua, код ЄДРПОУ 38634241

JO . 02.2021 № 03.02-15/ І / /  на № від

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ФІЛІЯ 

ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської 
обласної державної адміністрації (далі -  Департамент) повідомляє, що з дня 
офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРГ АЗВИДОБУВ АННЯ» ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» (реєстраційний номер № 20211127250 у
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) щодо спорудження 
експлуатаційних свердловин на газ і конденсат №140, №141 та №142 
Березівського ГКР, підземні споруди. Підключення свердловин до установок 
підготовки вуглеводневої сировини, протягом 20 робочих днів зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від 
громадськості до Департаменту не надходили.

В.о. директора Департаменту Андрій НЕРЕТА

Алла Стребкова 705 06 66 
Ганна Смірнова 705 06 66

mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 3 : Публікація Повідомлення про плановану 
діяльність  в друкованих виданнях та на дошках оголошень  
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ДОДАТОК 4:Копія спеціального дозволу на користування надрами 
  







 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 5:  Схема факельного амбару 
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ДОДАТОК 6: Схема очищення бурових стічних вод 
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ДОДАТОК 7: Копія довідки Департаменту захисту довкілля та 
природокористування Харківської ОДА щодо об’єктів природно-

заповідного фонду 
  





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 8: Копії протоколів вимірювання рівнів шуму 

 
  







 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 9:  Копія довідки Харківського регіонального центру з 
гідрометеорології щодо кліматичних характеристик 
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ДОДАТОК 10: Копія довідки Харківського регіонального центру з 
гідрометеорології  щодо фонових характеристик 
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ДОДАТОК 11: Результати розрахунку розсіювання при спорудженні 
свердловини (монтажні роботи) 

 
 
 
 

  





ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Краснокутський р-н, Харківська 
обл. 

25,6 -10,3 7 180    

 
 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" 12 18  

 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 11 Майданчик 

для 
розміщення 
автоспецтехні
ки 

 1 39 68 15 12 2   25,6 2 

  12 Ручне 
зварювання 

 1 34 59 15 15 2   25,6 2 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

0,4 1 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

0,01 1 

  



03000 
------- 
214 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

03000 
------- 
323 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,02 1 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

03000 
------- 
2908 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,3 1 

03000 
------- 
10835 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,03 1 

03000 
------- 
11277 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 0,5 1 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 1 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

1 1 

12000 
------- 
410 

Метан 50 1 

  



16000 
------- 
343 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 

0,03 1 

16000 
------- 
344 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 

0,2 1 

16001 
------- 
342 

Фтористий водень 0,02 1 

 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 11 03000 

------- 
2902 

 1 0,00693          

   04001 
------- 
301 

 1 0,03116          

   05001 
------- 
330 

 1 0,005          

   06000 
------- 
337 

 1 0,048          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,00791          

  12 01003 
------- 
123 

 1 0,001242          

   01104 
------- 
143 

 1 9,1E-5          

   03000 
------- 
323 

 1 8,3E-5          

   04001 
------- 
301 

 1 0,000225          

   06000 
------- 
337 

 1 0,001108          

  



   16000 
------- 
343 

 1 0,0004          

   16000 
------- 
344 

 1 0,000225          

   16001 
------- 
342 

 1 0,000105          

 
 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

        1 

35 05001 
------- 
330 

16001 
------- 
342 

        1 

11002 16001 
------- 
342 

16000 
------- 
344 

        1 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001 

------- 
301 

a 0 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

 
 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 1 
1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" 

 
 
  



Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

        1 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 0 0 4000 4000 100 100   

 
 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. Краснокутський р-н, Харківська обл. 0 1 3 5 7      15  5 5 0 

 
 

  



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

 
Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

0 100 0,260172 1,300862 45,00 1,00 11 99,32 12 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,205190 1,025951 150,00 1,00 11 99,37 12 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 0 0,177026 0,885131 300,00 1,00 11 99,15 12 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 0 0,139994 0,699971 225,00 1,00 11 99,24 12 0,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 200 0,076403 0,382015 75,00 3,00 11 99,32 12 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

14 -465 0,008911 0,044555 270,00 7,00 11 99,23 12 0,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-465 58 0,010975 0,054877 0,00 7,00 11 99,25 12 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
538 58 0,011164 0,055820 180,00 7,00 11 99,28 12 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
36 567 0,011355 0,056773 90,00 7,00 11 99,30 12 0,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

0 100 0,00E+000 1,300862 45,00 1,00 11 99,32 12 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,00E+000 1,025951 150,00 1,00 11 99,37 12 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 0 0,00E+000 0,885131 300,00 1,00 11 99,15 12 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 0 0,00E+000 0,699971 225,00 1,00 11 99,24 12 0,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 200 0,00E+000 0,382015 75,00 3,00 11 99,32 12 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

14 -465 0,00E+000 0,044555 270,00 7,00 11 99,23 12 0,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-465 58 0,00E+000 0,054877 0,00 7,00 11 99,25 12 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
538 58 0,00E+000 0,055820 180,00 7,00 11 99,28 12 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
36 567 0,00E+000 0,056773 90,00 7,00 11 99,30 12 0,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

0 100 0,278172 1,390862 45,00 1,00 11 99,32 12 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,223190 1,115951 150,00 1,00 11 99,37 12 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 0 0,195026 0,975131 300,00 1,00 11 99,15 12 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 0 0,157994 0,789971 225,00 1,00 11 99,24 12 0,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 200 0,094403 0,472015 75,00 3,00 11 99,32 12 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

14 -465 0,026911 0,134555 270,00 7,00 11 99,23 12 0,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-465 58 0,028975 0,144877 0,00 7,00 11 99,25 12 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
538 58 0,029164 0,145820 180,00 7,00 11 99,28 12 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
36 567 0,029355 0,146773 90,00 7,00 11 99,30 12 0,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

0 100 0,00E+000 1,390862 45,00 1,00 11 99,32 12 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,00E+000 1,115951 150,00 1,00 11 99,37 12 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 0 0,00E+000 0,975131 300,00 1,00 11 99,15 12 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 0 0,00E+000 0,789971 225,00 1,00 11 99,24 12 0,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 200 0,00E+000 0,472015 75,00 3,00 11 99,32 12 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

14 -465 0,00E+000 0,134555 270,00 7,00 11 99,23 12 0,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-465 58 0,00E+000 0,144877 0,00 7,00 11 99,25 12 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
538 58 0,00E+000 0,145820 180,00 7,00 11 99,28 12 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
36 567 0,00E+000 0,146773 90,00 7,00 11 99,30 12 0,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 12: Результати розрахунку розсіювання при спорудженні 
свердловини (буріння) 

 

  





ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Краснокутський р-н, Харківська 
обл. 

25,6 -10,3 7 180    

 
 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1  

Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" 
12 18  

 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 Буровий 

верстат 
Bentec SR 
6500, двигун  
Cummins KTA 
50-DR № 1 

444 1 38 32   4,5 0,244 2,88 450 2 

  2 Буровий 
верстат 
Bentec SR 
6500, двигун  
Cummins KTA 
50-DR № 2 

444 1 38 35   4,5 0,244 2,88 450 2 

  3 Буровий 
верстат 
Bentec SR 
6500, двигун  
Cummins KTA 
50-DR № 3 

444 1 38 36   4,5 0,244 2,88 450 2 

  



  4 Буровий 
верстат 
Bentec SR 
6500, двигун  
Cummins KTA 
50-DR № 4 

444 1 38 39   4,5 0,244 2,88 450 2 

  5 Дизель-
генератор 
Cummins 
C550 D5e 

444 1 39 29   4 0,2214 2,88 450 2 

  6 Паровий 
котел Fulton 
RBC 750 

444 1 25 24   10 0,35 0,19 450 2 

  7 
Тепловентиля
тор Tioga IDF 
11DO 

444 1 33 50   2 0,4 0,09 450 2 

  9 Ємність для 
зберігання 
дизельного 
палива № 1 

444 1 33 7   6 0,05 0,007 25,6 2 

  10 Ємність для 
зберігання 
дизельного 
палива № 2 

444 1 31 4   6 0,05 0,007 25,6 2 

  11 Майданчик 
для 
розміщення 
автоспецтехні
ки 

 1 39 68 15 12 2   25,6 2 

  13 Майданчик 
приготування 
бурового 
розчину 

 1 9 23 15 15 2   25,6 2 

  14 Шламовий 
амбар 

 1 -10 31 93 46 2   25,6 2 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

0,4 1 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

0,01 1 

  



  03000 
------- 
214 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

03000 
------- 
323 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,02 1 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

03000 
------- 
2908 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,3 1 

03000 
------- 
10835 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,03 1 

03000 
------- 
11277 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 0,5 1 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 1 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

1 1 

12000 
------- 
410 

Метан 50 1 

  



  16000 
------- 
343 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 

0,03 1 

16000 
------- 
344 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 

0,2 1 

16001 
------- 
342 

Фтористий водень 0,02 1 

 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 03000 

------- 
2902 

 1 0,0033          

   04001 
------- 
301 

 1 0,1341          

   06000 
------- 
337 

 1 0,1244          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0261          

  2 03000 
------- 
2902 

 1 0,0033          

   04001 
------- 
301 

 1 0,1341          

   06000 
------- 
337 

 1 0,1244          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0261          

  3 03000 
------- 
2902 

 1 0,0033          

   04001 
------- 
301 

 1 0,1341          

  



   06000 
------- 
337 

 1 0,1244          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0261          

  4 03000 
------- 
2902 

 1 0,0033          

   04001 
------- 
301 

 1 0,1341          

   06000 
------- 
337 

 1 0,1244          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0261          

  5 03000 
------- 
2902 

 1 0,0033          

   04001 
------- 
301 

 1 0,1341          

   06000 
------- 
337 

 1 0,1244          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,0261          

  6 03000 
------- 
2902 

 1 0,001857          

   04001 
------- 
301 

 1 0,06765          

   05001 
------- 
330 

 1 0,074643          

   06000 
------- 
337 

 1 0,031813          

  7 03000 
------- 
2902 

 1 0,000867          

   04001 
------- 
301 

 1 0,031999          

   05001 
------- 
330 

 1 0,035341          



   06000 
------- 
337 

 1 0,01504          

  9 11000 
------- 
2754 

 1 0,000121          

  10 11000 
------- 
2754 

 1 0,000121          

  11 03000 
------- 
2902 

 1 0,00693          

   04001 
------- 
301 

 1 0,03116          

   05001 
------- 
330 

 1 0,005          

   06000 
------- 
337 

 1 0,048          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,00791          

  13 03000 
------- 
214 

 1 0,002806          

   03000 
------- 
2908 

 1 0,005746          

   03000 
------- 
10835 

 1 0,000308          

   03000 
------- 
11277 

 1 0,012345          

  14 11000 
------- 
2754 

 1 0,07839          

 
 

  



ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

        1 

35 05001 
------- 
330 

16001 
------- 
342 

        1 

11002 16001 
------- 
342 

16000 
------- 
344 

        1 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001 

------- 
301 

a 0 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

 05001 
------- 
330 

a 0 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 06000 
------- 
337 

a 0 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 11000 
------- 
2754 

a 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 1 
1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" 

 
 
  



Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

        1 

35 05001 
------- 
330 

16001 
------- 
342 

        1 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 25 36 4000 4000 100 100   

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. Краснокутський р-н, Харківська обл. 0 1 3 5 7      15  5 5 0 

 



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,714227 3,571133 300,00 1,85 7 70,78 11 29,22 4 0,00 3 0,00 2 0,00 
14 119 0,406965 2,034825 70,00 1,85 7 46,90 11 44,63 6 3,39 4 1,07 3 1,05 
25 136 0,375219 1,876094 80,00 1,85 11 49,05 7 39,43 6 5,57 4 1,22 3 1,22 
25 61 0,361236 1,806178 90,00 1,00 6 93,34 7 6,41 1 0,08 5 0,08 2 0,05 
86 28 0,322478 1,612390 210,00 1,85 7 62,84 11 36,71 4 0,24 3 0,10 2 0,07 

 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,065970 0,329852 270,00 5,55 5 14,18 1 14,03 2 13,97 3 13,95 4 13,89 
-571 21 0,065392 0,326960 0,00 5,55 5 15,50 1 14,72 2 14,58 3 14,52 4 14,33 
534 36 0,086701 0,433507 180,00 5,55 3 14,36 2 14,36 5 14,34 4 14,33 1 14,31 
61 581 0,072953 0,364765 90,00 5,55 5 14,36 4 14,13 3 14,05 2 14,02 1 13,95 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
5001 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,595464 1,190929 300,00 1,70 7 93,95 11 6,05 6 0,00 0 0,00 0 0,00 
86 28 0,298695 0,597391 200,00 2,55 7 99,42 11 0,50 6 0,08 0 0,00 0 0,00 
14 119 0,255429 0,510857 70,00 1,70 7 81,34 11 12,02 6 6,64 0 0,00 0 0,00 
25 136 0,215683 0,431366 80,00 1,70 7 74,45 11 14,12 6 11,42 0 0,00 0 0,00 

125 36 0,189164 0,378328 190,00 2,55 7 93,19 11 4,93 6 1,88 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
5001 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,018545 0,037090 270,00 0,50 7 58,23 6 37,51 11 4,25 0 0,00 0 0,00 
-571 21 0,015716 0,031432 0,00 0,50 7 58,26 6 37,21 11 4,53 0 0,00 0 0,00 
534 36 0,021403 0,042805 180,00 0,50 7 61,27 6 34,23 11 4,50 0 0,00 0 0,00 
61 581 0,018887 0,037774 90,00 0,50 7 61,58 6 33,53 11 4,90 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,468496 0,093699 290,00 0,50 11 86,87 7 13,13 4 0,00 3 0,00 2 0,00 
-55 -502 0,400000 0,080000 15,00 1,00 11 NAN 7 NAN 6 NAN 5 NAN 4 NAN 

-527 21 0,400000 0,080000 90,00 1,00 11 NAN 7 NAN 6 NAN 5 NAN 4 NAN 
519 36 0,400000 0,080000 0,00 1,00 11 NAN 7 NAN 6 NAN 5 NAN 4 NAN 
-11 545 0,400000 0,080000 180,00 1,00 11 NAN 7 NAN 6 NAN 5 NAN 4 NAN 

 
Концентрації у заданих точках 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,065944 0,013189 270,00 7,35 11 17,12 1 15,00 2 14,93 3 14,91 4 14,84 
-571 21 0,064426 0,012885 0,00 7,35 1 15,79 2 15,63 3 15,57 4 15,36 5 14,86 
534 36 0,088049 0,017610 180,00 7,35 11 16,60 3 15,22 2 15,22 4 15,19 1 15,17 
61 581 0,075211 0,015042 90,00 7,35 11 20,49 4 14,63 3 14,54 2 14,51 1 14,43 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-55 -502 0,400000 0,400000 15,00 1,00 14 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 5 NAN 
-527 21 0,400000 0,400000 90,00 1,00 10 96,25 9 3,75 14 0,00 11 0,00 5 0,00 
519 36 0,400000 0,400000 0,00 1,00 14 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 5 NAN 
-11 545 0,400000 0,400000 195,00 1,00 14 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 5 NAN 
-75 36 0,338496 0,338496 0,00 0,50 14 95,74 11 3,91 3 0,06 2 0,06 4 0,06 

 
Концентрації у заданих точках 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,043968 0,043968 270,00 14,80 14 66,15 5 5,79 11 5,68 1 5,61 2 5,59 
-571 21 0,044902 0,044902 0,00 14,80 14 66,70 5 5,96 1 5,76 2 5,70 3 5,68 
534 36 0,051326 0,051326 180,00 14,80 14 61,65 5 6,70 3 6,44 2 6,43 4 6,42 
61 581 0,033715 0,033715 100,00 14,80 14 77,16 11 4,44 4 3,72 3 3,68 2 3,67 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,00E+000 4,752277 300,00 1,39 7 40,11 11 16,54 4 0,00 3 0,00 2 0,00 
14 119 0,00E+000 2,613755 70,00 1,39 7 27,06 11 23,81 6 2,84 4 0,33 3 0,33 
25 136 0,00E+000 2,313860 80,00 1,39 11 25,33 7 23,53 6 4,26 4 0,39 3 0,39 
86 28 0,00E+000 2,231856 210,00 1,39 7 35,99 11 19,88 4 0,11 3 0,06 2 0,04 
25 61 0,00E+000 1,873792 90,00 1,00 6 47,53 7 3,26 1 0,04 5 0,04 2 0,02 

 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,00E+000 0,362042 270,00 4,18 7 7,44 6 6,91 1 6,69 2 6,67 3 6,66 
-571 21 0,00E+000 0,356937 0,00 4,18 5 7,33 1 7,06 2 7,00 3 6,98 4 6,90 
534 36 0,00E+000 0,452848 180,00 4,18 7 7,58 3 6,79 2 6,79 4 6,78 1 6,77 
61 581 0,00E+000 0,390572 90,00 4,18 7 7,35 4 6,76 5 6,76 3 6,74 2 6,73 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 35 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,00E+000 1,190929 300,00 1,70 7 93,95 11 6,05 6 0,00 0 0,00 0 0,00 
86 28 0,00E+000 0,597391 200,00 2,55 7 99,42 11 0,50 6 0,08 0 0,00 0 0,00 
14 119 0,00E+000 0,510857 70,00 1,70 7 81,34 11 12,02 6 6,64 0 0,00 0 0,00 
25 136 0,00E+000 0,431366 80,00 1,70 7 74,45 11 14,12 6 11,42 0 0,00 0 0,00 

125 36 0,00E+000 0,378328 190,00 2,55 7 93,19 11 4,93 6 1,88 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 35 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,00E+000 0,037090 270,00 0,50 7 58,23 6 37,51 11 4,25 0 0,00 0 0,00 
-571 21 0,00E+000 0,031432 0,00 0,50 7 58,26 6 37,21 11 4,53 0 0,00 0 0,00 
534 36 0,00E+000 0,042805 180,00 0,50 7 61,27 6 34,23 11 4,50 0 0,00 0 0,00 
61 581 0,00E+000 0,037774 90,00 0,50 7 61,58 6 33,53 11 4,90 0 0,00 0 0,00 

 



  



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,732227 3,661133 300,00 1,85 7 70,78 11 29,22 4 0,00 3 0,00 2 0,00 
14 119 0,406965 2,034825 70,00 1,85 7 46,90 11 44,63 6 3,39 4 1,07 3 1,05 
25 136 0,393219 1,966094 80,00 1,85 11 49,05 7 39,43 6 5,57 4 1,22 3 1,22 
25 61 0,361236 1,806178 90,00 1,00 6 93,34 7 6,41 1 0,08 5 0,08 2 0,05 
86 28 0,322478 1,612390 210,00 1,85 7 62,84 11 36,71 4 0,24 3 0,10 2 0,07 

 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,083970 0,419852 270,00 5,55 5 14,18 1 14,03 2 13,97 3 13,95 4 13,89 
-571 21 0,083392 0,416960 0,00 5,55 5 15,50 1 14,72 2 14,58 3 14,52 4 14,33 
534 36 0,104701 0,523507 180,00 5,55 3 14,36 2 14,36 5 14,34 4 14,33 1 14,31 
61 581 0,090953 0,454765 90,00 5,55 5 14,36 4 14,13 3 14,05 2 14,02 1 13,95 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
5001 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,615464 1,230929 300,00 1,70 7 93,95 11 6,05 6 0,00 0 0,00 0 0,00 
86 28 0,298695 0,597391 200,00 2,55 7 99,42 11 0,50 6 0,08 0 0,00 0 0,00 
14 119 0,255429 0,510857 70,00 1,70 7 81,34 11 12,02 6 6,64 0 0,00 0 0,00 
25 136 0,235683 0,471366 80,00 1,70 7 74,45 11 14,12 6 11,42 0 0,00 0 0,00 

125 36 0,209164 0,418328 190,00 2,55 7 93,19 11 4,93 6 1,88 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
5001 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,038545 0,077090 270,00 0,50 7 58,23 6 37,51 11 4,25 0 0,00 0 0,00 
-571 21 0,035716 0,071432 0,00 0,50 7 58,26 6 37,21 11 4,53 0 0,00 0 0,00 
534 36 0,041403 0,082805 180,00 0,50 7 61,27 6 34,23 11 4,50 0 0,00 0 0,00 
61 581 0,038887 0,077774 90,00 0,50 7 61,58 6 33,53 11 4,90 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,868496 0,173699 290,00 0,50 11 86,87 7 13,13 4 0,00 3 0,00 2 0,00 
25 136 0,755375 0,151075 80,00 2,45 11 69,69 7 20,09 6 2,04 4 1,69 3 1,68 

125 36 0,632300 0,126460 200,00 2,45 11 87,07 7 12,48 4 0,20 3 0,10 2 0,08 
125 136 0,631739 0,126348 140,00 2,45 11 70,15 7 19,33 6 3,54 4 1,72 3 1,54 
25 -64 0,627422 0,125484 280,00 7,35 11 33,11 7 12,54 1 11,10 2 10,98 3 10,93 

