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ВСТУП 

 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при 

розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, 

консервації, споруд та інших об’єктів. Законом встановлено використання 

природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та 

організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на 

основі широкого застосування новітніх технологій; 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, 

виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього 

природного середовища; 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 

ресурсів; 

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення 

якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього 

природного середовища і безпеку здоров’я населення; 

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду,                

а також інших територій, що підлягають особливій охороні; 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення 

екологічних прав інших осіб; 

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання 

біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з 

поводженням з генетично модифікованими організмами. 

При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання й 

інших вимог, встановлених цим Законом та іншим законодавством України. 
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Звіт з оцінки впливу на довкілля розробляється з дотриманням вимог 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів. 

Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі ОВД) виконаний                                    

у відповідності з робочим проектом «ДП «СхідГЗК». Шахта «Смолінська». 

Карʼєр піску. Доопрацювання запасів», згідно Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року за № 2059-VIII, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026                                

«Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку                  

з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля                    

та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».  

Також при розробці Звіту враховувались вимоги Закону України   «Про 

охорону атмосферного повітря», Закону України «Про відходи» та інші. 

Звіт з ОВД включає в себе опис планованої діяльності, виявлення, аналіз 

та оцінку всіх можливих суттєвих екологічних і соціальних наслідків від 

здійснення планованої діяльності. 

Проведення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим перед 

провадженням планованої діяльності об’єктів, що підлягають ОВД,                         

для прийняття рішення щодо можливості провадження такої діяльності. 
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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Відповідно до ст. 3 частини 3 п. 3 абзацу 1 Закону України                          

«Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт планованої діяльності належить до 

другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. 

 

 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДДРОЗДІЛ «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»              

ДП «СхідГЗК») експлуатує Ватутінське родовище уранових руд. Район має 

зручне географічне положення і розвинену транспортну мережу. Територію 

району перетинають численні залізничні магістралі, поблизу проходить 

автомобільна дорога М-12 Кропивницький - Умань. 

Відстань від смт. Смоліне до обласного центру становить 72,0 км,                

до районного центру - 25,0 км. Відстань від майданчика шахти до села 

Березівка становить близько 1,0 км. На відстані 3 - 6 км знаходяться села 

Новопетрівка, Новогригорівка, Новопавлівка. На відстані 10 і 20 км                         

від проммайданчиків шахти розташовані села Хмільове і Олександрівка. 

Район розміщення промислового майданчика ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» відноситься до південної частини 

Придніпровської височини, що є вододілом річок Дніпро і Південний Буг. 

Оглядова карта району розташування промислового майданчика                  

ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» наведена на рис. 1.1. 

Родовище розробляється ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі                                 
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ДП «СхідГЗК»), починаючи з 1980 року. Промисловий майданчик                         

ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА», яка розробляє родовище і є структурним 

підрозділом  ДП «СхідГЗК», знаходиться на відстані 1400 м на південний захід 

від смт. Смоліне. Державний акт на право постійного користування землею від 

15.08.2002 -КР № 002233, виданий ДП «СхідГЗК» рішенням Маловисківської 

районної державної адміністрації від 01.06.2002 № 187,             який наведений 

у Додатку А. 

Правовою підставою для розробки Ватутінського родовища уранових 

руд є спеціальний дозвіл на користування надрами від 03.06.2002 № 2692 

(строк дії до 03.06.2037), який виданий Державною службою геології та надр 

України і наведений у Додатку Б. 

Ситуаційна карта-схема розташування території ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» наведена на рис. 1.2. 
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Рис. 1.1 - Оглядова карта району розташування промислового майданчика                  

ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 
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Рис. 1.2 - Ситуаційна карта-схема розташування території ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 
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Смолінське родовище піску знаходиться у Маловисківському районі 

Кіровоградської області на відстані 5,0 км на захід від смт. Смоліне.  

Межі кар’єру піску знаходиться в межах гірничого відводу, згідно Акту 

від 18.06.2001 № 16 «Про надання гірничого відводу для розробки Смолінської 

родовища піску для твердіючої закладки», виданий Кіровоградською обласною 

державної адміністрацією, який наведений   в Додатку В. 

Карʼєр піску розташований на ділянці між існуючими 

проммайданчиками шахти «Допоміжна», закладального комплексу та шахти 

«Вентиляційна», на раніше відведених для підприємства землях. 

Згідно з п. 8.64 та п. 5.4 ДСП-173-96 для ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» 

ДП «СхідГЗК» передбачена санітарно-захисна зона (далі СЗЗ). 

Приймаючи до уваги радіаційний фактор впливу для об’єктів 

проммайданчика № 2 шахти у відповідності до санітарних норм проектування 

ДСП 6. 177-2005-09-02 (ОСПЗРБУ-2005) встановлена СЗЗ розміром 500 м. 

Кар’єр піску згідно до ДСП-173-96 нормативної СЗЗ не має, територіально він 

входить до СЗЗ об’єктів проммайданчика № 2 ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» 

ДП «СхідГЗК». 

Географічні координати ліцензійної площі Смолінського родовища піску 

наведені в табл. 1.0. 