 
Концентрації у заданих точках 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,465944 0,093189 270,00 7,35 11 17,12 1 15,00 2 14,93 3 14,91 4 14,84 
-571 21 0,464426 0,092885 0,00 7,35 1 15,79 2 15,63 3 15,57 4 15,36 5 14,86 
534 36 0,488049 0,097610 180,00 7,35 11 16,60 3 15,22 2 15,22 4 15,19 1 15,17 
61 581 0,475211 0,095042 90,00 7,35 11 20,49 4 14,63 3 14,54 2 14,51 1 14,43 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-75 36 0,738496 0,738496 0,00 0,50 14 95,74 11 3,91 3 0,06 2 0,06 4 0,06 
25 36 0,670724 0,670724 170,00 0,50 14 100,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 5 0,00 
25 -64 0,586111 0,586111 250,00 0,50 14 96,81 11 2,98 10 0,04 9 0,04 4 0,03 
25 136 0,577972 0,577972 100,00 0,50 14 88,47 11 11,09 1 0,07 2 0,07 3 0,07 
-75 -64 0,573876 0,573876 300,00 0,50 14 95,02 11 4,60 4 0,07 3 0,07 2 0,07 

 
Концентрації у заданих точках 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,443968 0,443968 270,00 14,80 14 66,15 5 5,79 11 5,68 1 5,61 2 5,59 
-571 21 0,444902 0,444902 0,00 14,80 14 66,70 5 5,96 1 5,76 2 5,70 3 5,68 
534 36 0,451326 0,451326 180,00 14,80 14 61,65 5 6,70 3 6,44 2 6,43 4 6,42 
61 581 0,433715 0,433715 100,00 14,80 14 77,16 11 4,44 4 3,72 3 3,68 2 3,67 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,00E+000 4,882277 300,00 1,39 7 39,68 11 16,36 4 0,00 3 0,00 2 0,00 
14 119 0,00E+000 2,613755 70,00 1,39 7 27,06 11 23,81 6 2,84 4 0,33 3 0,33 
25 136 0,00E+000 2,443860 80,00 1,39 11 24,80 7 23,04 6 4,17 4 0,38 3 0,38 
86 28 0,00E+000 2,231856 210,00 1,39 7 35,99 11 19,88 4 0,11 3 0,06 2 0,04 
25 61 0,00E+000 1,873792 90,00 1,00 6 47,53 7 3,26 1 0,04 5 0,04 2 0,02 

 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,00E+000 0,492042 270,00 4,18 7 6,58 6 6,12 1 5,92 2 5,90 3 5,90 
-571 21 0,00E+000 0,486937 0,00 4,18 5 6,48 1 6,24 2 6,19 3 6,17 4 6,10 
534 36 0,00E+000 0,582848 180,00 4,18 7 6,87 3 6,15 2 6,15 4 6,14 1 6,14 
61 581 0,00E+000 0,520572 90,00 4,18 7 6,56 4 6,04 5 6,04 3 6,02 2 6,01 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 35 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 36 0,00E+000 1,230929 300,00 1,70 7 93,95 11 6,05 6 0,00 0 0,00 0 0,00 
86 28 0,00E+000 0,597391 200,00 2,55 7 99,42 11 0,50 6 0,08 0 0,00 0 0,00 
14 119 0,00E+000 0,510857 70,00 1,70 7 81,34 11 12,02 6 6,64 0 0,00 0 0,00 
25 136 0,00E+000 0,471366 80,00 1,70 7 74,45 11 14,12 6 11,42 0 0,00 0 0,00 

125 36 0,00E+000 0,418328 190,00 2,55 7 93,19 11 4,93 6 1,88 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 35 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

3 -502 0,00E+000 0,077090 270,00 0,50 7 58,23 6 37,51 11 4,25 0 0,00 0 0,00 
-571 21 0,00E+000 0,071432 0,00 0,50 7 58,26 6 37,21 11 4,53 0 0,00 0 0,00 
534 36 0,00E+000 0,082805 180,00 0,50 7 61,27 6 34,23 11 4,50 0 0,00 0 0,00 
61 581 0,00E+000 0,077774 90,00 0,50 7 61,58 6 33,53 11 4,90 0 0,00 0 0,00 

 



 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 13: Результати розрахунку розсіювання при спорудженні 
свердловини (випробовування) 

 
  





ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Краснокутський р-н, Харківська 
обл. 

25,6 -10,3 7 180    

 
 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" 12 18  

 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 8 Факельний 

викид при 
випробовуван
ні 
свепдловини 

444 1 -63 62   2 0,08 27 1712 2 

  9 Ємність для 
зберігання 
дизельного 
палива № 1 

444 1 33 7   6 0,05 0,007 25,6 2 

  10 Ємність для 
зберігання 
дизельного 
палива № 2 

444 1 31 4   6 0,05 0,007 25,6 2 

  14 Шламовий 
амбар 

 1 -10 31 93 46 2  0,294 25,6 2 

 
  



ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

0,4 1 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

0,01 1 

03000 
------- 
214 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

03000 
------- 
323 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,02 1 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

03000 
------- 
2908 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,3 1 

03000 
------- 
10835 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,03 1 

03000 
------- 
11277 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 0,5 1 

  



06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 1 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

1 1 

12000 
------- 
410 

Метан 50 1 

16000 
------- 
343 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 

0,03 1 

16000 
------- 
344 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 

0,2 1 

16001 
------- 
342 

Фтористий водень 0,02 1 

 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 8 04001 

------- 
301 

 1 0,765135          

   06000 
------- 
337 

 1 5,1009          

   12000 
------- 
410 

 1 0,127523          

  9 11000 
------- 
2754 

 1 0,000121          

  10 11000 
------- 
2754 

 1 0,000121          

  14 11000 
------- 
2754 

 1 0,07839          

 
 
  



ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

        1 

35 05001 
------- 
330 

16001 
------- 
342 

        1 

11002 16001 
------- 
342 

16000 
------- 
344 

        1 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001 

------- 
301 

a 0 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

 06000 
------- 
337 

a 0 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 
 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 1 
1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" 

 
 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 

  



06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

        1 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 25 36 4000 4000 100 100   

 
 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. Краснокутський р-н, Харківська обл. 0 1 3 5 7      15  5 5 0 

 
 

  



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-575 57 0,030385 0,151926 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 545 0,028463 0,142313 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-18 -502 0,024147 0,120733 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
471 14 0,023010 0,115050 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
125 -264 0,020243 0,101213 240,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-62 -487 0,020115 0,100576 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
501 50 0,019538 0,097689 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-590 72 0,019882 0,099409 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-33 552 0,016781 0,083904 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-575 57 0,549234 0,109847 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 545 0,536418 0,107284 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-18 -502 0,507644 0,101529 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
471 14 0,500066 0,100013 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
125 -264 0,134951 0,026990 240,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-62 -487 0,134101 0,026820 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
501 50 0,130252 0,026050 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-590 72 0,132545 0,026509 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-33 552 0,111872 0,022374 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-575 57 0,00E+000 0,151926 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 545 0,00E+000 0,142313 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-18 -502 0,00E+000 0,120733 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
471 14 0,00E+000 0,115050 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
125 -264 0,00E+000 0,101213 240,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-62 -487 0,00E+000 0,100576 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
501 50 0,00E+000 0,097689 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-590 72 0,00E+000 0,099409 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-33 552 0,00E+000 0,083904 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

125 -264 0,038243 0,191213 240,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 -264 0,038239 0,191197 255,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

325 -164 0,038228 0,191140 210,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-175 -364 0,038221 0,191103 285,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-275 436 0,038180 0,190898 60,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-62 -487 0,038115 0,190576 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
501 50 0,037538 0,187689 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-590 72 0,037882 0,189409 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-33 552 0,034781 0,173904 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-575 57 0,549234 0,109847 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 545 0,536418 0,107284 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
125 -264 0,534951 0,106990 240,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 -264 0,534930 0,106986 255,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

325 -164 0,534854 0,106971 210,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-62 -487 0,534101 0,106820 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
501 50 0,530252 0,106050 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-590 72 0,532545 0,106509 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-33 552 0,511872 0,102374 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

125 -264 0,00E+000 0,191213 240,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 -264 0,00E+000 0,191197 255,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

325 -164 0,00E+000 0,191140 210,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-175 -364 0,00E+000 0,191103 285,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-275 436 0,00E+000 0,190898 60,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-62 -487 0,00E+000 0,190576 270,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
501 50 0,00E+000 0,187689 180,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-590 72 0,00E+000 0,189409 0,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-33 552 0,00E+000 0,173904 90,00 614,50 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 14: Результати розрахунку розсіювання при підключенні 
свердловини  

 
  





ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Краснокутський  р-н, Харківська 25,6 -10,3 7 180    
 
 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" 0 0  

 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 Ручне 

зварювання 
 1 0 0 200 200 2   25,6 2 

  2 Фарбувальні 
роботи 

 1 0 0 200 200 2   25,6 2 

  3 Робота 
будівельної 
техніки 

 1 0 0 200 200 2   25,6 2 

 

  



ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) 

0,4 1 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у 
перерахунку на манган) 

0,01 1 

03000 
------- 
323 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,02 1 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 0,5 1 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 1 

11000 
------- 
1041 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

0,16 1 

11000 
------- 
1042 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

0,1 1 

11000 
------- 
1061 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

5 1 

11000 
------- 
2750 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

0,2 1 

  



11000 
------- 
2752 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

1 1 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

1 1 

11007 
------- 
1401 

Ацетон 0,35 1 

11009 
------- 
1210 

Бутиловий ефір оцтової кислоти 
(бутилацетат) 

0,1 1 

11030 
------- 
616 

Ксилол 0,2 1 

11041 
------- 
621 

Толуол 0,6 1 

16000 
------- 
343 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 

0,03 1 

16000 
------- 
344 

Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор) 

0,2 1 

16001 
------- 
342 

Фтористий водень 0,02 1 

 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 01003 

------- 
123 

 1 0,003304          

   01104 
------- 
143 

 1 0,000396          

   03000 
------- 
323 

 1 8,3E-5          



 

   04001 
------- 
301 

 1 0,000225          

   06000 
------- 
337 

 1 0,001108          

   16000 
------- 
343 

 1 0,0004          

   16000 
------- 
344 

 1 0,000225          

   16001 
------- 
342 

 1 0,000138          

  2 11000 
------- 
1042 

 1 0,001158          

   11000 
------- 
1061 

 1 0,002601          

   11000 
------- 
2750 

 1 0,038292          

   11000 
------- 
2752 

 1 0,017088          

   11007 
------- 
1401 

 1 0,011864          

   11009 
------- 
1210 

 1 0,005977          

   11030 
------- 
616 

 1 0,000894          

   11041 
------- 
621 

 1 0,026264          

  3 03000 
------- 
2902 

 1 0,00693          

   04001 
------- 
301 

 1 0,05078          

   05001 
------- 
330 

 1 0,0056          



   06000 
------- 
337 

 1 0,38205          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,07451          

 
 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

        1 

35 05001 
------- 
330 

16001 
------- 
342 

        1 

11002 16001 
------- 
342 

16000 
------- 
344 

        1 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001 

------- 
301 

a 0 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

 11000 
------- 
2750 

a 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 1 
1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" 

 
 
  



Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 

11000 
------- 
2750 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

        1 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 0 0 1000 1000 25 25   

 
 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
Краснокутський р-н, Харківська обл. 0 1 3 5 13      15  5 5  

 
 

  



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-100 -100 0,062046 0,310230 315,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 -100 0,062046 0,310230 225,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-100 100 0,062046 0,310230 45,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,062046 0,310230 135,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 -100 0,048206 0,241028 285,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-65 -625 0,008288 0,041438 270,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
589 0 0,009827 0,049137 180,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-610 43 0,009002 0,045011 0,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-29 581 0,009780 0,048900 90,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
11000 / 2750  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-100 -100 0,046581 0,232905 315,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-100 100 0,046581 0,232905 45,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,046581 0,232905 135,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 -100 0,046581 0,232905 225,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 -100 0,036190 0,180952 285,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
11000 / 2750  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-65 -625 0,006222 0,031110 270,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
589 0 0,007378 0,036890 180,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-610 43 0,006758 0,033792 0,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-29 581 0,007342 0,036711 90,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-100 -100 0,00E+000 0,310230 315,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 -100 0,00E+000 0,310230 225,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-100 100 0,00E+000 0,310230 45,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,00E+000 0,310230 135,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 -100 0,00E+000 0,241028 285,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-65 -625 0,00E+000 0,041438 270,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
589 0 0,00E+000 0,049137 180,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-610 43 0,00E+000 0,045011 0,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-29 581 0,00E+000 0,048900 90,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-100 -100 0,080046 0,400230 315,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 -100 0,080046 0,400230 225,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-100 100 0,080046 0,400230 45,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,080046 0,400230 135,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 -100 0,066206 0,331028 285,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-65 -625 0,026288 0,131438 270,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
589 0 0,027827 0,139137 180,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-610 43 0,027002 0,135011 0,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-29 581 0,027780 0,138900 90,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



 



Перелік  найбільших  концентрацій 
11000 / 2750  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-100 -100 0,126581 0,632905 315,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-100 100 0,126581 0,632905 45,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,126581 0,632905 135,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 -100 0,126581 0,632905 225,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 -100 0,116190 0,580952 285,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
11000 / 2750  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-65 -625 0,086222 0,431110 270,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
589 0 0,087378 0,436890 180,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-610 43 0,086758 0,433792 0,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-29 581 0,087342 0,436711 90,00 1,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-100 -100 0,00E+000 0,400230 315,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 -100 0,00E+000 0,400230 225,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-100 100 0,00E+000 0,400230 45,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
100 100 0,00E+000 0,400230 135,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 -100 0,00E+000 0,331028 285,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Концентрації у заданих точках 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-65 -625 0,00E+000 0,131438 270,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
589 0 0,00E+000 0,139137 180,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-610 43 0,00E+000 0,135011 0,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-29 581 0,00E+000 0,138900 90,00 1,00 3 99,56 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 15 Результати розрахунку розсіювання при експлуатації 
свердловини  

  





ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Краснокутський р-н, Харківська 
обл. 

25,6 -10,3 17 180    

 
 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування"  

АТ "Укргазвидобування" 
0 0  

 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 Факельний 

амбар 
444 1 0 0   2 0,089 108,8 1698 3 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 1 

12000 
------- 
410 

Метан 50 1 

 



 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 04001 

------- 
301 

1,031 1 3,491946          

   06000 
------- 
337 

6,872 1 23,27964          

   12000 
------- 
410 

0,171 1 0,581991          

 
 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001 

------- 
301 

a 0 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

 06000 
------- 
337 

a 0 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 
 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 1 
1 Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ 

"Укргазвидобування" 
 
 
  



Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 

 
Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 0 0 4000 4000 100 100   

 
 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. Краснокутський р-н, Харківська обл. 0 1 3 5 7      15  5 5  

 
 

  



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 
Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

0 -1000 0,025506 0,127529 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -900 0,025506 0,127529 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -800 0,025506 0,127529 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-700 -700 0,025506 0,127529 315,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -700 0,025506 0,127529 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-14 -305 0,022954 0,114771 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-305 -14 0,022954 0,114771 0,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
290 0 0,025506 0,127529 180,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-7 290 0,024773 0,123866 90,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



 



Перелік  найбільших  концентрацій 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

0 -1000 0,170038 0,034008 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -900 0,170038 0,034008 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -800 0,170038 0,034008 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-700 -700 0,170038 0,034008 315,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -700 0,170038 0,034008 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-14 -305 0,153028 0,030606 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-305 -14 0,153028 0,030606 0,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
290 0 0,170038 0,034008 180,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-7 290 0,165155 0,033031 90,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



 



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РОЗСІЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

Перелік  найбільших  концентрацій 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

0 -1000 0,043506 0,217529 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -900 0,043506 0,217529 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -800 0,043506 0,217529 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-700 -700 0,043506 0,217529 315,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 -700 0,043506 0,217529 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-14 -305 0,040954 0,204771 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-305 -14 0,040954 0,204771 0,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
290 0 0,043506 0,217529 180,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-7 290 0,042773 0,213866 90,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



  



Перелік  найбільших  концентрацій 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

700 -700 0,570038 0,114008 225,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-600 -600 0,570038 0,114008 315,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0 -600 0,570038 0,114008 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
600 -600 0,570038 0,114008 225,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-500 -500 0,570038 0,114008 315,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
 
Концентрації у заданих точках 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-14 -305 0,553028 0,110606 270,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-305 -14 0,553028 0,110606 0,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
290 0 0,570038 0,114008 180,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-7 290 0,565155 0,113031 90,00 2225,79 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 16: Копія довідки Департаменту охорони здоров’я 
населення Харківської обласної державної адміністрації щодо 

захворюваності населення 
 

  









 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 17:Копія сертифікатів якості на сировину 
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MIHICTEPCTBO OXOPOHIf 3)1;OPOB'5I YKPAIHIf 

)1;EPiKABHA CAHITAPHO-EllI)1;EMIOJIOrIQHA CJIYiKliA 

EPJKABHA CAHITAPHO-EI1IL(EMIOnOnllHA 
3ATBEP)1;iKYIO

CnY)f(l3A YKPAIHI1 

M. KI1'i'B, BYJ1. fpyweBcbKoro, 7 

TeJ1., cjlaKc: 253-94-84; 559-29-88 

C.B. npOTaC 

BIICHOBOK )lepmaBHol caHiTapHo-eniueMioJlori'lHOi' eKcnepTII311 

BUl " . 2 (~ ' ,----____2016 p. N~ 05.03.02-031 ,I ~ '""_(~r

fioJliaHioHHa l(eJlIOJl03a PAC-LV, HV; KapooKCHMeTHJll(eJlIOJl03a CMC-LV, HV 

KOil YKT3EL(: 3912310000 

HacjlTora30Ba npOMHCJ10BicTb, BI1KOPHCTOBY£TbClf ,UJ1lf 3HJI)KeHIDI cjliJ1bTpaui', 6YPOBHX P03 1HlHiB, i'x cTa6iJ1i3aui"i; npOMHCJ10Be 
BlIKOpl1CTaHIDI 

"Landoil Chemical Group Co., Ltd" , KHTaf.!, Add: NlO08, Shuanglong Ave., Economic and Technological Development 
Zone, Nanjing, China 

nn "L(lKi.Ti .ni.TpeHniHr", YKpa'iHa, 36000, M.nOmaBa, BYJ1.)f(oBTHeBa, 43, ocjl.515, KO)l: 31758561 

Ha nepe)lKoHTPaKTHiH OCHOBi 

06'eKT eKCnepnI'3H Bi)lnOBi)lae BCTaHOBJ1eHHM Me./lH'!HI1M KpHTepilfM 6e3neKH ! []OKa3HHKaM : 3a pe3YJ1bTaTaMI1 p03fJ1lfny Ta 
aHani3Y Ha./laHI1X ./loKyMeHTiB, Ol(iHKI1 PH311KY ./lJ1lf 3./l0POB'lf HaCeJ1eHIDI BCTaHOBJ1eHO: BMicT Kap60KCHMeTHJ1ueJ1IOJ10311 B 
rroBiTPi p0601.f0'i 30HH nOBHHeH 6ym He BHll\e fL(K p.3. - 10,0 Mr/M3 (3 KJ1ac He6e3neKH) (fOCT 12.1.005-88 " CCET. 06ll\l1e 
CaHI1TapHO-rHrHeHlflIeCKHe TPe60BaHHlf K B03nyxy pa601.feH 30Hhl" ). 

He06xi)lHHMH YMoBaMH BHKopHcTaHHlf 13acTocYBaHHlf, 36epiraHHlf, TpaHcnopryBaHHlf, YTHJ1i3auiL 3HI1IlleIDflf c: nepeJ1iK 
He06xi)lHHX YMOB, lfKi 3a6e3ne4)'IOTb nOnepe)llKeHHlf PH3HKY, BHKJ1}1KaHOrO BIlJ1HBOM HecnpHlfTJ1HBI1X cjlaKTopiB Ha 3./l0POB'lf 
J11O)lI1HI1 npH 3acTocYBaHHi 06'eKry eKCnepTl1311: npH p060Ti i3 3a3Ha4eHHM MaTepianoM He06xi./lHO )loTpHMYBaTI1Cb npaBHJ1 
6e3neKH Ta iHCTPYKuii' 3 6e3rreKH rrpaui Bi)lnoBi)lHoi' rany3i BHp06HHUTBa 3ri)lHO i3 ./lilO1.fOlO HopMaTHBHo-TeXHi1.fHOIO 
./loKyMeHTauielO Ta iHCTPYKuii' no BHKOpI1CTaHHlO. fiPH BHKopHcTaHHi nponyKuii' nepcoHan 3a6e3ne1.feHHH 3ac06aMH 
iH./lHBinyanhHoro 3axHcry wKipH, 01.feH Ta opraHiB ./lHXaHHlf (cneuolllfr, cneUB3YTTlf, 3axHcHi OKyJ1lfPH, ryMOBi pYKaBI11.fKH Ta 
pecrripaTop!MacKa). 36epiraHIDI y 3aKpHTI1X CKJ1a)lChKHX npHMill\eHHlfX 6e3 onaneHIDI, 3 BeHTHJ1lfUino, 6epeITl1 Bin B0J10m. 
TpaHcnopTHe MapKYBaHHlf 3a fOCT 14192-96 «MapKHpoBKa rpY30B». 

3a pe3YJlbTaTaMH )lepiKaBHoi' caHiTapHo-enineMioJlori'lHoi' eKcnepTH31f o6'eKT eKCnepTl13H "fioJliaHioHHa l(eJlIOJl03a 
PAC-LV, HV; KapooKCHMeTHJll(eJlIOJl03a CMC-LV, HV", 3a HanaHIfM 3aSlBHlfKOI apa3KoM BiAnoBinae BHMoraM 
AiIo'loro caHiTapHoro 33KOHOn3BCTBa YKpa'iHH i 33 YMOB3MH AOTpHMaHHH Blf~ 0 llboro BHCHOBKY MOiKe OyTH 
BIIKoplfcTaHHH B 33HBJIeHiH c!j>epi 3acTocYBaHHH. 

TepMiH npH)laTHocTi : rapaHToBaHHH Bl1p06HHKOM. 

IHcjlopMauilf WO)lO eTHKeTKH, iHCTPYKuilf, npaBHJ1a TOWO: eTHKeTKa YKpa'iHcbKOlO OBOIO nOB ~JlHa MicTHTHCb Ha KO)l(H1J:! 
TapHiA O)lHHHUi nponyKL~i'i; MapK)'BaHWl 3nlHCHlOBaTH y Bi./lnOBi)lHOCTi 3 )lilO1.fH :)aKOHO)la.~ · '?BOtv\l Yl<pa·iHH. 

http:lilO1.fH


BHCHOBOK ,lliHCHHH: ,llO 19.04.2021 p. 

Bi.unoBil(aabHlCTb 3a ,llOTpl1MaHIDI BI1MOr [(boro BHCHOBI<)' Hece 3aRBIDII<. 


ITPI1 3MiHi peuerrrypH, TeXHOJIori"i BHTOTOBJIeHfUI, lfKi MO)!(YTb 3MiHI1TH BJIaCHrnOCTi 06'eKTa eKcnepTH3H a60 cnpwnulliTH 


HeraTHBHID! BMIIB Ha 3)lOPOB'lf JIlO)leH, clPepH 3aCTOC)'BaHfUI, )'MOB 3aCTOCYBaHfUI 06'eKTa eKCrrepTI13H )laHHH BHCHOBOK 


Brpaqae CIL'I)'. 


flOKmHHKH 6e3neKH, lfKi niWUllalOTb KOHIPOJIlO Ha KOPLIOHi: nilIJUlrae CTaH)lapTHOMy caHiTapHOMy npHKOp,llOHHOMY 

KOHrpOJIlO BinnOBi)lHO LIO Horo rrporpaMH (BbyaJIbffilH, )lOK)'MeHTaJIbffiIH KOHrpOJIb). 

TIoKmffill:<l1 6e3neKI1, lfki rri,llJUlTalOTb KOHIPOJIlO WH MI1THOM)' ocpopMJIeHHi: rriWUlrae CTaH)lapTHOMy caHiTapHOMy KOHrpOJIlO 

(Bi3YaJIbHOMy Ta )lOK)'MeHTaJIbHOMy) 

TIoTOqH1ill: LIep)!(aBHHH caHerriliHarJUIlI 3LIiHcmocrbClf 3riLIHO 3 BI1MOraMH [(boro BHCHOBKY: BI16ipKOBO, Ha BinnOBi)lHicTb 

BCTaHOBJIeHHM Me)lWIIDIM Kpl1TepilfM 6e3neKI1 - BMicT Kap60KCI1MeTI1JIueJIlOJI03H B rroBirpi p060Qo"i 30HI1 (fOCT 12.1.005-88 

"CCET. 06UlHe caHHTapHO-rHrHeHH'leCKHe rpe60BaHHlf K B03nyxy pa60QeH 30HbI") Ta 3a BHKOHaHfUlM YMOB BHKopHCTaHIDI. 

KOMicilf 3 )lep)!(aBHoi' caHiTapHo-errilieMioJIoriqHo"i eKcrrepTH3H npH M. KIi"iB, BYJI. fepo"iB 060POHH, 6 

rOJIOBHOMY )lep)!(aBHOMy caHiTapHOMy JIiKapeBi YKpa"iHI1 TeJI.258-47-73 

HaYKOBoro ueHrpy rrpeBeHTHBHo"i TOKCI1KOJIori"i, XapqOBo"i Ta XiMiqHO'j 

6e3neKH iMeHi aKa)leMiKa J1.I.MeLIBelIlf MiHicTepCTBa OXOpOHI1 3)lOPOB'lf 

YKpa"iHH 

TIPOTOKOJI eKCnepn13H N2 3/8-A-1838-16 Bi,ll19.04.2016 p. 
(N:~ npi:l"[Of\0 JI}, . I aT~1 lior,', jal BE'iUihCIiIUI) 

fOJIOBa eKcnepTHo"i KOMidi 

I 

















MIHICTEPCTBO OXOPOHM 3l(OPOB'H YKPAIHH 
,LJ,EP)I{ABHA CAHITAPH0-EIII,I1;EMI OJI On~IHA CJIYiK6A 

MiHic-repCTBO OXOpOHH 3J1.0POB'JI YI<pa"iHI1 
( Ha3Ba YCTllHOBU) 

BYJI.fpyrueBCbI<Oro, 7, M.KH'i'B, 01601._-
(Micile:lIlaXOJl)t(CBfUl) 

253-94-84, 559-29-88 

ep agjoloro 
:apfl Yllpai HIl 

BUCHOBOK Aep:tKaBHo'i caHiTapHo-enmeMioJIori'lHoI eKCnepTU3U 

Bin o!.3. 9'Y, 2013p . N!l 05.03.02-041 J 1--t-.:;l".0 

.lloMiwKa lMamYBBnhHa AO i'iYPORHX P03'1HHiB ItO TY Y 20.5-30470766-004:2013 ".ll.oMiwKB lM8111YBonhllo .110 
tiypOBHX P01'HtHiB. TexHi'lIIi YMOBH~:"'__________--:__._ _ _ -.".._ _ _ ____ ________ 

( Ot) ' Ck.'":':l. eJCcnepnnu ) 

KOll 3a lI.Knn: 20.59.59-40.00 
(KO;: :la )lKfII1. ''OJ{ 33 YKT3E.Uapn'KYIl) 

liypiHHR cBcpllnoBHH .llml BlIllOU,YUBII;UI HHIP'll! nl noy 

TOB "EYlliBeJlhHO-npocKTHa KOMnoHiH 'Ta:liHDCCTnpOCKT", YKpafHa, 40012, M.CYMij, Byn. XapKiBChK8, niB 
12, Tcn.: (0542) 683 392, KOll €.llpnoy: 36470766 

r l; JjCi IH~' . nHpo{tlhUI: 8JlIlCca, t.(ICHC1l1axo~eHJl~ . Te..'JC$OK. ¢laKe: . E-mail. \VW\"v) 

TOB "EYD.iBCnhHo-npOCKTHB KOMnaHiH. 'TSliIfBeCTnpOeKT", YKpaiH8, 04111 , M.KHYB, Byn. lll,eptiaKoBa, 47, 
TeJl.: 067 577 7504, IW.I1 €wnOy: 36470766 

06 ' OIT CKcnepTH3H Bi.unoni.u8c BCT8HOB.fleHHM MeJlIlYIHtJ\1 KpilTepislM oelneKH I nOK83HHKaM: 
1a pe3ynbTuTuMH P03rJUfilY i aHarti3Y )]'OI<YMeml9, Hal1,aHHX 3a<rnHl1.KOM, ra rrpOBe,neRI1X nOCJli,!l)KeHb 3pa3I<a 06'CKTY 

CKcnepnmt (JJ:oMiwK8 3M amYIHUIbHa no 6YPOBIfX PO)<fHHis no TY Y 20.5-364 70766-004:2013 "JJ:OI.IiIDKa 

3M3wy aaJTLIla no 6YPOBI1X P034HHi&. TeXHiQHi YMOBJ.!") 1rip,Jlo ;ao BHMor fOCT 12.1.005-88 "06ume C8HIlTapHO

mmelHf'fCCKHe Tp~6oBaHwl K B01.ilYXY pa60'Ieii JOHLIn rroDiTp.SI p06o'1oY 30IDI KomponlOBuTH Ha BMici: Macna 

Millepa.HbHi Ha!p"roBi (III XII Hl6, fW p.3. - 5,0 MJ'iM»), HarpTa (lIT KJ] Hl6, f,IJ,K p.3 - 10,0 Mri M'), MOHoeTaHorraMiH (rT 
K}l H!6 fUK p.3 . - 0,5 MT/MJ), iJOrrpOnJ1JlOBHl1 cn:npT (ll! KJI Hl6, f)],K p.). - '10 ,0 Mr/MJ) . 

3ri ll.1l0 JlO BHMor rOCT 12. 1.007-76 "CCET. Bpe,nHble BemeCTBU. KnaccmjnfKaUH.SI H o6mHe rpe6oBaHH.SI 

oe30nacHocTH" peQODHHa ni.nHOCIITbC.SI ;ao III KJlacy He6e3neKH (noMipHoHe6e1ne'llla pe40Blffia). 

,IT,nll B'rpOOHlI).lTDa nOBKHHa Bl1J(OPl1cToBYBarnc.SI cl-!poBHHa BiTQH3H!1HOrO aoo 3apyoi;]<ITOrO nOXOLDl<eHIDl, .SIKa 

BillHOBi;r3€ n ilO'lHM HopMaTHBIlHM )loK)'MeHTaM, norOlllKella 1 M03 i ,'103BOneHa,'10 3acTocyaalUUl. 

Heo6xbJJlf\IH YMOB3MH BHKOPHCT8HHH l3acTocYBaHHR, 30epiraHHH, TpaHcnopTYB3HIISI, YTHJliJaui\", 3HHllleHHSI 
c: 
TpuHcfmpT}'BaHHJI 13 36epiraHHli 3IiuHO TY Y 20. 5-364 '/ Q766-004:2C1J ")loM!WKa 3~aU"lyBartbHa no 6YPOBIDi. 

P034 11HiD. T ex n iql{i YMOdl{ " . BlOKOPYiCToByaarM -Jri)XBO 1 incrpYKui clO BKpo6HlfK3. 8 YMoBax B!-!p06H1illTsa 

llOrpW.!)'B8THCb BlfMor 6e~neKH, lIKi crrp!lMon~Hi He? 33:'<I1C,' un:ipVf, opraHiB jJlixaHHlI. BH1100JfH'l~ nepCOHart nOBllHeH 

6ym 3aOe3 neQerorn i RlI i:;ilI)'artbHHMH 3aco6aMYi 33XI!CTy : :;ncuoll..Slr. 3aXliCHi PYKaDIf'IKH, pecnipaTOp\.l 3rinHO ilUo'101 

http:Bl1J(OPl1cToBYBarnc.SI
http:ni.nHOCIITbC.SI
http:rpe6oBaHH.SI
http:KnaccmjnfKaUH.SI
http:rroDiTp.SI
http:20.59.59-40.00


HOpMallUlHOI aOI\.)'MeHTalJ,il. Y pa1i ymopeHlUl Bi./IXO)l,ia lJ,i6 npo,lIJ'KlJ,ii' - nOBOlJ,)KeJIIDI (ynlJIbaIIiJll3Illiill-eRHlI) 3ri,llH0 

BH) IOr .1Uo'Io·i Ha aamdt "lac B YKPalHi HOPMaTllBHO'i ,n:OKYMeHTauiY Y c¢epi nOBO.LJ)KeHHll 3 si.o:xO,n:aMH ():(Caal1iH 
:2.2.7.029-99 'TiricHi'IHi BHMOrH no nOBOIl)Kemuo 3 npOMHC!lOBHMH si.rocoLlaMI-! i SH3HaqeHHll i'x KJlacy Re6e3neKH D.IDi 

J OpoP,'" HaCt'!t ti ILII"). 

3a pe3YJJbTaTaMH aepJKaBHo'i caHiTapHO-eniLleMiOJJoriqHO'i eKCnepTIl3H ,[(oMirnKa 3MaruysaJIbHa LlO 6ypOBHX p03'IIffiiB 

no TY Y 20.5-36470766-004:2013 "):(oMiUlKa 3MaIIJYl3aJ1bHa LlO 6ypOBID<. p03<omia. TeXHi'IHi YMOBH" , 3a Ha,n:aHHM 

3al11lHHKOM 3Pa.3KOM BianoBi /IM' BltMOra~1 ni){)'foro caHiTapHoro 3aKOHOLlaSCTBa YKpalHH i 3a YMOBH ,llOTJHfMaHJ:UI BRMor 

ll,boro BUCHOSI<)' MOlKe Gym 1l1liiOPIIC1:JHHti B 1aJ1BJJeHitl c¢epi 3acTOcYBaHID!. 

Tepl\lill npH,!laTHOCTi: He 6iJlbWe Hn« 12 MicHl.liB BiD. L1,8TIJ Bl{rOTOBJlCHHH 

Ha KOlKHiil: O,llilllID..li ynaKoBKH nOBllliHa HaliaBaTHCli iH<popMauiJI Ha LleplKaBHii% MOBi, ,lle BKa.3aHi: Ha.3Ba rrpoJlYKlli'i 1'a iT 
npHJHa'IeHID!, Ha.3Sa ¢iPMH-SHpo6HHKa Ta iT anpeca, TOl:lapmlH 'IH cpipMOBItll: 3HaK, ,D,aTa BHpo6HillJ,TBa i TepMiH 

36epinHLll1i. Yll1011l1 30epi ralfHlI, Bara, ll03HaqeHHJI 1I0p~If\THDfln ro JOKYMelrry. mrpUX-KO.l. 

BUCHOBOK UiHCHHil UO: HB TepMiH ,!lij TY Y 20.5-36470766-004:2013 ".l1.oMiwKB JMamYBaJlbHB UO 6YPOBlIX 

p03'mHiB. TexHi"lHi YMOBH" "II{ UO BHeCeHH!! JMiH 960 ,n:onOBlleHb ,!lO pCl.lenTYP 

Bi.ll.nOBi,llaJIbHicTb 3a ,llo'I'pRMaHWI BfIMOr l,(boro BHCHOBK}' Hece 3MllIDl1<. 

npH 3MiBi pelJ,errrypH, TeXHOJJorii' BHTOTOBJJeIDUl, lIKi MOlKyTb 3Milllnl1 1:GacTi lBocr i oG' t \o:Ta cKcnepnrm a60 

CnpH'U{IUITlf HeraTHBI-Uffl BllllliB Ra 3,D,0POB'1I moLle~, c¢epu 3acTocYllaHHlI . YMOB JacrocYB3HHH 06'tKTa eKCnepnr3H 

ll31-lllli BHCROBOK B'I'pal:J'ae cIDIy. 

Ha KOP1l.0H i caniTapHo-elli ,lJ,c"ioilOri4110 I'O KOHTf.101llO 3a lTOf(a:3JutKaMH 6e:llICKH WI ll 3!l0p0P.'lI ;llKl 111'ITI lie norpe6yc. 

Ha MIITHI1.lli lIpH3Ha4cHfUI caHiTapHo-eni,D,eMioJJoril:J'Horo KOHTpOmo 3a nOKa.3ID11<aMH 6e3neKH }lJUI 3,1l,0POB'1I mo,n:HHH: He 
[l OTpeoy 

ITOT04HHH )J.ep~BBHllit C9Henmll9rJlHA 3J1.iikHIO£TbCSI 3riD.llo J BHMoraMH UbOro BHCHOBKY: 3ri,n:Ho 3 ;:tiJo'I1lM 

JaKOHOll.aBCTBOM YJ..-pai'tI H 

M. XapKiB, opocneK1' JIeHiHa, 4; 61022, Ten. : 

XapKiBCbKlffi HaIliOHaJlbHKil Me!l,Wnnm YHiBepCHTeT (0 - 7 70i -~2 - -9 

0POTOKOJI eKcnepTlf3H 

y 

fOflOBa eKcnepTHo'i KOMici'i \. t B.B. !'liCOC10B 









MIHICTEPCTBO OXOPOHI4 3AOpOB'.fl vKpAiHr4
XEP}KABHA CAHITAPHO-ETIITEMIOIOTIIIHA CJII/XTEA

AEPXABHA CAH TTAPHO-E|IIAEMIOIO| rr{HA
CIY)K5A YKPAiHI, I

3ATBEPAInI/rO

5 autvri e glr t-Fcfi sk ft Sr*,J ftt-iFffi i{EHoro
qnslrapnBrP riiraPn VrPaIuu(Ha:sa ycraaoru)

nyr.lpyruencuroro, 7, M.Kuie, 0 1 60 1
(n i cuesnaxoa>rre u rr.n)

253-94-84, 559-29-88

flporac

Bucnosox AeplmaBHoi caHiTapHo-e ri.ruoi eKcrreprr{3u

eia 2015p. J\e 0s.03.02 -04/ -tZ 959

Eapaa KoHAeHcoBaHa cy,rs$ircnr{proBa nro4uSixonaua reprrrocrii ira KCCE-MT siauoeiAHo ao TY Y
24.6-32374539-003:2005 "6apAa KoHAeHcoBaua cyrsQircnHproBa rMoAuQircoeaHa repmocrii ina KCC6-MT.
Texui.*ri vMoBH" :i :misanm J\bl\b 1-6

(o6'ema excneprusu )

KoA 3a IKIIII: 20.59.59-40.00

&t /x.

"6ie*

(xoa ea {Kflfl, roa:a YKT3EI apruxyr)

Eypoeuii  peaFeHT 4la Ha$rora3oBr.rx poAoBr{ru
(cQepa :acrocyoannr ra pemi:auii o6'ema excnepu:u)

TOB "IHrepruiHepa,r6inaiur", YrcpaiHa, aApeca nupo6Hllqrna:37240, flo,rraecrKa o6r,, JIoxar.rur,xuil paiiou,
i lr. 9epeouoraBoacbKe, nyr. f lo,ruona, 6.1, r<og €IPIIOV: 35561841

(rpaina, oupo6nnx, aapeca, vicue:uaxo.4)r(eHHr, relecfoH, $axc, Erail, WWW)

TOB "Irrreprr.riHepan6irainr", Yrcpaiua,04ll9, na. Klrie, ny,r.3oo.norivuar 6.4A, oQ. 139, roa €APIIOY:
35561841

(:aronnx excnepru3u, aapeca, uicqe:raxo,4lcenur, rerred;ou, (laxc, E-rnail, WWW)

Bir . rurHqHa npoayrcuin
(laHi npo KoHTpam Ha nocracarrHfl o6'ema excnepru:a e Yrpaiuy)

O6tercr eKcfleprr.r3n eianoeiAae BcraHoBJ,reHuM MeauqHuir.r rpurepinru 6e:neru / noralnnrcam:
3a pe3ynbraraM14 po3rnrAy i aHanisy AorcynaeHrie, Ha.qaHux 3aflBHr4KoM, ra npoBeaeHHx aocriANeuu 3pa3xa o6'er<ry
eKcneprr.r3r.r (Eapaa KoHAeHcoBaHa cy,rnQircnnprona uoanrpixoeaua reprvrocrii ixa KCCB-MT eianoeiAHo ao TY Y
24.6-32314539-003:2005 "BapAa KoHAeHcoBaHa cyrurpircnuproea uoaurfixosaua repl,rocrii irca KCCE-MT. 

' lexni.rHi

ynroen" :i rrraiHair,rn J', l!Nl l-6) :riauo Ao BaMor |OCT 12.1.005-88 "O6urr.re caHltrapHo-rr.rrr4eHuqecKr.ie rpe6oeaHun r
Bo3Ayxy pa6ovefi :or-rur" nonirpr po6ouoi 3oHr.r KoHrporoBaru Ha evicr: ,rirHocy,'rr$ouar uarpiro (lV rcl u/6, f[ l( p.:.
- 6,0 ir,rr/nr'), Sopuarraeria (ll rcn n/6, I-[K p.s. - 0,5 ur/n3), BanHrK (lV xn Hi6, l[K p.s. - 6,0 vr/rra3), rcapOar'ria (lll rcn
H/6, f[K p.:. - 10,0 vr'/v3), KacJrora cipuana (l l xn H/6, f[K p.:. - 1,0 rvrr/vr'), nyru iari (y nepepaxyHriy uaNaOH) (l l
rc,r s/6, f[K p.s. - 0,5 vr/n,r3).