 

Таблиця 1.0 - Географічні координати ліцензійної площі Смолінського 

родовища піску 

Номер точки ПнШ СхД 

1 2 3 

Т 1 48° 34' 17" 31° 16' 21" 

Т 2 48° 34' 56" 31° 16' 12" 

Т 3 48° 35' 12" 31° 16' 21" 

Т 4 48° 25' 20" 31° 16' 06" 

Т 5 48° 35' 24" 31° 16' 02" 

Т 6 48° 35' 34" 31° 16' 10" 

Т 7 48° 35' 38" 31° 16' 08" 

Т 8 48° 35' 41" 31° 16' 14" 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

Т 9 48° 35' 44" 31° 16' 15" 

Т 10 48° 35' 14" 31° 16' 27" 

Т 11 48° 35' 14" 31° 16' 27" 

Т 12 48° 35' 31" 31° 16' 34" 

Т 13 48° 35' 31" 31° 16' 34" 

Т 14 48° 35' 30" 31° 16' 30" 

Т 15 48° 35' 29" 31° 16' 27" 

Т 16 48° 35' 23" 31° 16' 28" 

Т 17 48° 35' 21" 31° 16' 30" 

Т 18 48° 35' 20" 31° 16' 32" 

Т 19 48° 35' 16" 31° 16' 33" 

Т 20 48° 35' 14" 31° 16' 35" 

Т 21 48° 35' 17" 31° 16' 39" 

Т 22 48° 35' 21" 31° 16' 44" 

Т 23 48° 35' 21" 31° 16' 46" 

Т 24 48° 35' 18" 31° 16' 44" 

Т 25 48° 35' 16" 31° 16' 43" 

Т 26 48° 35' 13" 31° 16' 44" 

Т 27 48° 35' 10" 31° 16' 45" 

Т 28 48° 35' 08" 31° 16' 43" 

Т 29 48° 35' 07" 31° 16' 36" 

Т 30 48° 35' 04" 31° 16' 34" 

Т 31 48° 34' 56" 31° 16' 37" 

Т 32 48° 34' 55" 31° 16' 34" 

Т 33 48° 34' 51" 31° 16' 35" 

 

Оглядова карта району розташування Смолінського родовища піску 

наведена на рис. 1.3. 

Правовою підставою для видобування піску Смолінського родовища                  

є спеціальний дозвіл на користування надрами від 08.09.2000 № 2245                

(строк дії до 08.09.2020), виданий Державною службою геології та надр 

України та наведений в Додатку Г. 
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1.2 Цілі планованої діяльності 

 

Смолінське родовище піску є сировинною базою для ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК». 

ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» розробляє підземним 

способом Ватутінське родовище уранових руд. З метою максимально повного 

вилучення цінної корисної копалини - уранових руд - при відпрацюванні 

запасів уранових руд застосовується система розробки підповерхових штреків 

(ортів) із заповненням виробленого простору твердіючою закладкою. 

Твердіюча закладка складається із трьох компонентів: в’яжучий (молотий 

гранульований доменний шлак), інертний наповнювач (пісок) і вода. 

Приготування закладної суміші відбувається на поверхневому 

комплексі, де всі компоненти змішуються у визначеній пропорції і готова 

суміш трубопроводом подається під землю в вироблену порожнину очисного 

блоку. 

ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» завершує видобуток 

запасів уранової руди Ватутінського родовища, тому розглядаються питання                     

з виведення виробничого комплексу із експлуатації. 

 

Період експлуатації кар’єра визначається періодом роботи 

гідрозакладального комплексу шахти (далі - ГЗК) - основного споживача піску, 

що видобувається. Період роботи ГЗК визначається необхідністю повного 

закладання підземних виробок після припинення видобувних робіт на 

підземному комплексі шахти (до 2025 р). 
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Рис. 1.3 - Оглядова карта району розташування Смолінського родовища піску 
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Планова діяльність передбачає доопрацювання запасів піску 

Смолінського родовища відкритим способом (кар’єр) по автотранспортній 

системі розробки із тимчасовим відвалоутворенням. 

Таким чином, цілью планової діяльності є продовження терміну дії 

спеціального дозволу на користування надрами з метою здійснення: 

- видобутку пісків для подальшого використання в якості інертного 

заповнювача в складі твердючої закладки; 

- забезпечення робочих місць в кар’єрі, що сприятиме покращенню 

зайнятості місцевого населення. 

 

 

 

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання  

підготовчих і будівельних робіт та провадження  

планованої діяльності 

 

Планована діяльність передбачається у межах існуючого гірничого 

відводу ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК». Додаткового 

відведення земель для здійснення планованої діяльності не потрібно. 

Фронт виїмки піску просувається в південно-західному та північно-

західному напрямку вздовж західного борту карʼєру. Південний, східний                    

і північно-східний борти карʼєру вже відпрацьовані. 

Інженерна підготовка ділянки під карʼєр пісків полягає в розчищенні 

території від чагарнику та зрізання рослинного шару грунту товщиною                     

до 60 см. Річний об’єм переміщення грунтово-рослинного шару становить                                

12 500 м
3
/рік. 
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1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності, види  

і кількісті матеріалів та природних ресурсів, які планується 

використовувати 

 

Кар’єр піску розташований, в межах проммайданчика № 2                           

ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК», на ділянці між існуючими 

проммайданчиками шахти «Допоміжна», закладального комплексу та шахти 

«Вентиляційна», на раніше відведених для підприємства землях. 

До складу кар’єру піску входять: 

- кар’єрне поле (уступи); 

- внутрішній відвал «хвостів» купного вилуговування; 

- внутрішній відвал пустої породи; 

- внутрішній відвал вторинних «хвостів» рудосортувального комплексу 

(далі - РСК) «Алтаїт»; 

-  тимчасовий відвал розкривної породи і відвал родючого ґрунту. 

Пісок Смолінського родовища відноситься до низькоякісних 

будівельних пісків, він не може бути використаним для виробництва більш 

цінних виробів як формувальний пісок, сировина для скляної промисловості і 

для тонкої кераміки, сировина для виробництва електродів. 