.{,rn er.rpo6nraurBa rroBr4HHa B14r(op}rcroByBa'tvcn cr4poBxHa eit.l.lgHgHoro a6o :apy6ixuoro noxoAxeHHt, sKa
eianoeiAae airo'Jr.rNa HopNaarHeHrai\,r aoxyNaeHraNr, noroANeHa : MO3 i ao:eoreHa Ao :acrocyeaHHq

(xpHrepii 6e:rexn / nora:uuxu)

l leo6xiaunrr.ru yMoBaMrr BrrKopr{craHua /racrocynaHun, s6epiraHHq, TpaHclopryBaHHq, yru.nirauii, 3HuureuI{fl
e :
TpaHcnopryeaHHq ra:6epirauHr :ri.qno s TV V 24.6-32374539-003:2005 "EapAa KoHAeHcoBaHa cyln$ircnrlproea
rvoAr.irlircoeaua repvocrii;ixa KCCE-MT. TexHi.rrri yMoBU" ei sN{iHar\at,r J\!Nl 1-6. Y eupo6Hr.iqrBi Aorprl'4yBarHcb B14Mor
6e:uerr.r, rrci cnprvoeaHi Ha :axrcr Luripu, opraHin AlrxaHHt ra c,rh:oeoi o6oroHrcn oueii. Birpo6uw,twit nepcoltan
tioBHneH 6yrr sane:neqeunii inaieiAyanbHr4M14:aco6auH 3axucry ra cneuoAflfou. BurcopucroByBarr4:rinso:



incrpyxqieio eupo6Hrlra uroao 3acrocyBaHHr. V pa:i yreopeunn eiAxoAie uiei npoayruii - noeoAxeHHr
(yru,ri:auir/suuuleuur) :riAno 3 BHMoraMu ,{CanfliH 2.2.7.029-99 "fir ieni.{Hi BHMort{ rto rtoBoAXeHHto 3

HCIOBT'IM14 BiAXOAaMn i e[:HaqeHgr 
'lX 

Knacy se6e:nexn Anq 3Ao Hace,teHuq"
(oco6rraocri yMoB BtrKopucraHHt, 3acrocyBaHHt,:6epiranna, rpanctropryBaHHt, yrnnisauii, snuueura)

3a pe:ynrraraM14 AepxaBHoI caHirapHo-eniAeuioloriunol excnepru:u EapAa KoHAeHcoBaHa cynbabircnt{proBa

l,roausixonana repuocrifira KCCE-MT eiAnoniAHo to TV y 24.6-32374539-003:2005 "BapAa KoHAeHcoBaHa

cy"rrlQircnuprona rraoansiKoBaHa repuocriftxa KCCB-MT. Texniqni yMoBrI" si :NaiHaN{ta NsM-6, 3a HaAaHt'{M

3arBHr4KoM 3pa3KoM siAnopiaae BlrMoraM Aircqoro caHiTapHoro 3aKoHoAaBcrBa yKpaiHI4 i :a yvoarz AorpIrMaHHt Bt{Mor

rtbofo BHcHoBKy Moxe 6yrr.r euxopuc'taH],1lir B 3atBneHii c$epi:acrocyBaHHf,.

Tepnr in nprrAarHocri : rapauryerbcr BIt po6H IrKoM
Ha roNnii;i otrnnr.rui y[aKoBKr4 rroBrrHHa Ha1aBarrrafl in$opruauia ua 4epNanniil Moei, Ae exasaFri: Ha3Ba npoAyKuii ra ii

npr.r3HaqeHHr, Ha3Ba Sipur.r-eupo6H[Ka ra fi aapeca, ronapurlii urz Siprraonufi 3HaK, Aara elzpo6Huqraa i repvin

:6epirauHr q14 rcinuesuf repuiu Br4Kopr4craHHr, yMoBLI :6epirauu.a, Bafa, no3Har{enHt{ HopMarl'lBHoro AoKyMeHry,
rxrpr,ix-KoA

(inr[opvauin u]oao eraXerKH, incrpyruir, npaenra rouo)

BucHosor( ai i iurni i  Ao: Ha repmin Ai i  Ty y 24.6-32374539-003:2005 "FapAa KoHAeHcoBaua cy,rsQircrr lproBa

nroAuQiKoeaua repnrocri f tna KCCE-MT. Texuiqui yMoBlrrt  r i  rniua*rl t  J\bN l-6 qtr Ao BHeceHHq 3MiH Ta

aonoBHeHb Ao cr(JtaAy crrpoBuHr4

B ilnoe iaan u H i crs :a Aorpr4MaHHt BuMor uboro BprcHoBKy Hece 3atBHI'lK.

flpn:uiHi peqenrypr4, rexHonorii Br{foroBJreHnr, axi voxyrr,:laisurn e,tacrusocri o6'ercra ercneprasu a6o

cnpuqnHurr4 Herarr4BHt4ii BruutB Ha 3AopoB'r JrloAefi, cQepn :acrocyBaHHt, yMoB 3acrocyBaHHt o6'eKra eKcneprl43l4

AaHuil Br4cHoBoK BTpaqae cuJly.

Ha KopAoHi caHiTapHo-eniAeMionofiqHoro KoHTponro 3a [oKa3Hu(aMr4 6e3[eKH Arrl 3AOpOB'r nrOAnHr,r He noTpe6ye
(roxa:nurr 6e:neru, axi niarsraorr KoHTporrc na xopaoni)

Ha rrararnur{i nprd3HaqeHHr caHirapuo-eniAerraioloriqHofo KoHTponro 3a rtoKa3HaKaMI4 6e3neKl1 Ann 3AopoB's nrcnwsu ue

floro.tuui i  AepxaeHnfi caueniAsarnqA 3Aii icHroerscq tr iAHo 3 BHMoraMIt uboro BltcHoeny: V einnoaiAHocri :

qIIHHI4M 3AKOHO-IIABCTEONA V KOAIHI

(noxa:uuxa 6e:nexr, rri:aif icsnnrrcr trpu noroqHoMy Aep)KaBHoMy caHenl.nHau8,4l)

Xapx i ecux ttfi Haqi o HanbHI4 fi ueAnq urzfi yHi Bepct'Irer

Ilporoxol excnepru3!r

r ra.  Xapxie,  npoci leKr J IeHiHa,  4;61022,ret . :
(0s1)707 -"72-s9

I-o,ro sa eKc[eprHoi r<orra icii



MIHICTEPCTBO OXOPOHI{ 3NOPOB'q YKPAIHI{
NEPXTABHA CAHITAPHO-EIIIAEMIOJIO| IIIHA CJY)KFA

3ATBEPtrXTYIO
AEPXABHA CAHITAPHO-Efr IAEM IOIO| I[{HA

CJIYXBA YKPAIHI,i
(ua:ea ycrauouu)

Byn.fpyureBcbKoro, 7, M.Krais, 01601
tNr r cue3Haxoa)r(eHHr )

) 57 -94 -R4  559 -?q -RR

3eoryfi Hi{H F6$BBHgr'E a€}px(aBHoro
\QaHirapHoro niKapn Yxpaixu

C.B. l-lporac

BHcHoeon AepxaBHoi caHiTapHo-e OJI OTIIIHOI CKCTIEPTI43 II

B1,{ 2015p.

!,ouiurna 3MauryBarbHa a,' ln 6yponux po:vl.ruin Jla6purco.n eiAnoeiAHo ao TY y 24.6-32028975-001-2003
"!ouriurra 3MarrlyBarbr{a Ar.rq Oypoenx po:.rf iHie Jla6puno.ir. Texuiqui yMoBu" :i:uiuaurlr r\}J\} l-7

(o6'ema ercnepru:u )

KoA 3a AK|III: 20.59.59-40.00

Ns 05.03.02 -0u 5 6 95,V

#R

(xoa sa llKflll, Koa 3a yKT3Ell apruxyr)

Eypoeuii peareHT 4ra ua$rora3oBr{x poAoBr,rut
(c(iepa :acrocyoarur ra peari:auii o6'ema ercneprN:r)

TOB "lHrepminepar6iraiHr", Yrcpaiua, aApeca aupo6nuurea: 64200, Xapriacurca o6r., n.r. Eararc,rin, ey,r.
feo,rori.rHa, 6.16-8. rcoa €APIIOY: 35561841

(rpaiua, aupo6Hrr, aApeca, uicue:lrraxoa)r(eHHr, rere$ou, (rarc, Erail, WWW)

TOB "fHrepiuiHepar6irainr", YrpaiHao04719, M. KrriB, By"'r.3oorori.rua,6.4A, oQ. 139, rcoa €l{PflOY:
35561 841

(:arsnur excneprx3H, a,{peca, uicue:Haxoarreusr, 'rele(rou, r}axc, Erail, WWW)

BirqnlusHa npoayrcuin
(aaHi npo KoHTparo Ha nocraqaHHs o6'ema excnepru3n B Yrcpaiuy)'

O6tercr eKcrlepru3u eiAnoeiAae BcraHoBJIeH[M MeAutIHnnr rcpl,lrepinnr 6e:nerctl / norcagHuranl:
'Ja pe3yrbraraNll po3urrny iaHariry aorcyueHrie. HaaaHlrx 3arBH14Kor\4. ra npoBeaeHHX aocJrin)KeHb 3pajKa o6'e Kry
eKcrepru314 ([ol,riu-rxa 3MauryBaJrbHa Anr 6ypoBr.{x po3qnHiB lla6puxo,'i eilnosiano ro Ty y 24.6-32028915-00 1-2003
"f(ovriu.rrca 3MauryBarbHa Anfl 6ypoBHX po3rir4HiB Jla6przno,'r. TexHiqui yMoBr.r" : i :nriHavu NeJ\e 1-7):riar-ro no Br4Mor
|OCT l2.l ,005-88 "O6ulue caHr4rapHo-rxfueHr4rrecxne rpe6oBaHr.rr K Bo3Ayxy pa6oueh roHrr" noeirpr po6oqoi 30Hr.r
KoHrpoJ'rroBarr.r Ha eraicr: arraiax (lV xn H/6, f[K p.r. - 20,0 rrar/v3), Kap6aMiA (l l l  r,r H/6, I-{K p.:. - 10,0 vr/n,r'),

Oopn,ra,'ruaeria (l I rn H/6, f,AK p.3. - 0,5 vr/rv'), MerunMeraKpurar (l I I ru n/6, I-[K p.:. - I 0,0 ur'/v'), 6yruraxpu,rar
(l l l  x,r H/6, f[K p.r. - 10,0 vr/rra').

.{,rr onpo6Hr.rurBa noBriHHa BnKopr4croByBa'tvcfl crlpoBr,rHa eirqr.r3HsHoro a6o rapy6ix<uoFo noxoA}r(e}rHfl, rKa
eianoeiaae aito,Jr4N4 HopMaruBHriM Aor(yMeHTaM, nor'oAlr(eHa: MO3 i .[o:soJreHa Ao 3acrocyBaHHt

(rpnrepii 6e:nexu / roxa:nuxu)

Heo6xiAHrrnrn yMoBaMr.r BrdKoprrcraHHl /3acrocyBauun, s6epiraHHfl,  TpaHcnopryBaHHn, yrf l , .r i3aui i ,  3Hr'rureHHfl

€ :
TpaucnopryeaHHr ra :6epiraHHr :riAHo : TV V 24.6-32028915-00 l-2003 ",{oniurxa 3Mar{yBilJrbHa Anr 6ypoBr4x
porur.rHie J1a6purco,r. Texni.rHi yMoBH" si :NaiHaNau Nel\e 1-7. Y nupo6Hrzursi a.orpn,raynarucb BHMor 6e:nexu, rxi
cnpruonaHi Ha 3axucr uxipn. opraHie AhxaHHfl Ta cnr43oBoi o6o,ronru o.reii. Blrpo6uuuafi nepcoHan ttoBt{HeH 6yrt4
3ane3neqeHHfi iuAieiAyansHnMu saco6aMr.J 3axl{cry ra cnerloAsfov. Buxopr.rcroByBarr4 rriAno : iHcrpyrcuie o
nupo6uura uoAo 3acrocyBaHHfl. V pa:i yrBopeHnr eiAxoAie qiei nponyriuii - noeoAr(eHnx (yrrarisauin/:HrautenHr)
:riano : Br4MoraMr4 ACanfliH 2.2.1 .029-99 "fir iesiqni Br.rMorr4 no noBoAlr(eHHo 3 rrpoMr4crroBlrMri eiAxoAaN4h i



BId3HaqeHHr ix xracy He6e3[eKI4 4,rr s4opon'x HacereHnq"
(oco6laoocri yMoB BHKopu cranHr, 3acrocyBanHt,36epirannr, rpancropryBaHHff, yruli:auii, :naueulr)

3a pery,'rsraraMu AepxaBHoi canirapno-eniAeMionorivHoi ercneprl43l4 AoMiulKa 3MauIyBilJIbHa .4nt 6ypoeux po3q14HiB

Jla6puxol eiAroaiAuo ao TY y 24.6-32025915-001-2003 ",{olaiuxa 3MaIIryBanbHa aJrt 6ypoBl4x po3qtrHiB Jla6prarcor.

Texuiqui yMoBI,r" si sN.{iHalau ]\bN 1-7, 3a HaAaHr,rM 3a{BHI4KoM 3p€I3KoM siAnoeiAae BI4MoraM Airoqoro caHirapHofo

3aKoHoAaBcrBa yKpaiHu i sa yvroeu AorpriMaHHr Br{Mor Ilboro BI{cHoBKy Moxe 6yrl4 BI4KopI{craHI4fi n saxn;reuiii cQepi

3acrocyBaHHfl.

Tepru in n pr{AarHocri : ra pa nryerucn nlt po6nnnorrl

Ha xoncrii oauHlrlli ynaKoBKll rroBhHHa HaAaBarr4cr intpopNrauia Ha Aep)I(aBHiti voei, 4e BKa3aHi: Ha3Ba npoAyl{uii ra tT

npr43HaqeHHr, Ha3Ba $ipura-nupo6Hr{Ka ra i'i aApeca, ToBapHI{it vrE Siprraonr.rft 3HaK, Aara Blzpo6Hl4urBa i repviu

s6epiraHur qr.r xiHueeufi TepMiH Br4Kopr4craHHr, yMoBI4 s6epiraHu-4, Bafa, rlo3uaqeHHt HopMarLIBHofo noxyMenry,

BncHoeor aificHufi Ao: Ha repuiH Aii Ty y 24.6-32028975-001-2003 "{onrirura 3MatuyBa"'IbHa a,'ra 6ypoetlx

po3quHiB Jla6purol.  Texniqni yvroBr.r" ei :nriuanrr.r J\bJ\b l-7 ql,r  ao BHeceHHs l lr iH Ta AonoBHeHb Ao cK,r laAy

crrpoB14Hr.l

BianoeiaanrHicrr :a AorpLIMaHHt Blrrvror Ilboro Bt4cHoBKy Hece 3aqBHI4K.

flprz :rr,tiHi peuenryptr, rexno,'rorii Br4foroBr'reHnx, rxi uoNyrr :uisuru sracrueocri o6'exra excneprusu a6o

cilpur{r4Hr4Tr4 Herar[suril BnJrnB Ha aaopoe'R ruoAeil, cQepu :acrocyBaltfl, yMoB 3acrocyeaHHl o6'exra el{crleprl4314

aaHufi erzcuoBoK B'rpaqae cl4ny.

Ha xopAoHi caHirapuo-eniAeMiororiqHoro xoHrpo,rro ga noxa3urlrcaN,ru 6e:nerch Ars s.qopos'r rroAtlHIa He norpe6ye
(noraeurrr 6e:nexr, rxi niAlqrarcrl KoHTporrc Ha KopaoHl)

Ha rranrHnrri np[3HaqeHHq cauirapuo-eniAerraioroniqHoro KoHrpo,T]o 3a [oKa3Hl4xauu 6esnexlr Ant 3AopoB't rl]oAI{H14 He

norpe6ye
(noxaoHNrH 6e:nexu, rxi niarrraors KoHTpono trpH MtrTHoMy otfopulenHi)

floro.{H4il Aepxauunfi caHe11iAHarJrsA :Aiiicuroerbcq 3riAHo 3 BhMoraMIr llbor-o BtlcHoercy: V eiAnoeiAHocri s

q HHHHM 3aKoHonaBcreou YrpalHu
(roxa:naxu 6esnexu, rri t,4iEcsroorrcg nptr norocHoMy Aep)KaBHoMy caHeni!Harrtai)

7)101 -12-seXapriecsxufi HarlioHaJIbHI4fi rueArz.lHlrit yHiBepcl4rer

flporor<o,r e Kcneprtr3r.I

I  OrOBa eKCIIeprHOl KOMlcl t

(uailrexyaannr, v , rererfon, (raxc, E-mail, WWW)

M'flcoeAoB

Ne /15  e ia  11  .12 .2015
, aara ioro :alaepaxernr)

rr,r. Xaprie, npocfleKr JIeHiua, 4;61022,rct.:
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3axuc'r)'ei,)rnoeinHo Ao ACTy 72)9:201'i <Clucre;r4a c'r'aHAapris 6e';nerur npaui.3aco6u iurluni.qya-nrnoro

3axi.rc'r')'. llarin.sui Br-lMor'r.i'rfl rcrracucfirariix> 36cpiraHHl. rpaHcnopr)/Bill{Hr ra yrnriraqir:tri4tto
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AE}XABHA YCTAIIOBA
IHCT'TI"I N{EIT,TUUUl,t n]AUI

IIAUIOIIAIh H OI ARAIEITfII
MENIIqEI{X HAV(

}.I(IAIH'I

STATE INSTITIJTION
DSltir.TTETORO@JPANO\ALHEAL'IH

OF THN NATIONAL AqAIEMY
OF MEDICAL SCIENCES OI'

UKRAINE

sr ]il6h rb2:r,03,2017 pory
3Nu|uq On, nadattg 6cj,

m\ikMe4@ o@6N na i maq4itu
ia npoxdHr TOB'TOPfIBEIIL!]O-nPOMIrCIoBE OE.elHAHlUt'AptCTA'

(slpecai 01042, M. (,iB, Byn. rlrropiHa,6l, koa 3a ePI1OV 33221885) 3.irHo 3 nrmM-
3bepHellrM 6/H Bi! 23.03.2017 po(y ercnepmoD xoMici@ Aepxsnoi VdaHoBr 'tHcnTyr
veeu{nr npairi EAMIi yRpalE{' nloseaela cmirapHo enileMiororiqna ekc@!,r!3s npoal4rrii
ruolo BftEoMennr norcxrdB 6*r€xn ne .mpoD.r rolrrr. a cee:

Mi$oMapMr! oparuin!!fi Bryo6Mur4 3AO fEH(OM (Poccu. 249844, Karl*c(u
o6n., A3epMHc6Mii p!ilo!, n. norornLil 3do!, yj. CBo6oA(4 n. 1 1t), rca 3a ykT3EI 2517

410000.

1" oelnhm av, c.q.GpHo.eni!c!io-ori. Hor eKcnepp?{ a ea.ed, npoaj(uir
s'rnoBiiai cdimpc/M hopvd oe'n"'r. Mo?e 6y I Bs"req, npd,.oq \ !ow,s s,MoBi4ho !o
Hakay MO3 y(paiq{ N, 120 Dia 14.03.2006 pory ra Noxe !{(opndoDyBancr 3a nt{rFaqeHuM

ta rpnrolii yvde npH randtsi nlooKory cdrirapqo enileNionodqDj ekcnepr&, m 3Biry

3.il{o 3 DnMo.avu ACTy ISOIEC l?O5(] 1:2006 0SO/IEC l7l)5o-l:2004, tDf). OliMDtuM
BinnoEiilHocri. Aenapaui, nomsmnre npo EinnoBinsid!. qadn{a 1. 3mrri BrMorni

ICry ISO/IEC 17050-2:2006 (ISO/IEC 17050 2:2004, IDT) Oqis@leH, BianoDiAHooi.

AeMapaqir no@qdbHrm npo EimoBildim. rlacnHa 2. nianep&xy.dEHa )rokyde !qir.

l. flporo(or catsi€pdo-enineMiorori*oi €(cnepm3{ Jl| l43l Dia 29 6epeH, 2017 pory Ha

rei i (04) 23i 31:7 om:(0e)ae6677
E fii : ! oroN ri!.u Ko! €aPnoy zed0e
{c as x6- J@Liaze.'$.2nti Dtkl

rd.:(33d4)14r12? .d:Os04)rse6r?

2. 3Bir npo p*ynLrau ercneprm{ na I cr

3acrFsr( foroDn ercneprHoi rcMicii

aioplisyr r.r., 044 23e e6 0c



Exctrepma &Micir3 npoBencHdr catrirrt lo.eriqeMioro.icBoief,cneprs3!

ay iIHcTItTyT MEAItqU[u npAqr EATIIoIIAJIbEOI A(AIEMII MEAtqHId
HAYI( }'ITPAJEII"

nporo&n Jl! 143r

cantrapHo"eniqe iono.icsoi ercneprs3,
ui!29.0i.2017 ooxv,

Ha3Ba o6'ekry €{neprBn. MirgoMapMp OpaKrilirrt

Cibepr 3adocyBanm o6'ekry eRcneprHttr: (oBvarqr !D 6}?nur.
I{oa AI(IIII, I{oa y(T3EA, AprrRy!: (or WT3EA 251? 4] |]O Ol].

(paina noxonxcHtrr o6'exry cncneprBr: PO

H$3! ra p€ftutmq Btrpo6nr(! Goro nDeacr$Dtro B yxpal.Ei):

3AO "|EHKOM', Poccb, 249844, (dyxc(d o6n.. I3epxllcLMn panoE. n. [onorqmBn
3so)r, yr. Cuo6one. a. 111

Iatritrpo &rrpam na trosrc!trur o6'eRry s ykpliEy:

3.i!Ho 3 rcHrpa](@{ na nocrasds!
Halm r! p€xBnrrx 3arBqnRa: TOBAPI,ICTBO 3 OBMEXELIOIO BTATTOBIIAJILIIICTIO

'TOP|IBEJIbHO-nPOM,{CJIOBE OE'eIHAHHrI 'APICTA', 01042. M. ('ii, syj. qmopiHa,

6t

I{or 3a eAP[Oy a6o traqiouarbtsd f,on 3sralrM e(cneprulx:33221885

B xo npoDeldrM ekcnelnin ps.nr{tro:. (oEr?@ Ha nocraqes,, on,c npo)rysii.,
nacnopr 6caneu. Cepft{bimr xocti,

?a pa)1bDM c/.repfl h. io trpoF eHa B Jla6opa-op.r il}ffll BisoBirFo ;o
Iyqq .*p rc{Hr o d Bi, 21.0r.20t po.y nim ouedhtr rBi .

3a peryn6rartut ercrelrB{ Moxna 3po6rrn BncHoDo( rqo MikloMapMp +paxqinqrn
3a Ha,nauoF 3d.H,(ou lo('to@qieb BirnoBinae Envotu aftapHoro 3&o!o!aBcna ykpriHx

m Moxe 8!rcplmDrTa0c! 3a nprnaseHw y 3uMenifi cd epi 3acrocysdHr.

npr svidi p€ucrr'?r. rexHoro.ii E,rorcMeHd. ,K, Moxl$
o6'e@ ercncprr3r a6o cnlncrHrrr HemrrBE,r lnmB na 3nopoB., joaer, c4ep,
04o\tB4F'.t1oB oc.olrTarHr06"me cncFr"uru{4 rpo o.on sh4ld c4ny.

3&ryn!,( roroBr (olicii trffib



HAqIOHAJLTIA AI{AntrMIq MEIUqHIlx HAYIC YlcPAiH'I
IY "IHCTI,ITYT MEAUqUHII NPAqI HAqIOHAJII,UOi ATCAItrMIi ME4IqHUX IIA}'K

YKPAIHII"
01033. M. Icrb-33i syn. CaNlntr.Lxo.o,Z

TBEPA)i$rO"

3BITAO NPOTOKO"Iry CAIIITAPHO.INIAEMIOI
nloAvl{tlll l\ 143

8itr29.03.2017 pow

Ha3mnpory*uii: MivoMapirpdpeqinnnn

3rMoBur( c.nirrpro-cnheMion0.ic{oie(cnepr!}r:

Macnoiqis,.

B,!troBor. Mirpovapv\pSpNi

BiroBi@rHi Blkorasqil

TOBAP'CTBO 3 OBMEXEHOIO BIIIOB]AAJIbIIICTIO'TOPNBE IEHO.NPOMIjC'IOBE
oB €nrrAHIlrI 'APICTA", 01042, n. KsiB, Byr. qhropiHq 6t

lin psri"A.peamN."d:
L JI{cr 3.epHeHu 6/! Bin 23.01.2017 poKyi

2. Kosrpln Ha nocrcdHui

Exctr.prmaloi.der roucr.ryb|rr sacrynEe:

1 Mi(poMapMyp bpakqiilH{ft samcosymor rk kortMamm M 6ypiHH.

2. 06 N ercneprEu riAnoBife Bd.HoMeH'M nenHqHflM rpftpin 6eneftr/ doKdHrkaM:

BMicr xiyictsux peqGrH r rosirri po6oqoi 3oE! He rcBnHeH nepesutrumr! rIK, MdMr: xpeMHi@

liokcrAv (prmiqHoro np! rnidi B nnny Bi! 10 Ao 70 % 2, a, O,3 uac He6enck, ,ilnosiAHo no CH
4617.$ npelsrro-lonycmrrc bnqeE.I)aqn! {nAn speFux Bcue66 s so3avxe paboqer 3oH,i..

nporyejr c8m norpaftb!:)' !i@ Ha Epni ArnrLHi uMr, uKipy n opaHn 3op!. Edemrsm nmra
amlrlnc6 npnposrx paio{yuilir - xe 6ir6ue t?0 Br/xr BisoBilno Ao ].tp6y 97 ,Hopsn

teiaqitHoi 6caneM y(psicr. AepxaBHi ririe{iqHi ropMarnB', .

3. IIp, rmprcr4i w.ceHoi ryory@li Ds6xinHo 3rincHbBarn rcar?on, e ,Iidon kprrHio
lioftchly (prcrdicHoro (MB X! 4416 37) sirnoDiAro !o |OCI 12.1.00!BB Crcrera d.llnaglos
6eoracHocrr lpyft. O6rrue caHmpHo.rhleH'qeoMc Ds6osdr, ft Bo3Ayxy pa6oqer 3oBr,,.

Iorphy8amcr Beo. 6seu. fti cnp'tumi m 3wn optuiB Maw, d,jdBd o6onoHoft oqer a
rtupn 0608 rKm srkopjmBjam ?co6s i@riryesoD 3,{ary 3ri$o 3 raryeBwH Hopra\a Acry
7239:2011 'Cr@Ma muapriB ercM np3qi. 33c!6{ il@iaydsHoD 3Mcry. 3M6ni snofl D

3fi
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AEpxtABHA cJryxtnA yKpAinu g II,ITAHr
E E3[ErrHO CTI XAprI O Br4X IIp OAyKTIB TA 3AXI4CTy CIIO XT4BAqIB
nyn. E. fpiu.reHra, 1,M.Kllin,0100l,rerr 279-12-70,279-75-58, @arc 279-48-83,

e-mail : info@consumer. gov.ua

3ATBEPA)I{YIO
fonona lepxu acryx6rz

nig" ftf " 0,t 2019 poxy

O6'exr eKcneprtr3r4: uarpifi 6ir<ap6onar (E 500) rigpoKap6onar narpiro

AepxaBHoi cauirap

Ns 12.2-12-3

Br.rroroBJreHufi y ni4nonirurocri ig -

Kol sa tr:2836

CQepa 3acrocyBaHHll Ta peanisaqii o6'exra eKcneprrr3r,r: xirrriqHa polaucronicrr; xapqoBa
npon,t uc,ronicrr.

Kpaina-nupo6nnr<: Pocis. OAO <Earrmupcxaq coAoBar KoMrraHr4r)), 453170, Baurropcran, M.
CrepniravraK, ByJr, Texnz.{ecx ax,32.

3aseuzx eKcreprrr3l{: TOB <Toprinenr,nzfi 4nip (yTC), YrpaiHa, 03037 rr,r. Kuin, nyn. Eimopo,4crr<a, 4.
KoA sa CAPIOY: 37243629.

(aapeca, v i c ue: saxo.uzxe H H'r, reneQoe, $axc, e-mai l, se6-cair)

[aHi npo KoHrpaKT Ha [ocrarraHn.g o6'erra n YrpaiHy: 6ee xourparry.

O6'exr eKcrlepru3u niguoniga€ BcraHoBJrerrrrM MeArrqHUM npurepinu 6e:nexu/uorca3Hr{KaM:
3a pe3ynBTaraMlr i4eirruoixaqii, oqiHru pu3rrKy gnr s4opoB'r HaceneHHfl., a raKox pe3ynbraraMr.r
nepenipxa uaAauoi 3atBHLIKoM AoKyMeHrauii o6'err eKcneprr43r{ tpu iHralrqifinouy HaAXoAXeHni lo
opranislry eiluosiAae 3 uacy ne6e:nexu (uorraipuo. He6esue.rHa petroBr.rHa) ni.4nonilHo Ao fOCT
I2.I.007-76 (CCET Bpe4urte BerllecrBa. K:raccu$zxarJr4s. rr o6rqze rpe6onanu-a 6egonacHocrrz>.
llpenapar quHI,ITb noApa3Hrorouy airo ua cmrsoni o6oroHxu ovefi, nepxnix Ar.rxanbHlrx uusxis.

Heo6xiAsuMl{ yMoBaMIr Bl{KoprrctarHqlzacrocyBaHHs, r6epiranHfl, TpaHclopryBauHr, yruniraqii,
3HrrrrleHHs €: rlpu :acrocynaHni npenapary ueo6xiAno AorprrMyBarucb Br4Mor uoplraranuoi
AoKyMeHrauii ra incrpyxqii rrtolo fioro sacrocyBaHH.f,; |OCT 12.1.005-88 (CCET. O6que caHrzrapHo-



fr{rr.reHlrqecKpre rpe6oBaHkrr K Bo3Ayxy pa6ovefi 3oHbI)). IIpu nzropracranni uperrapary KouTponb

nonirpa po6ovoi soHrr gAiftcHroBarr :a Harpieu ri4porap6oHaroM fAK 5 Mr/M3, a. 3 rnac He6esneru.

flpaqroroui rosuHHi 6yru sa6esne-reui iH4uni,qyanbHllMrI saco6aN{I4 3axl{cry siAuosiAuo Ao ACTy
7239:2011 <Cucrerua craHAapriu 6esnexu upaqi. 3aco6u iu4zni4yzurbHofo 3axl4cry. 3aralrsi BIIMoTLI ra

xnacratfixauix>. 36epiratr*s, rpaHcrropryBaHHt ra ytunisaqis griAHo iucrpyrqii nupo6uura

3a pesylr,ratavrvr gepNannoi canirapno-eriAerrriorori.rHoi eKcneprln3ll narpifr 6inap6onar ( E 500)

ri4porap6orrar Harpiro sa HaAaHoro 3arBHlrKoM .qoKyMeHralliero ra 3pa3KoM eiAnosiAae BLIMoTaM

Airo.roro cauirapuoro 3aKoHoAaBcrBa Yrpainu i sa yrnlonz AorpLIMaHHt BrIMor rlboro BucHoBKy Moxe

6yrz nuxopucranuir s satnreHift cQepi 3acrocyBaHH.f,.

Teprr,riu npr{AarHocri : rapanryerbct nupo6nzrou

In(popuaui{ uloAo err.rKerKrr, incrpyxqii, upaBI4JI ToIrIo MapKyBaHHs o6on'sgrose. B[cHoBoK He Mo)Ke

6yrz suxopucraHufi Ars peKrIaMIl crIolKVBqLIx flKocrell oo;eKTy eKcneprI,I3I'I

BracrrosoK.qifiqrnfi: 5 porie

Biluoni4antuicrr 3a AoTpvMaHHt BIaMor Ilboro BLIcHoBKy Hece 3alIBHrIK.

Iloraguuxr,t 6esrterra,

nIoAIIHI{ KOHTponrc

AOKyMeHTaJIbHOMy).

flKl
HC

niAnsrarorb KoHTponro H t<opgoui: 3a IroKa3HLIxaun 6egueKl{ Ant s4opoe'x
norpe6yrorn, riAr.srarorb craHAaprHoMy KoHTponro (nisyalrnorrly ra

floxasuuKlr 6esuexu, sxi niAlsrarorb KoHTponrc npkl MI{THoMy oQoprvrnenHi: uiAnsrarcTb AepxaBuoMy
KoHTpoJrro, srcuft sAificHroerlcs nocaAoBoro oco6oro KoHTporrorctloro oprariy B 3oHax MI,ITHofo

in npouycxy qepe3 vrurleuir KopAoH Yrpaiun).

floro.{Hraft 4epNannufi canirapHo-eni.uerraionoriqnufi HarJItA sAiftcHloerrcs griAuo 3 BLIMoftIMII Ilbofo
BrrcHoBKy : BIIKOH aHH.f, yMOB BLIKOpI.ICTaHH'.

.{epNanna ycraH oBa " IHcrIatyt M eAI4III4HI,I upaqi
irr,r. IO. I. KyHAiesa Haqioua.lrrnoi araAeuii
MeAr,rrrHr4x uayr Yxpaiuz>

Kon eKcrleprzsu }lb 7298 sil24 r,ur:re^s.2019
(J'{! nporoxory, Aara fioro gateepDl€HHt)

3acryuuux forosr eKcreprHoi xouicii,
ArrpeKrop ny "IMII IMEHI IO.I.KyHAICBA H

01033, rrr. Kzin, nyr. CarcaraHcbKoro,
rer. : upufirvrarrfg: (044) 284-34-27,
e-mail : yik@nanu.kiev. ua;
ceKperap eKcneprHoi ronricii:
(044) 289-63-94, e-mail: testJa

, vicueguaxoaxeuHr, reret[ou, Qaxc, e-mail,

75,

9epHrcx
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дЕржАвнА служБА укрАIни з IIитАнь
БЕЗПШЧНОСТI ЬРЧОВI[Х ПРОДУКТIВ ТА, ЗАХИСТУ СПОЖИВАrIIВ

вул. Б. Грiнченка, 1, м. IfиЦ, 0!00l, тqл |lJ9:|Ъ7:_0.279-75-58, фкс П9-4&-8З,

. ll ll llВlД ;(, 0i 2018 року Jф 602-12з -2о-зl : U 9

Об'ект експертпзи: Реагеrrт крохмаловмiсний модифiкований кукурудзяний для бур!цц1

виготовлений у вiдповiдностi iз -

Код за ДtПП, УКТЗЕД, артикул: З505

Сфера застосуваппя та реалiзацii об'€кта експертизи: Видобувна промисловiсть; призначениЙ для

застосуван}ш у бурових розIrинах дJIя коIrтролю фiльтрачii

КраiЪа-виробник: Ресгryблiка Бiлорусь, ОАО "Рогозницкий крахмirльный завод", Гродненська область,
Мостовський район, о. Ляда

Заявник експертпзп: ТОВ "Торгiвельно-промислове об'еднання "ApicTa", УкраiЪа, 04119, м. КиiЪ, вул.

Дегтярiвська, буд.21; тел.: (044) 223-26-80; e-mail: office@arista.com.ua, код за СДРПОУ ЗЗ22l885

,Щанi про контракт на постачання об'екта в УкраiЪу: Згiдно з контрактами на постачання

Об'ект експертизи вiдповiдае встановленпм медичним критерiям безпеки/показникам:
BMicT пиJý/ рослинного походжен}uI (крохма-пю) у повiтрi робочоi зони (Г,Щt п.р.з., не бiльше) б мг/м', а, 4
клас небезпеки, А, Ф вi.щlовi2цrо до СН 4617-88 "Предельно-доtIустимые концентрации (ПЩК) вредных
веществ в возд}хе рабочей зоны". Пролукти чиIuIть подрiвнюючу дiю на слизовi оболонки очей.
Необхiдними умовами впкористання/ застосування,, зберiгання, транспортуванпя, утплiзачif,
знищення €:
При вlтсорисгаr*ri зазначеноТ проryкцii в yмoBilx виробr*пцва здЙсrповата коЕtроJIь за BMicToM шrлу рослинного
походження (крохмалю) в повфi робочоi зоr*r вiдповiдно до ГОСТ l2.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-
гигиени!Iеские требованиJI к воздуху рабочей зоны". Працюючi повиннi буги забезпеченi засобами
iндивiдуальними засобами вiдповiдно до ДСТУ 72З9:2011 "Система стандартiв безпеки працi. Засоби
iндивiдуального захисту. Загальнi вимоги та класифiкацiя". .ЩотриNrуватись вимог безпеки, якi спршrованi на
з€lхист слизових оболонок очей та BepxHix дихalJIьних шляхiв.
За резуЛьтатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Реагеrrт крохмаловмiсниЙ
модифiкований кукурудзяний для бурiння за наданою з€uIвником документацiею вiдповйае вимогам
дiючого санiтарного законодавства Украihи i за умови дотриманЕя вимог цього висновку може буги
використаний в заявленiй сферi застосування.

'ёА;{{lД!,{titt:



TepMiH придатностi: гаранryеться виробником

IНфОРМаЦiЯ щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо маркрання обовОязкове. Висновок не мохе бути
використаний для рекпаNfi,I споживчlD( якостей об'екry експертизи

Висновок дiйсний: 5 poKiB

Вiдповiда-llьнiсть за дотрим€шй вимог цього висновку несе змвник.

ПОкаЗники безпеки, якi пiдлягають контроJIю на кордонi: за показникЕl}dи безпеки дIя здоров'я людиtil,I
контролю не кокгролю

ПОказнrжи безпеки, якi пiшlягають контроJIю при митному оформленнi: пiдлягають державному контроJIю,
якlЙ ЗдiЙснюеться посадовою особою контроJIюючого органу в зонах митного коIrгроJIю на мrтгнiй
терlтгорiТУкраiни (KpiM гrункгiв пропуску через митrплй кордон Уцраi'rи)

ПОточшай державrrий санiтарно-епiдемiологiчшй нагляд здiйснrоеться згiдно з вимогами цього висновку:
виконанЕя )aмов використання

,Щержавна установа "Iнстицrг медицини працi
iMeHi Ю.I. Кундiева НацiональноТ академiТ
медшших наук Украi'ни" 01033, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: прийпл€шьня: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноТ KoMiciT:
(044) 289-6З-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Nq 248 вiд 03 сiчня 2018 року

\rrgTr$t
,Щиректор [ержавноТ установи
"Iнсти:цrг медицини працi iMeHi
Ю.I. Кундiева Нацiона.пьноi академii
медшIнID( наук Украiни"
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ДЕP)КАВНА СПУЖБА УКРАiЦИ З ПИТАIIЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

вул. Б.фiнченка, буд.1, м. КиiЪ,01001;тел. (044) 279-12-7о; факс (044) 2.79-48-8з
e-mai l : iпfоГglсопsumеr. gо v. ua

висновок
дерrt€вЕоi санiтарно-епйемiологiчноi експертпзи

вiд << ,л' ё >> 4/ 2о l1 р. N9 602-12з-20-11 3 6,{,/(.

Об'€кг екtп€ртизи Реагеm д,'rя б\ровIФ( розчинiв GIP-CIDE

вигOгоь'Iенпй J, вйповипостi iз ту у 20,5-з6470?66-01 l :2017 "Реагеrrт л.,rя бурових розчшriв GP-CIDE.
Технiчнi !мови"

код зs дкIш: 20.59.59-40.00

Крslва-впробцик УкраiЪ4 ТОВ 'БулiвеJIьIiо-проектЕа Rомпанй "Газiшссгпроекг'', 0405З, м. КиЪ, вул.
Обсерваmрн4 б, 25, тел. (057) 340_10 23; алресi вирбяrrчю< псrrylкrост€й: 4Йl2, м. Суми, вул.Хфiвськ4 п/в 12;

(адреса. мiсцезнаходженяя, телефон, факс, E-mail, вб-саftг)

Заявник еrсспертпзи Укрlч1 
ТО. Р'Ъудiвельно-проекгна IФмпанй ..Газilrвестпроекr'', 04053, м. КиiЬ,

(шреса, мiсuезнаходкбlтня, телефон, фsl(с, E-nail, веб-саlh)

.IlaHi про коlrгракr на поgrачlння об'екга в YKpaftry Вiтчвняна гmо4чкцiя

Об'екг еIrcпергпзп вillповiдае вствноRIl€нпм м€дцчнпм критерЬм бвпекп/ покsзнпкrм: за рсзультатамирозглялу i аналiзу локумектiв, надаI D( заявнпком, та проведеню( дослiпсеrъ зразок об'екry експертизи 1Реатtнглпя буровlл< розчинiв GIP-CIDE, виmmrленrd у вiдповйIrостi iз ТУ У 2о.5_jб4707б6-0i l:20l7 .'Реагеlrт 
длябуровж розчшriв GIP_CIDE. Технiчнi 1тrrови") ia юксшолою-гiгiснiчшдди показникilми та класифiкацiТ згiлноГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. ВРедrше вещества, Классифик шя и общие ,требоrвtшя безопасностиi, 

"i*o"r.."", оо[ll класу небезпеки (помiрно небезпечна речовина).
ВiДПОВЙНО ДО ВИМОГ ГН "Гранично доIryстIд.ti коIщентрацii (гщ) хiмiчнж чиннrдtiв в повiцli робочоi зоюr,,(затверджено т.в.о. юловною санiтарною лiкаря Украй 0з.012015 р.) повiтя робочоi зоrи концоJIIовати навмiст,ltlгнiry сульфат (ГЩ р.з. - ?lЦ,.ь), .rrл"ройй -"д".й (ГДК-р.з. - S,O 

".Ы1, 
спирт iзопропiловIй (ГДК

р.з. - l0,0 мг/м3), моноетаноламiн (гДt р.з. - 0,5 ;/мЗ).
Дя вирrобншпва повинна виIористов)ватися сировина вiтчrтзняною або зарфiжною походженюl, яrв вйповiдаедlючим нормативним докрlеrrтitм i лозволена ло застосування.