У зв’язку із цим ємність ринку на цю продукцію обмежується 

внутрішніми потребами ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» та ВП «ШАХТА 

НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА» ДП «СхідГЗК». 

Існуюча на сьогодні річна потреба у піску складає 300 - 400 тисяч 

тонн із перспективою росту до 500 - 600 тисяч тонн на рік за рахунок 

зростання потреб ВП «ШАХТА НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА». 

Із переваг Смолінського родовища піску є розташування його на 

промисловому майданчику основного споживача продукції  - ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК», що значно зменшує транспортні витрати.  
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Також діючий кар’єр має земельний і гірничий відводи, всі гірничо-

капітальні роботи по розкриттю запасів виконані, що значно зменшує 

експлуатаційні витрати. 

Пісок використовується у складі твердючої закладки вже більше 30 

років і показав повну придатність для використання для цих цілей. 

Ризики для продовження видобутку піску відсутні. 

Найближчим альтернативним родовищем піску є Маловисківське 

родовище формувальних  пісків, розташоване у 20 км від ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК», однак використовувати більш цінні піски 

для закладки є нераціональним, також значно зростають транспортні витрати. 

Для здійснення транспортних перевезень проектом передбачено 

використання існуючих автодоріг. 

При підрахунку запасів на Смолінському родовищі в якості корисної 

копалини оцінювалися піски бучацької, харківської та полтавської серій. 

Крім того, оцінювалася придатність глинистих порід розкриву для 

виробництва цегли, порід каолінової кори вивітрювання для застосування в 

різних галузях промисловості.  

Пісок для твердючої закладки має пластоподібну форму залягання, 

горизонтального або близько до горизонтального падіння. Піщана палеоген-

неогенова товща в цілому має витриману потужність, яка становить в 

середньому близько 15 - 20 м.  

Загальна протяжність пласта пісків у вивченій частини складає з 

півночі на південь близько 2 км, із заходу на схід близько 0,8 км. Загальна 

площа покладу пісків складає 93,0 га. Внутрішня будова піщаної товщі 

складна, в одних частинах розрізу представлені піски бучацької, харківської 

та полтавської серій, в інших бучацькі та харківські осади відсутні. У складі 

корисних копалин переважають полтавські піски.  

За основним критерієм, що визначає придатність пісків для 

гідрозакладки - модулю крупності - піски характеризуються як неоднорідні. 
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Коливання модуля крупності складають від мінімального 0,26 до 

максимального 1,44.  

За цим параметром всі проби відповідають параметрам кондицій. 

Вміст глинистих частинок  (фракція < 0,005 мм) коливається від 1,51 % до 

14,8 %, що також не виходить за межі кондицій. За даними шести 

обʼєднаних проб піску поточного видобутку, модуль крупності коливається 

в межах 0,49 - 0,54, вміст пилоподібних і глинистих часток від 5 до 7 %. 

Наявність органічних речовин від 0,08 до 0,1. 

Хімічний склад пісків охарактеризований даними 53 часткових і                  

6 обʼєднаних проб. 

Аналіз хімічного складу показує, що за вмістом кремнезему, оксидів 

лужноземельних металів, піски Смолінського родовища не відповідають 

вимогам ГОСТ 2138-84 «Песок формовочный. Общие технические условия». 

За вмістом кремнезему, окису заліза піски Смолінського родовища не 

відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-131:2007 «Будівельні матеріали. Пісок 

кварцовий. Технічні умови». За вмістом суми окису заліза і двоокису титану 

піски не відповідають вимогам ГОСТ 7031-75 «Песок кварцевый для тонкой 

кераміки». За вмістом кремнезему і сірки пісок не відповідає вимогам                  

ГОСТ 4417-85 «Песок кварцевый для сварочных материалов». 

Таким чином, пісок Смолінського родовища, який видобувається 

відкритим способом, не може бути застосований для виробництва більш 

цінних виробів і матеріалів, крім як застосування його в якості інертного 

наповнювача в складі твердіючої закладки. 

Гірничі роботи з видобутку піску відкритим способом ведуться в зоні 

впливу гірничих робіт із видобутку уранових руд підземним способом. 

Внаслідок цього за період відпрацювання сформувалась єдина депресійна 

воронка, при цьому кар’єр із видобутку піску повністю розміщується в 

осушеній частині депресійної воронки, сформованої підземними гірничими 

виробками, які пройдені під час видобутку ранових руд. 
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На сьогодні кар’єр із видобутку піску (по межі верхнього розкривного 

уступу) має розміри 800×600 м загальною площею 39,4 га, в цілому 

ліцензійна площа родовища складає 81,8 га. 

За період з попереднього затвердження запасів піску (01.07.1999 року) 

видобуто 2 411 220 м
3
 піску. 

За даними натурних спостережень на діючому карʼєрі, борти 

карʼєру, складені глинами і суглинками, стійкі, утворюють вертикальні і 

близькі до вертикальних стінки.  

Піски харківської і полтавської серій також утворюють стійкі борту, 

кут укосу яких коливається в межах 40-70º. Зсувні явища в бортах карʼєра                   

в помітних розмірах не спостерігаються. 

На даний момент всі водоносні горизонти в межах родовища повністю 

здреновані більш ніж 30-річною експлуатацією як уранового родовища 

підземних способом, так і родовища піску відкритим способом. 

Таким чином, інженерно-геологічні умови відпрацювання родовища 

відкритим способом оцінюються як сприятливі. 

Середній коефіцієнт розкриву по родовищу становить 1,21, 

мінімальний 0,1, максимальний 1,88. Глибина відпрацювання складає                    

20 - 60 м. Кути укосу кар’єра - 40°. 

При оцінці та затвердженні в ДКЗ України запасів піску Смолінського 

родовища, виконаного в 1999 році (протокол ДКЗ України від 02.09.99                   

№ 526) були використані дані геологорозвідувальних робіт минулих років. 

Спеціальних геологорозвідувальних робіт на пісок не проводилось, 

переоцінка запасів піску виконана без проведення додаткових 

геологорозвідувальних робіт.  

Кар’єр піску в складі ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 

експлуатується з 1980 року у відповідності з проектом «Заказ 2244. Карьер 

добычи песка для закладочных работ». У 2014 році для доопрацювання 

кар’єра розроблено робочий проект «ДП «СхідГЗК». Шахта «Смолінська». 

Кар’єр піску. Доопрацювання запасів», розробленого проектним відділом      
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ДП «СхідГЗК», згідно якого передбачаються капітальні витрати на подальше 

поетапне розкриття запасів, прокладку лінії електропередач ВЛ-6 на 

пересувних опорах, монтаж стовбової трансформаторної підстанції                         

КТП ХСО-63/6/0,23, освітлення  робочих зон і під’їзних шляхів кар’єру. 

Станом на 2018 рік пісок в кар’єрі розробляється одним кар’єрним 

полем п’ятьма уступами, в тому числі трьома (1, 2, 3) розкривними                             

з відмітками покрівлі +198,0 м, +190,0 м, + 182,0 м, відповідно, і двома (4, 5) 

видобувними з відмітками покрівлі +174,0 м і +166,0 м. 

Середній коефіцієнт розкриву по кар’єру піску складає 1,23, 

мінімальний - 0,9, максимальний - 1,8. Глибина відпрацювання від поверхні 

коливається в межах 20 - 60 м. 

Прийнята висота уступу становить 8,0 м, кут укосу уступу - 65º,                 

кут укосу неробочого борту кар’єру - 40º. Ширина робочого майданчика               

на уступах становить 43,5 м, ширина запобіжних берм - 5,0 м. 

В основі п’ятого уступу на відмітці +158,0 м залягають каоліни кори 

вивітрювання. За період розробки кар’єру видобуто 2345,34 тис. м
3
 запасів 

піску на площі 128,86 тис. м
2
. 

В даний час в кар’єрі відпрацьовуються запаси піску категорії А                

в межах ліцензійного контуру. Для видобування залучений блок, в якому 

знаходяться 2228,3 тис. м
3
 запасів піску і 1656,9 тис. м

3
 глинистої розкривної 

породи. 

Фронт виїмки піску і розкриву просувається в південно-західному 

напрямку вздовж західного борту кар’єру. Південний, східний і північно-

східний борти кар’єру вже відпрацьовані). 

Відпрацьований простір в східній і північно-східній частині кар’єру в 

значній мірі погашені внутрішніми відвалами розкривних і пустих порід, які 

відсипані до відміток +166,0 - 195,0 м. У межах південного борту кар’єра 

територія рекультивована. Відмітка поверхні рекультивованої ділянки 

складає +195,0 м. 
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ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» завершує видобуток 

запасів уранової руди Ватутінського родовища. Розглядаються питання                     

з виведення виробничого комплексу із експлуатації. 

Період експлуатації кар’єра визначається періодом роботи 

гідрозакладального комплексу шахти (далі - ГЗК) - основного споживача 

піску, що видобувається. Період роботи ГЗК визначається необхідністю 

повного закладання підземних виробок після припинення видобувних робіт 

на підземному комплексі шахти (до 2025 р). 

План кар’єру піску ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 

наведений на рис. 1.4. 

В відпрацювання залучаються запаси категорії «А». Промислові 

запаси корисних копалин становлять 7094,79 тис. м
3
. Втрати і разубожування 

становлять 5 % і 0 % відповідно. 

Параметри кар’єра допрацюючої частини родовища визначені згідно 

«Норм технологічного проектування гірничодобувних підприємств чорної 

металургії з відкритим способом розробки», з урахуванням геологічної 

характеристики порід, що складають борту кар’єру, і складають при 

відпрацюванні всіх запасів до відм. 150 м: 

- ширина кар’єра по верху, max - 95 м; 

- довжину кар’ра по верху, max -196 м; 

- площа кар’єру по верху -15420 м
2
; 

- кут укосів уступів - 65º; 

- кут нахилу неробочого борту кар’єру - 40º; 

- висота уступів - 10,0 м (для екскаваторів ЕКГ) і 4,0 м (для 

навантажувача Hitachi ZW 310); 

- ширина робочого майданчика - 43,5 м; 

- ширина запобіжних берм - 5,0 м. 

Смолінське родовище пісків відпрацьовується одним кар’єрним 

полем. 
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Режим роботи кар’єру. Продуктивність і термін експлуатації 

 

Режим роботи кар’єру по розкриттю і видобутку корисних копалин 

приймається повний рік в дві зміни з п’ятиденним робочим тижнем. Термін 

експлуатації кар’єра 40 років. Відповідно до прийнятого режимом роботи 

продуктивність кар’єра наводиться в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 - Продуктивність кар’єра 

Найменування Продуктивність, м
3
 

Видобувні роботи Розкривні роботи 

1 2 3 

Рік  235000 365000 

Місяць  19580 30420 

Доба  940 1410 

Зміна  470 705 
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Рис. 1.4 - План кар’єру піску ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 
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Розтин до розвіданої частини родовища полягає в знятті rрунтово-

рослинного шару і шару суглинків. Інші розкривні породи на родовищі 

відсутні. 