необхiдннмп умовами вrrкорисгання/застосувsння, зберiгвння, траrrспорц.вання, }.гплiзоцц зцпщення е:
:ц)анспорт}ъllння та зберiганrя згiдно з ТУ У 20.5-з64707бъ-0l l:2ol7- ..реаЁй дrя оlеЬ"* poibb GIP-сIDE.Технiчнi 5пrови". У виробництвi дотрпrуватись вш.rог безпеки, якi спрп,rованi на захи#шкiри, органЬ джання та

?- -\-::/ ý

Kp-}XI;9
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слизовоi оболоюш очей. ВиробшrчЕй персонirл повинен б}ти забезпесеIfl{й iнлrвiдryа,rьншr.rи засобами зашсту та
спецодяmм. Вш<орисmвувати згiдно з iнструщiсю виробrшка щодо застOсування. У разi 1творенrrя вiд<одЬ цiеi
продукцii - повоменЕя ýтилiзачiя/знlшення) згiдпо з ЗаIФЕом Украi'ни ''Про виJtучешrя i обiry переробку,
угилiзаuiю, зншцеЕнЯ або подальше використirнюI неякiсноi та небезцечноi продукцii"]Ф l39З-ХIV вiд
l4.01.2000p.

3а результатами державноi сшriтарно-епiдемiологiчноi експертI.rзи Реагеrrr дIя б}товID( розчшЬ GP-CIDE,
виюmшrеrпd у вiдповiдностi iз ту у 20.5_з6470766-0l l:2017 "Реагекг дrя буровrос розчинЬGIР-СIDЕ. Тежiчнi
1пrови", за наддшпrr ЗМВНИК)М ЗРаЗк)м вiдповйас вr.тrлогам дiючоm санiтарною законодавства Украi'ни i за умови
дотримання вимог Iъого висновку може бри використаний в за8Jrенiй сферi засmсувлrня.

TepMiH прндатносгi гаоанr.четься впообншсом

Iнформацiя щодо етrrкеткп, irrсгрукцЦ правпл mщо: марк}занIл повrпrно здiйсrповатися у вiдповйностi з
дiючrп,r заr<онодавс-твом yкpaiil {. На кожнiй одrш{цi упаковки повшrна надаватися iпформачiя на державнiй MoBi,
де вказанi: назва rроryкцiil назва фiрми-виробника та ii ацреса, mварIfl{й чи фiрмовIй знак, дата виробlшrцва i
TepMiH зберiгання, умови зберiгаюrя, вага, позначеЕIU{ нормативною док}ъ{екry. Дашй висновок не може буги
використаний д'Iя рекJIами споживчЕr( якостей об'скIа експертI{Jи.

Висновок дiйснпЙ: на TepMiH дiТ ту у 20.5-з64,tо766-0l l:20l7 "Реагеrrт для бlрових розчинiв GIР-СIDЕ.
технiчнi чмови" чи до внесення змiн та доповнеlъ до склалч сиDовиrrи

Вiдповiдальнiсть за дотимання вимог Iъою висновку несе заявник.

Показникн безпекн, якi пiдrягають коfiтроJIю на кордонi: не потэебуе

Показнпкrr безпеки, якi пiдлягають контр(мю прп л,lггному оформленнi: не поmебус

поючнлй дерх(авний санiтарпо-еп[демiсllогiчний нагляд здiйснюсться згiдно з вимогlмп цьоm впсповку :

ч вiдповiдностi з чшlrим заrонодавством УlФаiяи

Ехсперпна KoMicй Вшlробувальною центру, НЩl гiгiени праф та професiltнж захворюкrнь, ЦНДЛ, кафедри
гiгiснiчного прфi.шо ХаркЬсьltою начiон{Lпьного медшшою унЬерсrтету

(Еаli.{еЕувslrЕя, мiсцсзнаходяtенrrя, телофоrr, фак.с, E-mail, WWW)

Л! +++Zl7 вiЙ'Slисmпада 20lZ о.
(}Ф прсrююлу/дата йоrо зrrвердкенrrя)

В.В. М'ясослов
(iЕiцiали т8 прiзвице)
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ДОДАТОК 18: Копії сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію 
розробників    

  



 

 





 

 

 





[n]trniloN/t
N/tATNCTPA

N/IASTER'S
DNPLON/tA

MI9NsO2274l

YI(PAIHA

t
E
z

dlorm6aHeHKo

@rntVia e4ruamo.oiifirua

9Ut fnenko
9)aleriia

Ilep"'.f, 1**r.to, / First Vice Rector

in 2018 completed the full course of
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE
"IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSIITUTE"
obtained qualifi cation:
MASTER DEGRTE
Program Subiect Area: ENYIRONMENTAL STUDIES

IO.I. .f,r<rrexxo / Yuriy Yakymento

A
m @08@0@fr08

00s&0@Err
!0
QO

il!

25 ciunr 2019 / lanuary 25,2019

s

a

\114 |

lrl u

tfrfrtEflIt
s0@t&00t

iii

ffi
@ re

I]KItAINE

M l9 Nb02274 l

saxiuvn.na y 2018 poqi
HAuroHArbHnfi rrxxHHufi vumnpcurm vxpnlnu

.xui'ncnxufi nortrExHr.tHItfi tHcrlrryr IMEHt rropfl ctxopcbKofor
sgo6yna rra,riQixaqiro:

cryrinb Buuloi ocEiru MAIICTP
cneqiaraxicrr: EKOJIOIIE

1898
Y paei rrarsrrrxri n.lrrr,roui 6y4r,-rxHx po:6ixrrtx'rcli rrcpcoar-v r'ra€ rcxfl )xpair.r,liox) MoBoro /

In tasc ot any ditli:rcncts il intclpr-ctation t)t thc informatior) in rhc dipkrrna thc tlklainian rcxr shall plcvail.

I





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДОДАТОК 19: Оголошення про початок громадського обговорення   
  



Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 

                                                                                                
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не 
зазначається суб’єктом господарювання) 

20211127250   
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

 
1. Планована діяльність 
Спорудження експлуатаційних свердловин на газ і конденсат №140, №141 та №142 Березівського 

ГКР, підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. 
Березівське ГКР експлуатується на підставі Спеціального дозволу на користування надрами                    

№ 1979 від 10.09.1999 р. 
Глибина свердловин - максимальна до 5655 м; спосіб буріння – роторний, турбінний; 

передбачається кріплення ствола свердловин високогерметичними обсадними трубами.  
Підключення свердловин на відстань до 10000 м до установок підготовки вуглеводневої 

сировини.  
Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис.м3/добу до 90 тис.м3/добу з 

кожної свердловини. Підключення свердловин включає обв’язку усть свердловин та прокладання 
газопроводів-шлейфів. 

Плановану діяльність передбачається здійснювати в Полтавській області, Богодухівський 
(Краснокутський) район, в адміністративних межах Рябоконівської сільської ради.                                   

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

 
2. Суб’єкт господарювання  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ 
УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ», код ЄДРПОУ – 00153100                                             

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

юридична адреса: 36008, Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 173; контактний номер 
телефону –  (067) 523-28-94_                                                                         _______________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 
  



3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської ОДА, 61022, м. Харків,           

майдан Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов.; тел. (057) 705-06-83, e-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua;  
контактна особа – заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з 
громадськістю Варвянський В.Ю., тел. (057) 705-06-66 ________                  _______________________ 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)       
 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 

Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що 
видається Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської ОДА                            
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що 

передбачає його видачу) 
 
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 

робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-
19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться                                                                                                           
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться                                                                                                 
 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської ОДА, 61022, м. Харків,           
майдан Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов.; тел. (057) 705-06-83, e-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua;  
контактна особа – заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з 
громадськістю Варвянський В.Ю., тел. (057) 705-06-66.           __________________________________ 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 
 
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 

надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської ОДА, 61022, м. Харків,           
майдан Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов.; тел. (057) 705-06-83, e-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua;  
контактна особа – заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з 
громадськістю Варвянський В.Ю., тел. (057) 705-06-66. 



Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення                                                                                     _______ 

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 
 
       8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 209 арк. з додатками.                                     

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)  (зазначити іншу екологічну інформацію, що 
стосується планованої діяльності) 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», АТ «Укргазвидобування», 36008, м. Полтава, вул. 
Європейська, 173; телефон: +38 067 923 28 94, електронна пошта: serhii.kikot@ugv.com.ua з 26.02.2021, 
з 09.00 до 18.00 окрім вихідних, контактна особа – Кікоть Сергій Іванович. 

2. Краснокутська селищна рада Богодухівського р-ну Харківської обл., 62002, смт. 
Краснокутськ, вул. Миру, 127; з 26.02.2021 р. Пн-Пт 8:00 - 17:00; електронна пошта: 
ail:krkut_ps@ukr.net; контактний телефон: (05756) 3-12-43; контактна особа: Голова селищної ради 
Карабут Ірина Олександрівна.                                                                                                                           
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися 

з документами, контактна особа)  
 

mailto:serhii.kikot@ugv.com.ua


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДОДАТОК 20: Публікація Оголошення про початок громадського 
обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля в друкованих 

виданнях   
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 та у листоноші

звиЧно та Просто

[ностальгія] с. 7

Чому на Харківщині  
ще не відкрили збудовані ФОКи

Хімік, художник, автор 
детективів і зірка екрана: 
іронія долі Андрія Мягкова

[районний дайджест] с. 4–5

де на Харківщині 
роблять безкоштовні 
тести на коронавірус
олександр гаркавець  
кореспондент

Міністерство охорони здоров’я за-

пустило інтерактивну мапу пунктів без-

оплатного тестування на COVID-19. Окрім 

цього, там можна зробити швидкий тест 

на антиген SARS-CoV-2. Користувачі мо-

жуть знайти потрібний пункт тестування  

у своїй області, ввівши свою домашню 

адресу. Система автоматично знайде  

найближчий пункт. 

Станом на 23 лютого таких пунктів в 

Україні налічувалося 2373. Лідируюча  

область за цим показником – Львівська. 

Там облаштовано 192 такі пункти. За кіль-

кістю пунктів Харківська область посідає 

дев’яте місце зі 110 пунктами. Попереду 

себе Харківщина, окрім Львівщини, про-

пустила Дніпропетровську (178), Полтав-

ську (183), Київську (167), Донецьку (154), 

Вінницьку (151), Запорізьку (138) та Черні-

вецьку (112) області.

У Харківській області безкоштовні пунк-

ти здачі тесту на коронавірус є на території 

всіх колишніх районів регіону, окрім одно-

го – Печенізького. 

у цьому номері на с. 3 ми публікуємо 

повний перелік таких пунктів, що функ-

ціонують на харківщині. 

У разі, якщо вказаний пункт у вашій  

громаді не працює чи там у вас просять 

гроші, пишіть про це нам на електронну 

пошту slk.editor@gmail.com або на сторін-

ку «Слобідський край» у Facebook.
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Цього місяця на сайті «Слобід-

ський край» почали з’являтися но-
вини про те, скільки заробили пра-
цівники тих чи інших місцевих рад 
у січні 2021 року. Інформацію про  
розміри зарплат надала Мере-
жа антикорупційних центрів, яка  
своєю чергою отримала ці дані у 
відповідь на запити до місцевих 
рад Харківщини.

Це викликало хвилю обурення, 
адже розмір зарплат працівників 
сільських, селищних та міських рад 
подекуди в рази відрізнявся від 
заробітків середньостатистично-
го жителя області. Приголомшила 
читачів і різниця у зарплатах го-
лів різних громад. Так, найбільша 
заробітна плата голови грома-
ди серед тих рад, які відповіли  

на запит Мережі антикорупційних 
центрів, перевищила 60 тисяч гри-
вень. Найнижча склала близько 
17,6 тисячі гривень. 

Обурення зачепило і самих 
журналістів видання, адже через 
публікацію новин про зарплати по-
садовців нас почали звинувачувати 
у відсутності аналізу та гонитві 
за трафіком. Ми ж вважаємо, що  

кожний житель області має знати 
розмір зарплат бюджетних праців-
ників, які отримують їх із податко-
вих відрахувань кожного з нас.

Про те, як формують заро-
бітні плати працівників місце-
вих рад та чому самі посадовці 
не порушують закон, нарахо- 
вуючи собі чималі премії, роз-
повідаємо на с. 2.

Вивчаємо зарплати посадовців, 
освітян і медиків

Хто, скільки 
і звідки

програма

гОрОсКОп+TV
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 щороку 31 грудня в мільйонах 
будинків з екранів телевізорів 
лунає голос, що став за майже 
півсотні років рідним:  женя 
лукашин ніяк не може зрозуміти, 
чому блондиниста незнайомка 
намагається виштовхнути його 
з його власної квартири. і ми, 
кинувши всі передноворічні клопоти, 
сідаємо перед екраном і стежимо, 
затамувавши подих, за новорічним 
дивом – народженням любові.

Про феномен «Іронії долі» 
написано безліч статей, але  
ніхто не буде сперечатися з тим, що 
без Андрія Мягкова цей фільм 
би не брав за душу і не залишав-
ся в пам’яті, і не був би розібра-
ний на цитати. Так, вражаюча гра 
всіх артистів; так, чудова робота 
сценариста, композитора, режи-
сера, операторів – і всіх учасни-
ків процесу... Але таких фільмів – 
з прекрасними акторами і чудо-
вими творцями багато, а «Іронія 
долі» – одна. 

Уперше у вітчизняному кіно 
головним героєм став інтелігент, 
до того ж інтелігент до мозку 
кісток – сором’язливий, в окуля-
рах, з почуттям гумору, вмінням 
грати на гітарі і співати, який 
може «взяти на борт» лишку і 
намагається не засмучувати маму, 
а головне – за всієї своєї нері-
шучості – здатний на Вчинок.  
Андрій Мягков, на відміну від 
свого героя, який приніс йому 
всенародну популярність і любов, 
був так само інтелігентним. 

Тільки життєва дорога при-
вела його, на відміну від його ге-
роя, з Ленінграда в Москву.

Потомствений Пітерець
Андрій Мягков народився  

8 липня 1938 року в родині ле-
нінградських інтелігентів: бать-
ко – спочатку кандидат, а потім – 
доктор наук – переконаний тех-
нар, багато років пропрацював у 
Ленінградському поліграфічно-
му технікумі; там же працювала 
і його мати. 

Коли почалася війна, Андрію 
було три роки. Під час блокади 
Ленінграда Андрій з батьками 
залишився в місті. Восени 1943-го 
вони всією родиною перебира-
лися на інший берег Неви на ка-
тері, але місць було два, і вони 
залишилися на березі. Катер 
потрапив під бомбардування: 
люди, що перебували в ньому, 
загинули. Так зовсім поруч з 
п’ятирічним Андрієм пройшла 
смерть. Він це запам’ятав на все 
життя, як і голодні роки блокади. 
Через багато років ситуація по-
вториться: річка, перевернутий 
човен і… величезні лопаті старо-
винного пароплава в небезпеч-
ній близькості. Андрій Мягков, 
будучи вже відомим актором, 
знімався в «Жорстокому роман-
сі» в ролі Карандишева. Він на 
човні наздоганяв пароплав, який 
відвозив його кохану. Капітан  
не розрахував, підійшов до  
берега ближче, ніж потрібно, і в 
результаті лопаттю вдарило по 
човну; він почав тонути вертикаль- 
но вниз – разом з артистом. Мяг-
кову дивом удалося виплисти. 

Але це буде потім, а поки в 
післявоєнному і післяблокадно-
му Ленінграді ріс серйозний і 

мовчазний хлопчик – Андрюша 
Мягков. Він любив бути один, 
багато читав і рідко ділився з 
кимось своїми переживаннями.  
А от театр дуже любив: у сім’ї 
була традиція щотижня ходити 
на вистави. Після закінчення 
школи батько сказав: «Закінчи, 
будь ласка, нормальний вуз і 
роби що хочеш»: він сам був уче-
ним і мріяв, що син піде в науку.

Андрій слухняно й успішно 
закінчив Ленінградський хімі-
ко-технологічний інститут. Що-
правда, займався він там в основ- 
ному творчістю – в інституті 
була дуже хороша театральна 
майстерня: ставили вистави і 
навіть виїжджали на гастролі. 
Хтось з педагогів Школи-студії 
МХАТ побачив спектакль «Лісо-
ва пісня» з його участю і запро-
понував вступати до них. У день 
захисту диплома Мягков складав 
виїзній комісії Школи-студії пер-
ший іспит – і витримав його, як 
і два наступні. А потім щосубо-
ти їхав з Москви додому – без  
Ленінграда просто не міг... 

«современник» та інші
У 1965 році, успішно закін-

чивши найпрестижніший теат- 
ральний виш країни, Мягков 
прийшов на роботу в найголовні-
ший на той момент театр – мос-
ковський «Современник». Там 
тоді зібралися найкращі, най- 
яскравіші і честолюбні молоді ар-
тисти. Саме на його сцені в ролі 
дядечка в «Дядечковому сні» за 
Достоєвським його і помітив 
Елем Климов – і запропонував 
знятися в «Пригодах зубного лі-
каря». Для Мягкова головна роль 
доброго дантиста-чарівника 
Чеснокова стала дебютом, який 
обернувся фальстартом: у фільмі 
про світ, де не обов’язково за-
вдавати і терпіти біль, радянська 
цензура угледіла крамолу, і він 

майже відразу «ліг» на полицю. 
Проте, дебютувавши майже од-
ночасно в кіно і театрі, Андрій 
Мягков успішно продовжував 
театральну кар’єру: він зіграв 
Барона в драмі Максима Горько-
го «На дні», Редедю в п’єсі «Ба-
лалайкін і К» за мотивами прози 
Михайла Салтикова-Щедріна та 
інші цікаві ролі. 

А в кіно наступною великою 
роллю став Альоша Карамазов в 
екранізації роману Достоєвсько-
го; вона принесла йому повагу 
критиків і популярність. Парт-
нерами Мягкова на знімальному 
майданчику були вже відомі Лав-
ров і Ульянов, і він благополучно 

витримав випробування. Але 
справжня слава чекала його по-
переду – у фільмах Ельдара  
Рязанова. 

Після «Іронії долі» він піде 
за Олегом Єфремовим із «Совре-
менника» в МХАТ – і пропрацює 
там 40 років: особливо яскрави-
ми були його ролі в чехівських 
спектаклях. Там же Мягков  
реалізував себе як режисер: він 
поставив п’єсу «На добраніч, 
мама». 

Його останньою роботою на 
сцені стала роль у виставі «Бі-
лий кролик». Він пішов з театру 
у 2013 році. 

назустріЧ долі
У 1974 році Ельдар Рязанов 

задумав зняти фільм про хірур-
га, який помилково прилетів до 
Ленінграда зустрічати Новий рік. 

Спочатку на роль Жені Лукашина 
пробувалися Олег Даль, Андрій 
Миронов, Станіслав Любшин, 
Петро Вельямінов, але ніхто не 
підійшов. Та тут асистентка Ель-
дара Рязанова, яка знала Мяг-
кова, розповіла про нього. Ряза-
нов сумнівався в драматичних  
здібностях артиста, але погодився 
спробувати його на цю роль –  
і не прогадав. 

Сьогодні в це важко повіри-
ти, але «Іронію долі» цензура не 
пропускала на екрани, вважаючи 
фільм пропагандою пияцтва і 
аморального способу життя, – 
однак у справу втрутився сам 
генсек Леонід Брежнєв, якому 

фільм сподобався. Потім був не 
менш улюблений «Службовий 
роман» в дуеті з вражаючою  
Алісою Фрейндліх.

Рязанов ще двічі зробив Мяг-
кова героєм – чи антигероєм – 
епохи. У сатиричному «Гаражі» 
йому дісталася роль лаборанта, 
в прямому значенні слова по-
збавленого голосу, – ходяча німа 
(але промовиста) метафора.  
У «Жорстокому романсі» не за-
лишилося і сліду від комедії.

Ленін в «Надії» Марка Дон-
ського і бездоганний офіцер- 
білогвардієць Олексій Турбін у 
«Днях Турбіних» Басова; інспек-
тор МУРу Тихонов у «Гонках по 
вертикалі» – і російський пахан-
мафіозі дядько Михайло на пріз- 
висько «Артист» у комедії  
Леоніда Гайдая «На Дерибасівській 
гарна погода, або На Брайтон-Біч 

знову йдуть дощі» – галерея об-
разів, створених Андрієм Мяг-
ковим, набагато ширша, ніж 
роль вітчизняного інтелігента. 
А в 2007 році на екрани вийшла 
«Іронія долі-2»; ініціатором і 
автором першого сценарію був  
Андрій Мягков. Але в процесі 
від сценарію нічого не залиши-
лося, а сам Мягков погодився 
зніматися в ньому за умови, що 
його героя не будуть змушувати 
пити: він не хотів повторюватися...