Грунтово-рослинний шар знімають по всій площі кар’єра. 

Складується грунтово-рослинний шар з північно-західного боку кар’єра                         

в межах земельного відводу. Загальний обсяг грунтово-рослинного шару 

становить 12500 м
3
. Суглинки складуються у внутрішні відвали кар’єра. 

Розтин і підготовка уступів до розвіданої частини родовища 

проводиться з існуючого кар’єру з видобутку піску продовженням 

відпрацювання робочих уступів. 

 

 

Система розробки 

 

Відповідно до гірничо-геологічних умов залягання корисних копалин 

для відпрацювання родовища приймається транспортна система розробки з 

екскаваторним навантаженням і внутрішнім розміщенням відвалів 

розкривних порід. 

Зняття і складування грунтово-рослинного шару здійснюється 

скрепером Д-375-М. 

Розробка уступів ведеться без застосування буропідривних робіт. 

Ширина робочого майданчика визначена шириною призми обвалення, 

шириною автодороги, відстані від краю проїжджої частини автодороги до 

підошви уступу і становить 43,5 м. Висота уступів прийнята за технічною 

характеристикою екскаваторів ЕКГ-4,6 та ЕКГ-5,2 становить 10,0 м, 4,0 м  

для Hitachi ZW 310. 

Інші параметри системи розробки прийняті відповідно до «Норм 

технологічного проектування ...» і наведені в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 - Параметри системи розробки 

 

Найменування параметрів Одиниці виміру Показники 

1 2 3 

Кількість уступів: 

- всього 

- в одночасній роботі 

 

шт. 

шт. 

 

5 

2 

Кути укосів уступів 

- робочий борт 

- неробочий борт 

 

град 

град 

 

65 

40 

Ширина транспортних берм м 28,5 

Ширина запобіжних берм м 5 

Ширина заходки м 15 

Кут борту кар’єру на кінець відпрацювання град 65 

 

Після відпрацювання корисної копалини уступи кар’єра 

випологуються. 

Основними корисними копалинами є піски. Розкривні породи 

(грунтово-рослинний шар), що утворюються при відпрацюванні родовища, 

складуються в зовнішній існуючий склад чорнозему, а розкривні породи 

(суглинки) складуються у внутрішній відвал кар’єра. 

Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку гірської 

маси екскаваторами ЕКГ-4,6, ЕКГ-5,2 і Hitachi ZW 310 пряма лопата ємністю 

ковшів 4,6; 5,2 і 4,0 м
3
 відповідно, і завантаження її в автосамоскиди. 

Експлуатаційна продуктивність екскаватора ЕКГ-4,6 при роботі 

комплексу «екскаватор-самоскид» становить 500 тис. м
3
/рік, експлуатаційна 

продуктивність екскаватора ЕКГ-5,2 - 500 тис. м
3
/рік, Hitachi ZW 310 -                

460 тис. м
3
/ рік 

Транспорт пісків і суглинків здійснюється автосамоскидами                      

КрАЗ-256, вантажопідйомністю 12,0 тонн та 16,0 тонн, На гідрозакладочний 

комплекс ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» на відстань до 4 км. 
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Провітрювання кар’єру 

 

Провітрювання кар’єра здійснюється за рахунок природного 

повітрообміну. Повітря робочої зони повинно містити за обсягом 20 % кисню 

і не більше 0,5 % вуглекислого газу. 

Аналіз повітря на робочих місцях проводиться пилегазовентіляційною 

службою Смолінської шахти щодоби. 

Основним заходом, що забезпечує підтримку якості повітря, в межах 

нормативних вимог, є поливання автодоріг водою. Орієнтовний річний витрата 

води на поливання доріг становить 700 м3. 

 

Водовідведення з кар’єру 

 

Згідно геолого-промислової характеристиці притоку води з 

водоносних горизонтів не очікується, тому монтаж водовідливної установки 

не передбачається. Приплив води від атмосферних опадів, в кількості                     

30,2 л/с, буде дренувати через піски. 

 

Розкривні роботи 

 

Розкривні породи на родовищі представлені грунтово-рослинним 

шаром і суглинками. Грунтово-рослинний шар розробляється автоскрепером 

Д-375-М і складується у зовнішній склад чорнозему, суглинки складуються               

у внутрішній відвал кар’єра розкривних порід для подальшого використання 

при рекультиваційних роботах. 
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Рекультиваційні роботи 

 

Після повного відпрацювання піску і суглинків проводиться 

рекультивація порушених земель. Борти кар’єру випологуются до кута, 

рівного 18º. Відвал грунтово-рослинного шару укладається на борт і дно 

рівномірним шаром. 

 

Відвалоутворення 

 

Система розробки із зовнішнім складом чорнозему. Формування 

складу-автоскрепера. Для роботи передбачений автоскрепер Д-375-М. 

Річний обсяг переміщення чорнозему становить 12500 м
3
. 

Утворення внутрішнього відвалу порожніх порід проводиться                         

за допомогою автосамоскидів КрАЗ і бульдозера Д-521-А. 

 

Кар’єрний водовідлив 

Згідно геолого-промислової характеристики осушення Смолінського 

родовища піску не передбачається 

 

Обладнання для виробництва гірських робіт 

Типи і кількість обладнання для відпрацювання піску та суглинків                             

в кар’єрі наведені в табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 - Параметри системи розробки 

Тип обладнання Вид робіт Режим роботи Кількість 

см/добу год/зміну 

1 2 3 4 5 

Екскаватори: Розробка забою    

ЕКГ-4,6 / ЕКГ-5.2 Навантаження гірничої маси 

в автосамоскиди 

2 8 2 

Hitachi 310ZW 2 8 1 
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1 2 3 4 5 

Автомобілі: Транспортування гірської 

маси 

   

КрАЗ-256 2 8 12 

Бульдозер Д-521-А Послуги по допоміжних 

роботах 

1 8 1 

Скрепер Д-375-М Зняття грунтово-рослинного 

шару 

1 8 1 

Поливальна машина 

ПМ-130 

Пилопригнічення 2 8 1 

 

Споживачами електроенергії на об’єкті планованої діяльності є силові 

та освітлювальні електроприймачі гірничого комплексу: 

- електропривід двох екскаваторів ЕКГ-5,2 (4,6); 

- освітлювальні установки зовнішнього освітлення. 

Споживачі відносяться до III-ї категорії по забезпеченню надійності 

електропостачання. 

Потужність екскаватора в півгодинному режимі становить 250 кВт 

при середньозваженому коефіцієнті потужності cosφ = 0,6. Встановлена 

потужність споживачів становить Ру = 524 кВт. 

Джерелом електропостачання - шафа № 8 РУ-6 кВ (ДЗК).                                     

Для забезпечення електроенергією електроприймачів карʼєру піску шахти 

«Смолінська» по III-й категорії надійності електропостачання проектом 

передбачається використання існуючої траси напругою 6 кВ. Необхідність 

реконструкції в РУ-6 кВ (ДЗК) і існуючих розподільних мереж напругою                        

6 кВ відсутня. 

Від кінцевих опор № 24 і № 31 виконується пристрій ВЛ-6 кВ                         

на пересувних опорах. Для живлення зовнішнього освітлення карʼєру піску 

на кінцевій опорі № 30 встановлюється стовпова трансформаторна підстанція 

ТП-1, що працює в режимі мережі з ізольованою нейтраллю.  
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Основні показники по електропостачанню об’єкта планованої 

діяльності наведені в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 - Основні показники по електропостачанню об’єкта планованої 

діяльності 

Параметри Одиниці 

вимірювання 

Значення 

1 2 3 

1. Джерело електропостачання: РУ-6 кВ «ДЗК» 

2.  

  

2. Розрахункова потужність, що отримується 

 споживачами кар’єра 

кВт 

 

524 

 

3. Кількість та потужність екскаваторів ЕКГ-5,2 (4,6) 

 

кВт 2 х 250 

4. Кількість та потужність трансформаторів 6 кВ: 

 

кВА 1 х 63 

5. Напруга:  

- первинна 

- вторинна 

 

кВ 

кВ 

 

6 

0,23 

6. Коефіцієнт потужності cosφ 

 

відн. од. 0,6 

7. КЛ-6 кВ: 

- протяжність по трасі 

- кількість ланцюгів 

- марка і перетин жил кабелю 

 

км 

шт. 

 

 

0,122 

1 

ААБгл-3х70 

8. ПЛ-6 кВ: 

 - протяжність по трасі 

 - кількість ланцюгів 

 - марка і перетин дроту 

 

км 

шт. 

тис. кВт * год 

 

2,534 

1 

3хА-70+1хС-35 

 

9. Річне споживання електроенергії 

  

2104,4 
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Відповідно до вимог ЄПБ в проекті прийняті наступні напруги 

змінного струму: 

- 6 кВ для живлення екскаваторів ЕКГ і ТП-1; 

- 0,23 кВ (лінійне) для живлення освітлювальних навантажень. 

Живлення екскаваторів ЕКГ кар’єру піску ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» здійснюється шляхом підключення до 

існуючих пересувних перемикаючіх пунктів ЯКНО-10У1, які в свою чергу 

підключаються безпосередньо до проектованої ПЛ-6 кВ на пересувних 

опорах із залізобетонними подножників. 

Для можливості транспортування екскаваторів від місця збірання до 

робочої зони кар’єру передбачена установка перемикаючих пунктів уздовж 

автодороги. 

У точках підключення проектованих ділянок ВЛ-6 кВ: на існуючих 

стаціонарних кінцевих опорах № 24 і № 31 встановлюються роз’єднувачі 

РЛНДА-10/400. На існуючій стаціонарній кутовій опорі № 30 встановлюється 

стовпова КТП-ХСО-63/6 / 0,23 (ТП-1) з РУ-0,23 кВ в комплекті. 

Захист перемикаючих пунктів та трансформаторної підстанції                       

від перенапруг передбачена за допомогою вентильних розрядників РВО-6У1. 

Розподіл електроенергії 6 кВ здійснюється за магістральною схемою 

(уздовж уступів). Розподіл електроенергії 0,23 кВ виконано по радіально-

магістральній схемі з використанням ящиків розриву ланцюга                                         

ЯРП11-311-54У3, клемних коробок. 

Для існуючого обладнання передбачено місцеве управління 

масляними вимикачами 6 кВ на лінії, що відходить в РУ-6 кВ (ДЗК)                         

та у перемикаючих пунктах ЯКНО-10У1. 

Релейний захист та автоматика на лінії, що відходить в шафі № 8 РУ 

виконана в такому обсязі: 

- максимальний струмовий захист з витримкою часу і дією на 

вимкнення; 

- автоматичне повторне включення (АПВ). 
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У перемикаючих пунктах передбачені: 

- струмове відсічення і захист мінімальної напруги, виконані на реле 

прямої дії; 

- захист від замикань на землю. 