сПрави сімейні
Зі своєю майбутньою дружи-

ною Анастасією Вознесенською 
Андрій Мягков познайомився 

під час навчання в Школі-студії 
МХАТ: вони обоє тоді вчили-
ся на першому курсі. Асі було 
на той час всього 18 років; чарівна  
дівчина дивилася на світ широко 
розкритими очима. На другому 
курсі вони одружилися – потай 
від своїх однокурсників і з того 
часу у своє особисте життя ні-
кого не пускали. Сім’я для них 
обох завжди була на першому 
плані.

У 23 роки Вознесенська зі-
грала головну жіночу роль у 
телефільмі «Майор Вихор» і 
стала зіркою вітчизняного кі-
нематографу. У театрі вони 
працювали разом – і навіть в 
останньому спектаклі «Білий 
кролик», поставленому спе-
ціально для них, виходили на 
сцену разом. На одній з вистав 
їй стало погано – інсульт. Анас-
тасію Валентинівну відвезли в 
лікарню; вона більше не змогла 
вийти на сцену, і Мягков – за-
требуваний актор і в театрі,  
і в кіно – покинув театр. 

Вони прожили разом більше 
50 років. Андрій Васильович по-
чав займатися живописом і писав 
портрети дружини та близьких 
людей; він навіть почав писати 
детективи – на її прохання, аби 
було що почитати. Книги вияви-
лися настільки вдалими, що їх із 
задоволенням видавали. 

Коли у Мягкова запитували, 
у чому секрет такого міцного, 
щасливого і тривалого шлю-
бу, він відповідав: «Тут немає 
секрету. Треба любити. Треба, 
щоб було щире бажання зро-
бити для людини щось приєм-
не. Треба, щоб не видно було 
можливості існувати без цієї 
людини. От і все, більше нічого 
не потрібно. І тоді буде шлюб 
назавжди». 

не грав у «зірку» 
Андрій Мягков відрізнявся 

від усіх акторів тим, що у нього 
«не було ліктів»: він говорив ти-
хим голосом, ніколи не кричав, 
не грубіянив, навіть на різкість 
ніколи не відповідав різкістю. 
А колег називав не інакше, як 
« С а ш е н ь к а » ,  « К о с т и к » ,  
«Сергійко» – і перестав викла-
дати в Школі-студії МХАТ, коли 
не зміг влаштувати своїх ви-
пускників на роботу за фахом.  
У післяперебудовчі часи на про-
позиції знятися в кіно він прак-
тично завжди відповідав відмо-
вою: не хотів «знижати планку», 
а в одному з рідкісних останніх 
інтерв’ю зізнався: «Я, мабуть,  
не артист усе-таки за натурою. 
Не хочу грати в кіно нічого.  
Досить. Не цікаво. Я не хочу 
працювати актором у театрі». 

Хоча «грати в зірку» він не 
любив ніколи: не брав участі у 
світських тусовках, украй рід-
ко і неохоче давав інтерв’ю. 
Мягков міг собі це дозволити: 
за ним стояли не спонсори, не 
продюсери, не редактори світ-
ської хроніки, а всенародна  
любов.

Право знати

реклама

ірина мнішек
відповідь шукала

я закінчила виш у 1985 році. зараз збираю документи для виходу на пен-
сію. Чи зарахується мені в страховий стаж п’ять років навчання у виші?  
я вчилась на денному відділенні, і в трудовій книжці про це немає запису.

ірина, м. ізюм

Згідно із Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», страховий 
стаж – період, протягом якого осо-
ба підлягає загальнообов’язковому 

державному пенсійному страху-
ванню та за який щомісяця спла-
чені страхові внески в сумі не мен-
шій ніж мінімальний страховий  
внесок.

Як розповіла головний спеціа-
ліст Сєверодонецького місцевого 
центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 
Марина Литовка, відповідно 
до чинного законодавства, до 
стажу роботи зараховується на-
вчання у вищих і середніх спе-
ціальних навчальних закладах, 
в училищах і на курсах з підго-
товки кадрів, підвищення ква-
ліфікації та перекваліфікації, 
в аспірантурі, докторантурі та 
клінічній ординатурі. «Проте з 
1 січня 2004 року (якщо особа 

не працювала) навчання не за-
раховується до страхового ста-
жу, оскільки студенти не підля-
гають загальнообов’язковому 
державному пенсійному страху- 
ванню», – додала юристка. 

Марина Литовка зазначила 
також, що за відсутності тру-
дової книжки або відповідних 
записів у ній трудовий стаж 
установлюється на підставі 
інших документів, виданих 

за місцем роботи, служби, 
навчання, а також архівни-
ми установами. «У випадку, 
якщо Вам відмовляють у за- 
рахуванні до страхового стажу 
періодів навчання до 1 січня 
2004 року, необхідно зверну-
тися до суду та оскаржувати 
дії органів Пенсійного фонду 
України, зобов’язуючи їх за-
рахувати відповідний період», – 
підкреслила фахівчиня.

Чи зараховується до страхового стажу період навчання у виші

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення,  
з метою виявлення, збирання та врахуван-
ня зауважень і пропозицій громадськості  
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Спорудження експлуатаційних сверд-

ловин на газ і конденсат № 140, № 141 та 
№ 142 Березівського ГКР, підземні спору-
ди. Підключення свердловин до устано-
вок підготовки вуглеводневої сировини.

Березівське ГКР експлуатується на 
підставі Спеціального дозволу на корис-
тування надрами № 1979 від 10.09.1999 р.

Глибина свердловин – максимальна до 
5655 м; спосіб буріння – роторний, тур-
бінний; передбачається кріплення ствола 
свердловин високогерметичними обсад-
ними трубами. 

Підключення свердловин на відстань 
до 10000 м до установок підготовки вуг-
леводневої сировини. 

Очікувані об’єми видобутку природного газу 
становлять від 15 тис. м3/добу до 90 тис. м3/добу  
з кожної свердловини. Підключення сверд-
ловин включає обв’язку усть свердловин та 
прокладання газопроводів-шлейфів.

Плановану діяльність передбачаєть-
ся здійснювати в Полтавській області,  
Богодухівський (Краснокутський) район, 
в адміністративних межах Рябоконівсь- 
кої сільської ради.

(загальні технічні характеристики, 
 у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ФІЛІЯ 
ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ», код  
ЄДРПОУ – 00153100 

(повне найменування юридичної особи,  
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код  
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це  

відповідному контролюючому органу  
і мають відмітку у паспорті) 

юридична адреса: 36008, Полтавська 
область, м. Полтава, вул. Європейсь- 
ка, 173; контактний номер телефону –  
(067) 523-28-94

місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи – 

підприємця (поштовий індекс, адреса),  
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забез
печує проведення громадського обгово
рення

Департамент захисту довкілля та 
природокористування Харківської ОДА, 
61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держ- 
пром, 4 під., 7 пов.; тел. (057) 705-06-83, 
e-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua; кон-
тактна особа – заступник начальника 
відділу оцінки впливу на довкілля, моні-
торингу, зв’язків з громадськістю Варвян-
ський В. Ю., тел. (057) 705-06-66               

(найменування уповноваженого органу,  
місцезнаходження, номер телефону  

та контактна особа) 
4. Процедура прийняття рішення 

про провадження планованої діяльнос
ті та орган, який розглядатиме резуль
тати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде Висновок з оцінки впливу 
на довкілля про допустимість проваджен-
ня планованої діяльності, що видається 
Департаментом захисту довкілля та при-
родокористування Харківської ОДА

(вид рішення про провадження  
планованої діяльності, орган, уповноважений  

його видавати, нормативний документ,  
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з оцін
ки впливу на довкілля, включаючи ін
формацію про час і місце усіх заплано
ваних громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропози-
ції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протягом  
30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей 
період.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться 

(зазначити дату, час, місце та адресу  
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться 

 (вказати дату, час, місце та адресу  
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний ор
ган або уповноважений територіаль
ний орган, що забезпечує доступ до зві
ту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої 
діяльності

Департамент захисту довкілля та 
природокористування Харківської ОДА, 
61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держ- 
пром, 4 під., 7 пов.; тел. (057) 705-06-83, 
e-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua; кон-
тактна особа – заступник начальника 
відділу оцінки впливу на довкілля, моні-
торингу, зв’язків з громадськістю Варвян-
ський В. Ю., тел. (057) 705-06-66.              

(зазначити найменування органу,  
місцезнаходження, номер телефону  

та контактну особу)
7. Уповноважений центральний ор

ган або уповноважений територіаль 
ний  орган ,  до  якого  надаються  

зауваження і пропозиції, та строки на
дання зауважень і пропозицій

Департамент захисту довкілля та 
природокористування Харківської ОДА, 
61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держ- 
пром, 4 під., 7 пов.; тел. (057) 705-06-83, 
e-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua; кон-
тактна особа – заступник начальника 
відділу оцінки впливу на довкілля, моні-
торингу, зв’язків з громадськістю Варвян-
ський В. Ю., тел. (057) 705-06-66.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення                        

 (зазначити найменування органу,  
поштову та електронну адресу,  

номер телефону та контактну особу)
 8. Наявна екологічна інформація 

щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-

нованої діяльності на 209 арк. з додат-
ками.                                                                  

(зазначити усі інші матеріали,  
надані на розгляд громадськості)  

(зазначити іншу екологічну інформацію,  
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої до
даткової інформації (відмінне від при
міщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого гро
мадськість може ознайомитися з ними

1. Філія ГПУ «Полтавагазвидобуван-
ня», АТ «Укргазвидобування», 36008,  
м. Полтава, вул. Європейська, 173; телефон: 
+38 067 923 28 94, електронна пошта: 
serhii.kikot@ugv.com.ua з 26.02.2021, з 
09.00 до 18.00, окрім вихідних, контактна 
особа – Кікоть Сергій Іванович.

2. Краснокутська селищна рада Бого-
духівського р-ну Харківської обл., 62002, 
смт Краснокутськ, вул. Миру, 127; з 
26.02.2021 р. Пн-Пт 8.00 – 17.00; електрон- 
на пошта: ail:krkut_ps@ukr.net; контакт- 
ний телефон: (05756) 3-12-43; контактна 
особа: Голова селищної ради Карабут 
Ірина Олександрівна                                                             

(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з 

якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа) 

Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не 

зазначається суб’єктом господарювання)

20211127250 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності)

Хімік, художник, автор детективів  
і зірка екрана: іронія долі Андрія Мягкова 
18 лютого не стало головного інтелігента вітчизняного кіно

ф
о

то
 з

 w
w

w
.7

d
ay

s.
r

u

ірина мнішек
кореспондентка



             26 ëþòîãî
          2021 ðîêó
          ï’ÿòíèöÿ

  ¹ 8
 (11400)

                       3
             ñòîð.

               4
            ñòîð.

 - Àêòóàëüíà
òåìà        12

    ñòîð.

                  Ï. Äæîíñîí

 - Ñïîðòèâíå
æèòòÿ
Áîãîäóõ³âùèíè

 - Ìàñëÿíà-2021

«Êîëè ïîìèðàº
ïðåñà,

òî íà ÷åðç³
äåìîêðàò³ÿ»

ÑËÎÂÎ ÄÎ ×ÈÒÀ×À

         Ç ïîâàãîþ äî ÷èòà÷³â -
                           ðåäàêòîðêà
                       ãàçåòè  «Ìàÿê»
                          Òåòÿíà
               ×ÅÐÍÈØÎÂÀ

  ÄÀÒÀ
ÍÎÌÅÐÀ

² ò³ëüêè çàâäÿêè íàøèì ì³ñöåâèì ïî-
øòîâèêàì, â³ääàíèõ ñâî¿é ðîáîò³, òà ÷è-
òà÷àì, â³ðíèõ  íàçàâæäè ðàéîíö³, -
«Ìàÿê» íå ïðîñòî  òðèìàºòüñÿ íà ïëàâó,
à  óòðèìóº ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿ ñåðåä ðàéîí-
íèõ ÷àñîïèñ³â. Ëèñòîíîø³ Áîãîäóõ³âùè-
íè ïî ïðàâó íàø³ äðóç³ ³ ïîì³÷íèêè. Ìè,
«ìàÿê³âö³», ùèðî âäÿ÷í³ ¿ì çà öå.

Îòîæ, öüîãîð³÷, ìè ïðîâåëè íàø òðà-
äèö³éíèé êîíêóðñ íà êðàùå ïîøòîâå
â³ää³ëåííÿ ³ â³äçíà÷èëè ëèñòîíîø, ÿê³ ïî-

Íàéêðàù³ äðóç³ ãàçåòè -
 ÷èòà÷³ ³ ïîøòîâèêè

êàçàëè, ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì,
íàéâèùèé  ð³âåíü ïåðåäïëàòè ðàéîíêè -
2021. Îòîæ, ë³äåðîì ñåðåä ñ³ëüñüêèõ
â³ää³ëåíü ñòàëî ïåðåñóâíå (íà÷àëüíèê –
Ëþäìèëà ²âàí³âíà Ìàêñèìîâñüêà ) –
ê³ëüê³ñòü «Ìàÿê³â» çðîñëà íà 60 åêçåìï-
ëÿð³â. Íà äðóãîìó ì³ñö³- Óëÿí³âñüêå ÂÏÇ
(íà÷àëüíèê - Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà Ãîí-
òàðåíêî ) –ìàéæå íà 50 ïðèì³ðíèê³â. ²
òðåòº ì³ñöå – ó Ìàêñèì³âñüêîãî â³ää³ëåí-
íÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó (íà÷àëüíèê –  Îëå -

íà ²âàí³âíà Êèñèëåíêî ), äå íàøèõ ïå-
ðåäïëàòíèê³â çá³ëüøèëîñÿ ç 158 äî 168.
Ñåðåä ì³ñüêèõ ëèñòîíîø íàéêðàù³ ðåçóëü-
òàòè – ó Îëåíè ²âàí³âíè Êàíóíí³êîâî¿
(íà 92 ïðèì³ðíèêà á³ëüøå ó öüîìó ðîö³,
í³æ ó ìèíóëîìó) òà Â³êòîð³¿ Îëåêñ³¿âíè
Ùåðáàê (íà 42).

Äíÿìè ìè ç³áðàëèñÿ â ðåäàêö³¿ ç ïåðåìîæ-
öÿìè, ùîá íàãîðîäèòè ¿õ. À òàêîæ, çâè-
÷àéíî, ùîá ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ ïî÷àþâàòè.
Ñïàñèá³ âàì, íàø³ äðóç³- ïîøòîâèêè  Áî-
ãîäóõ³âùèíè, çà ñï³âïðàöþ. Ëèøàéìîñü
ðàçîì ³ ðàçîì çóñòð³íåìî 100-ð³÷÷ÿ ë³òî-
ïèñó ð³äíîãî êðàþ.

Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî âèñîêå êåð³âíèöòâî
«Óêðïîøòè» çâåðíå óâàãó íà ïðîáëåìó,
ÿêó íå õî÷å áà÷èòè. Ñïîä³âàºìîñÿ ³ íà
ï³äòðèìêó âëàäè, äåïóòàò³â, ãðîìàäñüêèõ
àêòèâ³ñò³â. ² òîä³ ôîðìóëà  «ãàçåòà-ïîøòà-
÷èòà÷» ïðàöþâàòèìå íàéåôåêòèâí³øå.

                         Òåòÿíà ×ÅÐÍÈØÎÂÀ

(Ïðîäîâæåííÿ òåìè - íà 9-é ñòîð³íö³)

 Öþ äóìêó õî÷åòüñÿ ïîâòîðþâàòè  çíîâó ³ çíîâó, îñê³ëüêè  ò³ëüêè ó òðè-
êóòíèêó «ãàçåòà-ïîøòà-÷èòà÷» ìîæëèâà íàøà óñï³øíà âçàºìîä³ÿ ³ ðåçóëüòà-
òèâíà ñï³âïðàöÿ. Öå ÿê ñâîºð³äíèé ìåõàí³çì: âàðòî îäí³é ³ç ñêëàäîâèõ
«çëàìàòèñÿ» - ³ îäðàçó äâ³ ³íø³ ïðàöþâàòèìóòü  íå òàê, ÿê òðåáà… Íàïåðå-
äîäí³ 91-ãî äíÿ íàðîäæåííÿ ðàéîííî¿ ãàçåòè öÿ çàêîíîì³ðí³ñòü ÿê í³êîëè
àêòóàëüíà. Áî îò³ «ðåôîðìè» êåð³âíèöòâà Óêðïîøòè  ìàëî ïðèíîñÿòü
õîðîøîãî äëÿ âñ³õ. Òàì, «íàãîð³», ìàëî ðîçóì³þòü íàñ, «âíèçó». Ëèñòîíîø
ñêîðî÷óþòü, íàâàíòàæåííÿ íà íèõ çá³ëüøóþòü, ñòàö³îíàðí³ ïîøòîâ³
â³ää³ëåííÿ çàêðèâàþòü, â³äêðèâàþ÷è íàòîì³ñòü ïåðåñóâí³… Ãàçåòó ïðèâî-
çÿòü ³ç çàï³çíåííÿì íà ê³ëüêà äí³â, à òî ÷è  íå íà òèæäåíü… Ïåðåäïëàòà
ïàäàº, ÷èòà÷³ îáóðþþòüñÿ. Ìîæíà áàãàòî ãîâîðèòè íà öþ òåìó, àëå  òî
áåçðåçóëüòàòí³ ðîçäóìè - âñå îäíî íàñ í³õòî íå ÷óº, ñê³ëüêè á ìè öå ïèòàííÿ
íå ïîðóøóâàëè  ³ êóäè á íå ïèñàëè - íå çâåðòàëèñÿ.

Ç 1896Ç 1896Ç 1896Ç 1896Ç 1896
ïî 1906 ð³êïî 1906 ð³êïî 1906 ð³êïî 1906 ð³êïî 1906 ð³ê

ó ì³ñò³ Áîãîäóõîâ³
ïðàöþâàâ îäèí ³ç

ïåðøèõ ôîòîãðàô³â íà
Áîãîäóõ³âùèí³, óðîäæå-
íåöü ³ Ïî÷åñíèé ãðîìà-
äÿíèí ì³ñòà Áîãîäóõî-
âà Çàõàð³é Ïðîêîïîâè÷

Ïîïîâ.

 Â îñòàííüîìó
çèìîâîìó ÷èñë³
«Ìàÿêà» òðàäè-

ö³éíà îñíîâíà
íàøà  òåìà - äåíü

íàðîäæåííÿ ãàçåòè.
Âæå 91-é. Òàê, ñàìå ó
ëþòîìó 1930-ãî  ðàéîí-
íèé ÷àñîïèñ âïåðøå
ïîáà÷èâ ñâ³ò. Ìèíóëî-
ãî ðîêó ìè ç âàìè ãó÷íî â³äçíà÷àëè íàøó
þâ³ëåéíó äíèíó. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ó
òàêîìó æ ñêëàä³ ³ òàêîìó æ ï³äíåñåíî-
ìó íàñòðî¿ çóñòð³íåìîñü ³ íà 95-ð³÷÷³,
à ïîò³ì - 100-ð³÷÷³ ë³òîïèñó êðàþ.

   Öå íàøå ñï³ëüíå ñâÿòî, øàíîâí³
÷èòà÷³. Àäæå ³  â³ä âàñ  çàëåæèòü, ÿê
äîâãî ãàçåòà æèòèìå. Ìè âæå ìàéæå 5
ðîê³â ÿê ñàìîñò³éí³, âëàäí³ ñòðóêòóðè
ïëàòÿòü íàì çà âèñâ³òëåííÿ ìàòåð³àë³â.
Ó íàñ íåìàº âëàñíèêà òà ³íâåñòîðà.
Íàì í³õòî íå «çàìîâëÿº» òåìè, íå âêà-
çóº, ïðî ùî ³ ÿê ïèñàòè. Âñ³ ïóáë³êàö³¿
³ì³äæåâîãî ³ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðó äðó-
êóºìî íà ïðàâàõ ðåêëàìè. ² öå âè  òà-
êîæ ìàºòå ðîçóì³òè, áî ³íàêøå ãàçåò³
íå âèæèòè. Ïðèãàäóþ, ÿê ï³ä ÷àñ âèáîð³â
òåëåôîíóâàëè ÷èòà÷³ ç îáóðåííÿì, ùîá
íå ïóáë³êóâàëè ìàòåð³àëè ïðî êàíäè-
äàò³â ó ìåðè, äåïóòàòè. Àëå æ öå ïðî-
ñòî íåìîæëèâî ïåðåäóñ³ì ³ç çàêîíîäàâ-
÷îãî áîêó, ³ ÷åðåç ô³íàíñîâèé á³ê òà-
êîæ. Òàê ñàìî ³ì³äæåâ³, ðåêëàìí³ ìàòå-
ð³àëè – öå âñå ³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè.
Íàì æå íå â³äìîâëÿþòü, ïðèì³ðîì, íà-
äàâàòè êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ÷åðåç òå,
ùî õòîñü êîìóñü íå ïîäîáàºòüñÿ ÷è ç
³íøèõ ïðè÷èí…Òîæ, áóäü ëàñêà, äàâàé-
òå ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèòèñÿ îäèí äî îä-
íîãî.

Ðàä³ñíî íà ñåðö³, ùî ÷èòà÷³ íàì â³ðÿòü
³ äîâ³ðÿþòü. Öå íàäçâè÷àéíà ìîòèâà-
ö³ÿ ³ íàòõíåííÿ, ùî  íå äîçâîëÿº  í³
ñåêóíäè ñòîÿòè íàì íà ì³ñö³, òðåáà
ïîñò³éíî ðåàãóâàòè íà ïîáàæàííÿ ÷è-
òà÷³â. Íàø ñëîãàí «Ìàÿê- íàéêðàùà
ãàçåòà ð³äíîãî êðàþ!» ñòàâ í³áè ñâîºð-
³äíèì áðåíäîì ðàéîíêè. Ñïðàâåäëèâî
ñêàçàëà îäíà ³ç äàâí³õ íàøèõ ïîö³íîâó-
âà÷îê ç³ ñöåíè ðàéîííîãî áóäèíêó êóëü-
òóðè íà ñâÿòêóâàíí³ þâ³ëåþ: «Ãàçåò
áàãàòî, «Ìàÿê» -îäèí!»

  «Ìàÿê» íåâèïàäêîâî íàçèâàþòü ë³òî-
ïèñöåì êðàþ, áî çà ìàéæå ñòîë³òòÿ éîãî
æèòòÿ âèéøëè òèñÿ÷³ íîìåð³â ãàçåòè,
ïðî äåñÿòê³â òèñÿ÷ çåìëÿê³â íàïèñàíî,
ïðî ñîòí³  òèñÿ÷ ïîä³é ðîçêàçàíî…
Âäÿ÷í³ñòü óñ³ì ïîêîë³ííÿì òâîðö³â ÷à-
ñîïèñó, ïðàö³âíèêàì äðóêàðí³, ïîøòî-
âèêàì, ³, çâè÷àéíî, óñ³ì ÷èòà÷àì, ïî÷è-
íàþ÷è ç 30-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.

  Ïîïåðåäó ó íàñ ç âàìè, äðóç³, áàãà-
òî ö³êàâîãî ³ êðåàòèâíîãî. Òîæ ëèøàé-
ìîñÿ ðàçîì ³ ðóøàéìî âïåðåä äî íîâî-
ãî äíÿ íàðîäæåííÿ óëþáëåíî¿ ãàçåòè.
Ìè - ç âàìè, âè - ç íàìè!

    Разом рушаємо у 92-й
«маяківський» День...
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    Íåä³ëÿ,  7 áåðåçíÿ

       Ñóáîòà,  6 áåðåçíÿ

                    ÓÒ-1
06.00 Åíå¿äà
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.15, 02.05, 03.30, 05.35 Íî-
âèíè
07.10 Ì/ô «Óðîêè ò³òîíüêè
Ñîâè»
07.40 Ì/ô «ßê êîçàêè ñ³ëü êó-
ïóâàëè»
07.50 Ì/ô «ßê êîçàê ùàñòÿ
øóêàâ»
08.05 Ä/ö «Òâàðèííà çáðîÿ»
09.05 Â³äò³íêè Óêðà¿íè
09.45, 22.00 Õ/ô «Ïàí³ Áîâàð³»
11.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. V²²²
åòàï. Ñïðèíò 7 êì, æ³íêè
13.25 Ä/ö «Äèê³ òâàðèíè»
14.25 Òåëåïðîäàæ
15.00 UA:Ôîëüê. Ñïîãàäè

16.10 Ì³ñòà òà ì³ñòå÷êà
16.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. V²²²
åòàï. Ñïðèíò 10 êì, ÷îëîâ³êè
18.05 Õ/ô «Ïîðó÷ ç ²ñóñîì:
Ìàð³ÿ Ìàãäàëèíà»
20.00, 21.25 Ä/ö «Áîðîòüáà çà
âèæèâàííÿ»
00.40 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
01.10 Ä/ô «Õòî ñòâîðèâ Çì³ºâ³
Âàëè?»
02.30 Êîíöåðò. Ñåðã³é Àñàôà-
ò îâ
03.00, 05.00 Áþäæåòíèêè

                     1+1
06.00, 07.00 «Æèòòÿ â³äîìèõ
ëþäåé»
08.00 «Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé»
10.00 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò»
18.20 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 12 Ïà-
êèñòàí»
19.30, 04.10 ÒÑÍ

20.15 «Ë³ïñ³íê áàòë»
22.10 «Âå÷³ðí³é êâàðòàë»
23.20, 00.20 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ.
2021»
01.20 «²ãðè ïðèêîë³â»

                   ²ÍÒÅÐ
05.00 «Òåëåìàãàçèí»
05.30, 02.40 «Íàâêîëî Ì»
06.20 «Ìóëüòô³ëüì»
06.55 Õ/ô «Ñõ³äíèé â³òåð»
09.00 «Ãîòóºìî ðàçîì. Äîìàø-
íÿ êóõíÿ»
10.00 «Êîðèñíà ïðîãðàìà»
11.00, 04.20 Õ/ô «²ãðàøêà»
13.00 Õ/ô «Ñîëîäêà æ³íêà»
15.00 Õ/ô «Áóäüòå ìî¿ì ÷îëî-
â³êîì»
16.40 Õ/ô «Íàé÷àð³âí³øà òà
íàéïðèâàáëèâ³øà»
18.15, 20.30 Ò/ñ «Äîáðîâîëüö³»
20.00, 02.10 «Ïîäðîáèö³»

23.00 «Âåëèêèé áîêñ. Âëàäèñ-
ëàâ Ñ³ðåíêî - Êàì³ë Ñîêî-
ëîâñê³»
23.55 Õ/ô «Ñë³äè àïîñòîë³â»

                     ÑÒÁ
06.10, 10.50 Ò/ñ «Ïîëîíåíà»
07.55 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê»
17.05 «Õàòà íà òàòà» 12+
19.00 «ÌàñòåðØåô Ïðîôåñ³î-
íàëè» 12+
22.22 «Dizel Night»
00.15 «Çâàíà âå÷åðÿ» 12+

                    ICTV
04.30 Ñêàðá íàö³¿
04.40 Åâðèêà!
04.50 Ôàêòè
05.15 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîò³»
07.05, 09.15, 10.35 Ñêåò÷-øîó
«Íà òðüîõ» 16+

08.35, 09.55 Ò/ñ «Âèæèòè çà
áóäü-ÿêó ö³íó»
11.05, 13.00 Ò/ñ «Ïåñ»
12.45 Ôàêòè. Äåíü
16.50 Õ/ô «Ïðèãîäè Ïëóòî
Íåøà»
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð
19.10 Õ/ô «Ëþäè ó ÷îðíîìó»
21.00 Õ/ô «Ëþäè ó ÷îðíîìó-2»
22.45 Õ/ô «Ëþäè ó ÷îðíîìó-3»
00.40 Ò/ñ «Ðîçòèí ïîêàæå-2»
03.15 ß çíÿâ!

              ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
08.20, 10.00 Kids' Time
08.25 Ì/ô «Ôå¿ ³ ëåãåíäà òàºì-
íè÷îãî çâ³ðà»
10.05 Îðåë ³ Ðåøêà
12.10 Ó êîãî á³ëüøå 12+
14.10 Õ/ô «Ïåðñ³ Äæåêñîí ³
âèêðàäà÷ áëèñêàâîê»
16.50 Õ/ô «Ïåðñ³ Äæåêñîí ³

ìîðå ÷óäîâèñüê»
18.50 Õ/ô «Ï³ðàòè Êàðèáñüêî-
ãî ìîðÿ: Íà êðàþ ñâ³òó»
22.10 Õ/ô «Áîãè ªãèïòó»
00.50 Õ/ô «Òóïèé òà ùå òóï³-
øèé 2»
03.00 Çîíà íî÷³

               ÒÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
07.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäí³
07.25, 04.45 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
08.55 Õ/ô «Ë³êàð ùàñòÿ»
11.00 Ò/ñ «Òàéñîí»
14.50, 15.20 Ò/ñ «Òðîñòèíà íà
â³òð³»
20.00 Ãîëîâíà òåìà
21.00 Øîó «Ìàñêà»
23.00 Ìóçè÷íà ïëàòôîðìà
01.00, 02.15 Ò/ñ «Ïòàøêà ñï³âî-
÷à»
01.45 Òåëåìàãàçèí

                   ÓÒ-1
06.00 Åíå¿äà
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.10, 03.30, 05.35 Íîâèíè
07.10 Ì/ô «Óðîêè ò³òîíüêè
Ñîâè»
07.40 Ì/ô «ßê êîçàêè ó õîêåé
ãðàëè»
08.20, 18.10 Ä/ö «Äèê³ òâàðè-
íè»
09.00 Áîæåñòâåííà Ë³òóðã³ÿ
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Óêðà¿íè
11.00 Íåä³ëüíà Ë³òóðã³ÿ Óêðà¿-
íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåð-
êâè
12.30 Íåä³ëüíà Ñâÿòà Ìåñà
Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
â Óêðà¿í³
13.30 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. V²²²
åòàï. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 10

êì, æ³íêè
14.30 Òåëåïðîäàæ
15.00 Êðà¿íà ï³ñåíü
16.05 Êîíöåðò. Í³íà Ìàòâ³ºíêî
òà Äìèòðî Àíäð³ºöü
16.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. V²²²
åòàï. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 12,
5 êì, ÷îëîâ³êè
17.50 Ñòóä³ÿ «Á³àòëîí»
18.50, 01.10 Õ/ô «Óêðàäåíå
ùàñòÿ»
21.25 Ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà
ç Ìàéêëîì Ùóðîì 16+
22.00 Õ/ô «Óêðàäåíå ùàñòÿ»
00.35 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
03.00 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòà-
ëÿõ

                      1+1
05.00, 19.30 ÒÑÍ: «ÒÑÍ-Òèæ-
äåíü»

07.00 «Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé»
08.00 «Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé»
09.00 «Ëîòî-çàáàâà»
09.45 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 12.
Ïàêèñòàí»
10.50, 01.35 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò»
16.40 Õ/ô «Âï³éìàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø»
21.00 «Ãîëîñ êðà¿íè 11»
23.10 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ. 2021»
00.10 Êîíöåðò «Âåñíà»

                     ²ÍÒÅÐ
05.50 Õ/ô «Ñõ³äíèé â³òåð 2»
08.00 «Óäà÷íèé ïðîåêò»
09.00 «Ãîòîâèìî ðàçîì»
10.00, 11.00, 12.00 «²íøå æèò-
òÿ»
13.00 Ò/ñ «Ðå÷äîê. Îñîáèñòà
ñïðàâà»
17.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ðåíóàð»

20.00 «Ïîäðîáèö³ òèæíÿ»
22.00 Õ/ô «Øåðëîê: Áðèäêà
íàðå÷åíà»
23.55 «Ðå÷äîê»

                    ÑÒÁ
05.25 Õ/ô «Íå ìîæó ñêàçàòè
«ïðîùàâàé»
07.00 Õ/ô «Ñóºòà ñóºò»
08.50 «ÌàñòåðØåô Ïðîôåñ³î-
íàëè» 12+
12.15 «Õàòà íà òàòà» 12+
15.05 «ÑóïåðÌàìà»
19.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè» 16+
20.00 «Îäèí çà âñ³õ» 16+
23.10 «Òàºìíèö³ ÄÍÊ» 16+

                    ICTV
05.00 Ñêàðá íàö³¿
05.10 Åâðèêà!
05.15 Ôàêòè

05.40 Àíòè-çîìá³
06.35 Íå äàé ñåáå îáäóðèòè!
07.30 Ñåêðåòíèé ôðîíò
08.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
09.25, 13.00, 01.35 Ò/ñ «Ðîçòèí
ïîêàæå-2»
12.45 Ôàêòè. Äåíü
14.20 Õ/ô «Ñïåö³àë³ñò»
16.20 Õ/ô «Ðóéí³âíèê»
18.45 Ôàêòè òèæíÿ
21.20 Õ/ô «Ëþäè ó ÷îðíîìó:
²íòåðíåøíë»
23.35 Õ/ô «Ïîâåðíåííÿ ãåðîÿ»
03.50 ß çíÿâ!

              ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
06.00 Ó êîãî á³ëüøå 12+
08.00, 09.50 Kids' Time
08.05 Ì/ô «Çâ³ðîïîëþñ»
09.55 Õ/ô «Ó³ëëîó»
12.40 Õ/ô «Ñîííà ëîùèíà»

14.50 Õ/ô «Ï³ðàòè Êàðèáñüêî-
ãî ìîðÿ: Íà êðàþ ñâ³òó»
18.10 Õ/ô «Ï³ðàòè Êàðèáñüêî-
ãî ìîðÿ: Íà äèâíèõ áåðåãàõ»
21.00 Õ/ô «Ï³ðàòè Êàðèáñüêî-
ãî ìîðÿ: Ïîìñòà Ñàëàçàðà»
23.40 Õ/ô «Ïîëþâàííÿ çà ÿí-
ãîëàìè»
01.30 Âàðüÿòè 12+

               ÒÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
06.50, 03.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
09.45 Ò/ñ «Äîðîãà äîäîìó»
17.00, 21.00 Ò/ñ «Ëþáîâ ìà-
òåð³»
19.00 Ñüîãîäí³. Ï³äñóìêè ç Îëå-
ãîì Ïàíþòîþ
23.00, 02.15 Ò/ñ «Áëàãèìè íà-
ì³ðàìè»
01.45 Òåëåìàãàçèí
05.50 Ñüîãîäí³

                                                            Äîäàòîê 3
                                                äî Ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ äîêóìåíòàö³¿
                                        äëÿ íàäàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó
            íà äîâê³ëëÿ òà ô³íàíñóâàííÿ îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
                                                                                                (äàòà
îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè
âåäåííÿ Ðåºñòðó, íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ)
20211127250
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó

ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà
âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü
Ñïîðóäæåííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ ñâåðäëîâèí íà ãàç ³ êîíäåíñàò
¹140, ¹141 òà ¹142 Áåðåç³âñüêîãî ÃÊÐ, ï³äçåìí³ ñïîðóäè.
Ï³äêëþ÷åííÿ ñâåðäëîâèí äî óñòàíîâîê ï³äãîòîâêè âóãëåâîäíå-
âî¿ ñèðîâèíè.
Áåðåç³âñüêå ÃÊÐ åêñïëóàòóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ Ñïåö³àëüíîãî äîç-
âîëó íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè   ¹ 1979 â³ä 10.09.1999 ð.
Ãëèáèíà ñâåðäëîâèí - ìàêñèìàëüíà äî 5655 ì; ñïîñ³á áóð³ííÿ –
ðîòîðíèé, òóðá³ííèé; ïåðåäáà÷àºòüñÿ êð³ïëåííÿ ñòâîëà ñâåðä-
ëîâèí âèñîêîãåðìåòè÷íèìè îáñàäíèìè òðóáàìè.
Ï³äêëþ÷åííÿ ñâåðäëîâèí íà â³äñòàíü äî 10000 ì äî óñòàíîâîê
ï³äãîòîâêè âóãëåâîäíåâî¿ ñèðîâèíè.
Î÷³êóâàí³ îá’ºìè âèäîáóòêó ïðèðîäíîãî ãàçó ñòàíîâëÿòü â³ä 15
òèñ.ì 3/äîáó äî 90 òèñ.ì 3/äîáó ç êîæíî¿ ñâåðäëîâèíè. Ï³äêëþ-
÷åííÿ ñâåðäëîâèí âêëþ÷àº îáâ’ÿçêó óñòü ñâåðäëîâèí òà ïðî-
êëàäàííÿ ãàçîïðîâîä³â-øëåéô³â.
Ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíþâàòè â Ïîë-
òàâñüê³é îáëàñò³, Áîãîäóõ³âñüêèé (Êðàñíîêóòñüêèé) ðàéîí, â
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåæàõ Ðÿáîêîí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè.                            
(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

2. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÓÊÐÃÀÇÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß»

Ô²Ë²ß ÃÀÇÎÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÓÏÐ ÀÂË²ÍÍß «ÏÎ ËÒÀÂÀÃÀÇÂÈÄÎ-
ÁÓÂÀÍÍß», êîä ªÄÐÏÎÓ – 00153100                                        

(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç
ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè -
ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîð-
òà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ
â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êî-
âî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå
â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñ-
ïîðò³),

þðèäè÷íà àäðåñà: 36008, Ïîëòàâñüêà îáëàñòü, ì. Ïîëòàâà,
âóë. ªâðîïåéñüêà, 173; êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó –  (067)
523-28-94_                                                                         __
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðå-
ñà), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
Äåïàðòàìåíò çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Õàðê-
³âñüêî¿ ÎÄÀ, 61022, ì. Õàðê³â,           ìàéäàí Ñâîáîäè, 5, Äåðæ-
ïðîì, 4 ï³ä., 7 ïîâ.; òåë. (057) 705-06-83, e-mail:
ecodepart@kharkivoda.gov.ua;  êîíò àêòíà îñîáà – çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, ìîí³òîðèíãó, çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ Âàðâÿíñüêèé Â.Þ., òåë. (057) 705-06-66 _______
(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íî-
ìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà)

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòà-
òè îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³-
ëëÿ ïðî äîïóñòèì³ñòü ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî
âèäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäîêîðè-
ñòóâàííÿ Õàðê³âñüêî¿ ÎÄÀ                        
(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí,
óïîâíîâàæåíèé éîãî âèäàâàòè, íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïå-
ðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ
äí³â (íå ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó
îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³
îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷å-
íî¿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñ-
íîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðî-
ìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðî-
ïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç
íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìî-
æóòü ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîí-
íîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåí-
íÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ
âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòà-
íîâëåíîãî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïî-
øèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè
(ÑÎVID-19), ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, äî ïîâíî-
ãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ êà-
ðàíòèíó, ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå ïðèçíà÷à-
þòüñÿ íà äàòè, ùî ïðèïàäàþòü íà öåé ïåð³îä.
Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ
(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü)
Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ

                                                                                             
 (âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæå-
íèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿
ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äåïàðòàìåíò çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Õàðê-
³âñüêî¿ ÎÄÀ, 61022, ì. Õàðê³â,           ìàéäàí Ñâîáîäè, 5, Äåðæ-
ïðîì, 4 ï³ä., 7 ïîâ.; òåë. (057) 705-06-83, e-mail:
ecodepart@kharkivoda.gov.ua;  êîíò àêòíà îñîáà – çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, ìîí³òîðèíãó, çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ Âàðâÿíñüêèé Â.Þ., òåë. (057) 705-06-
66.           ____
(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òå-
ëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæå-
íèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåí-
íÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é
Äåïàðòàìåíò çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Õàðê-
³âñüêî¿ ÎÄÀ, 61022, ì. Õàðê³â,           ìàéäàí Ñâîáîäè, 5, Äåðæ-
ïðîì, 4 ï³ä., 7 ïîâ.; òåë. (057) 705-06-83, e-mail:
ecodepart@kharkivoda.gov.ua;  êîíò àêòíà îñîáà – çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, ìîí³òîðèíãó, çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ Âàðâÿíñüêèé Â.Þ., òåë. (057) 705-06-66.
Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíê-
òó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ                                                                     
 (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àä-
ðåñó, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

 8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³
Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà
209 àðê. ç äîäàòêàìè.                                     
(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³)
(çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê-
³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåí-
íÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ,
ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè
1. Ô³ë³ÿ ÃÏÓ «Ïîëòàâàãàçâèäîáóâàííÿ», ÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàí-
íÿ», 36008, ì. Ïîëòàâà, âóë. ªâðîïåéñüêà, 173; òåëåôîí:
+38 067 923 28 94, åëåêòðîííà ïîøòà: serhii.kikot@ugv.com.ua ç
26.02.2021, ç 09.00 äî 18.00 îêð³ì âèõ³äíèõ, êîíòàêòíà îñîáà –
Ê³êîòü Ñåðã³é ²âàíîâè÷.
2. Êðàñíîêóòñüêà ñåëèùíà ðàäà Áîãîäóõ³âñüêîãî ð-íó Õàðê³âñü-
êî¿ îáë., 62002, ñìò. Êðàñíîêóòñüê, âóë. Ìèðó, 127; ç 26.02.2021
ð. Ïí-Ïò 8:00 - 17:00; åëåêòðîííà ïîøòà: ail:krkut_ps@ukr.net;
êîíòàêòíèé òåëåôîí: (05756) 3-12-43; êîíòàêòíà îñîáà: Ãîëîâà
ñåëèùíî¿ ðàäè Êàðàáóò ²ðèíà Îëåêñàíäð³â-
íà.                                                                                                                          
(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äî-
êóìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà)
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