Для влаштування зовнішнього освітлення робочих зон кар’єру піску 

передбачається установка двох прожекторних мачт висотою 23 м з 

прожекторами марки ІВ-07У-1500-01. Освітлення під’їзних шляхів 

виконується установкою світильників ЖКУ-16У-100-011 на знову 

встановлених стаціонарних опорах. 

Джерелом світла для прожекторів прийняті галогенні лінійні лампи 

розжарювання КГ-1500 (HLnkL). Для світильників зовнішнього освітлення 

прийняті газорозрядні лампи високого тиску ДнаТ-100. 

Відповідно до вимог ЄПБ заземленню підлягають всі металеві 

частини електроустановок та обладнання, які можуть опинитися під 

напругою в результаті порушення ізоляції. Заземлення електроустановок 

карʼєра напругою до і вище 1000 В виконується загальним. 

Заземлюючий контур кар’єра складається з двох головних 

заземлюючих пристроїв № 1 і № 2, з’єднаних заземляючою магістраллю. 

Розрахунковий опір кожного не більше 4 Ом. Заземлення пересувних 

електроустановок ЯКНО і ТП-1 здійснюється підключенням до місцевих 

контурів заземлення. Місцеві контури заземлення, металеві корпуси 

освітлювальних приладів і заземлюючих пристроїв системи 

блискавкозахисту підключаються до магістрального тросу заземлення, 

підвішеному на опорах. Заземлення корпусу екскаватора проводиться до 

контуру заземлення кар’єра через заземлювальну жилу кабелю КШВГ. 

 

Основні технічні показники об’єкта планованої діяльності наведені               

в табл. 1.4.  
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Таблиця 1.4 - Основні технічні показники об’єкта планованої діяльності 

 

Найменування показників Одиниці виміру Показники  

1 2 3 

Промислові запаси 

 

т. м
3
 7094,79  

Втрати  

 
% 

5 

Разубожівання  

 

% - 

Експлуатаційні запаси, всього 

 

т. м
3
 7094,79 

Середня об’ємна вага піску  

 

т/ м
3
 1,88 

Коефіцієнт розкриву  

 

м
3
/м

3
 1,57 

Продуктивність кар’єра по гірничій 

масі: 

 - річна 

 - добова 

 

тис. м
3 

тис. м
3
 

 

600 

2,35 

Продуктивність кар’єру з видобутку 

піску: 

 - річна 

 - добова 

 

 

тис. м
3 

тис. м
3 

 

 

235 

0,94 

 

Режим роботи 

 - робочих днів у році 

 - робочих змін на добу 

 - тривалість зміни 

 

дні 

зміни 

змін/годину 

 

 

251 

2 

8 

Загальна кількість працюючих 

 

чол 21 

Термін відпрацювання 

 

рік  

Система  розробки Транспортна з екскаваторним навантаженням і внутрішнім 

розміщенням відвалів 

 

Параметри системи розробки: 

 - висота уступів 

 - ширина робочого майданчика 

 

м 

м 

 

10 

43,5 
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Основне обладнання 

- навантажувальне (ЕКГ-4,6; ЕКГ-5,2; 

Нitachi 310 ZW) 

- транспортне (КрАЗ-256Б) 

- відвалоутворююче(Д-375-М) 

- допоміжне (Д-521-А) 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

 

3 

12 

1 

1 
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів, 

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

світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 

випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих  

і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

Вплив планованої діяльності на навколишнє природне середовище 

полягає у привнесенні в навколишнє середовище чи вилучення з нього              

будь-якої матеріальної субстанції або інші дії, що викликають зміни стану 

навколишнього середовища. 

Роботи з доопрацювання запасів піску Смолінського родовища 

характеризуються проведенням технологічних операцій, пов’язаних з 

переміщенням техногенних порід і ґрунтів та будівельних відходів, роботою 

автотранспорту та механізмів. 

Планована діяльність здійснюється на діючому об’єкті, який працює       

у межах дозвільних документів у сфері викидів забруднюючих речовин                  

в атмосферне повітря, скидів очищених стоків у поверхневі води, 

поводження з твердими виробничими та побутовими відходами, дотримання 

нормованих рівнів опромінення працівників шахти, а також населення у зоні 

впливу ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК». 

На роботах з доопрацювання запасів піску Смолінського родовища 

планується використовувати машини і механізми, які працюють в кар’єрі на 

даний час. Найменування, обсяги відходів, що утворюються при експлуатації 

та ремонті обладнання, машин і механізмів, місця накопичення і 

складування, способи поводження з ними, в цілому, не зміняться                             

в порівнянні з існуючим станом і здійснюватимуться за прийнятою на 

підприємстві схемою відповідно до екологічних і санітарно-гігієнічних 

вимог. 
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1.5.1 Оцінка за видами та кількістю викидів в атмосферне повітря 

 

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України                            

від 13.12.2001 № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного 

обліку в галузі охорони атмосферного повітря» та Наказу Мінекоресурсів 

України від 10.05.2002 № 177 «Про затвердження Інструкції про порядок та 

критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть 

справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, 

видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря» проводиться нормування в галузі охорони атмосферного повітря                

з метою встановлення комплексу обов’язкових вимог щодо охорони від 

забруднення. 

Виробнича діяльність об’єкта приведе до утворення та викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря як на стадії підготовчих робіт 

та і на стадії провадження планованої діяльності 

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря                               

в результаті виконання підготовчих робіт на території обєкта планованої 

діяльності будуть: 

- викиди пилу під час розкривних робіт (робота скреперу, 

навантаження на автосамоскид робота бульдозера, розвантаження грунтово-

рослинного шару у зовнішній відвал), під час транспортування грунтово-

рослинного шару у зовнішній відвал;  

- викиди вихлопних газів від двигунів внутрішнього згорання 

автотранспорту та гірничої техніки. 

Всі вищенаведені стаціонарні джерела викидів забруднюючих 

речовин відносяться є неорганізованими. Джерела викидів будуть поступово 

пересуватись по територї кар’єру згідно календарного графіку виконання 

розкривних, видобувних та рекультиваційних робіт. 
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Визначення викидів забруднюючих речовин проведено 

розрахунковими методами за методиками, допущеними до використання 

Мінприроди України. 

Розрахунки кількісних та якісних характеристик викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних  джерел 

об’єкта планованої діяльності наведені в Додатку Є.  

Перелік і об’єми викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел об’єкта планованої діяльності наведені                       

в табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 - Перелік і об’єми викидів забруднюючих речовин                             

в атмосферне повітря від стаціонарних джерел об’єкта планованої діяльності 

 

Код  

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДК м.р., 

мг/м
3
 

ГДК с.д., 

мг/м
3
 

ОБРВ, 

мг/м
3
 

Клас 

небезпеки 

Викиди,  

т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 

123 Заліза оксид - 0,04 - 3 0,004 

143 Марганець та його сполуки 0,01 0,001 - 2 0,0003  

301 Оксиди азоту  

(оксид та діоксид азоту) 

у перерахунку на діоксид азоту 

0,2 0,04 - 3 2,8007 

323 Кремнію діоксид аморфний 

(Аеросил-175) 

- - 0,02 - 0,0003 

328 Сажа 0,15 0,05 - 3 0,647 

330 Діоксид сірки  

(діоксид та триоксид)  

в перерахунку на діоксид сірки 

0,5 0,05 -  3 0,468 

337 Оксид вуглецю 5,0 3,0 - 4 5,055 

342 Фтор і його пароподібні  

та газоподібні сполуки  

в перерахунку  

на фтористий водень 

0,02 0,005 - 2 0,0003 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 

343 Фториди, що легко 

розчиняються (наприклад NaF) 

та їх сполуки в перерахунку              

на фтор 

0,03 0,001 - 2 0,001 

344 Фториди погано розчинні 

неорганічні (фтоpид алюмінію                    

і кальцію) 

0,2 0.03 - 2 0,0007 

2754 Вуглеводні граничні С12-С19 1,0 - - 4 0,810 

2902 Речовини у вигляді суспендо-

ваних твердих частинок 

недиференціованих за складом 

- - 0,5 - 12,364 

ВСЬОГО  41,5723 

 

Параметри джерел викидів забруднюючих речовин атмосферне 

повітря в результаті провадження планованої діяльності представлені                   

в табл. 1.6. 

 

Розрахунки величин приземних концентрацій забруднюючих речовин                       

в атмосферному повітрі (далі - РЗА) виконані за всим розрахунковим 

майданчиком, з використанням програмного комплексу «ЭОЛ+» версія 5.3.7,                    

який розроблений КБСП «ТОПАЗ» за методикою ОНД-86 та погоджений 

Мінприроди України (лист від 27.03.2007 № 3141/10/2-10). 

 

Приземні концентрації визначались у вузлах координатної сітки та                       

у 4 контрольних точках, розташованих на межі нормативної санітарно-

захисної зони (далі СЗЗ) Проммайданчика № 2 ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК». 

 

Необхідність проведення розрахунків розсіювання проведено згідно                     

п.п 5.21 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
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вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия», розраховується                

за формулою: 

ГДК

М
 > Ф ,  

де Ф  = 0,01 ·Н , при Н  більше 10 м;  

Ф  = 0,1, при Н  меньше або дорівнює 10 м;  

M  - сумарне значення викидів від всіх джерел підприємства, г/с;  

Н  - середня висота джерел викидів, м. 

Результати розрахунків приземних концентрацій забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ проммайднчику, 

наведені в табл. 1.7 та Додатку Ж. 
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Таблиця 1.6 - Параметри джерел викидів забруднюючих речовин атмосферне повітря в результаті провадження 

планованої діяльності 

Виробництво, 

процес, 

установка, 

устаткування 

Н
о

м
ер

 д
ж

ер
ел

а 
в
и

к
и

д
у

 

 

Н
о

м
ер

 в
ен

ти
л
яц

ій
н

о
ї 

си
ст

ем
и

 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 д

ж
ер

ел
а 

в
и

к
и

д
у
 

Параметри 

джерел 

викидів 

Координати джерела  

на карті-схемі 

Джерела утворення 

забруднюючих речовин 

Параметри 

газопилового потоку 

К
о

д
 з

аб
р
у

д
н

ю
ю

ч
о

ї 
р
еч

о
в
и

н
и

 Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Потужність 

викиду 

М
ет

о
д

и
к
а 

в
и

зн
ач

ен
н

я 

п
о
к
аз

н
и

к
ів

 

в
и

со
та

, 
м

 

д
іа

м
ет

р
 в

и
х

ід
н

о
го

 

о
тв

о
р
у

, 
м

 
то

ч
к
о
в
о
го

 

аб
о

 п
о
ч

ат
о

к
 

л
ін

ій
н

о
го

; 

ц
ен

тр
а 

си
м

ет
р
ії

 

п
л
о

щ
и

н
н

о
го

 
д

р
у
го

го
 

к
ін

ц
я
 

л
ін

ій
н

о
го

; 

ш
и

р
и

н
а 

 

і 
д
о

в
ж

и
н

а 

п
л
о

щ
и

н
н

о
го

 Найменування 

К
іл

ьк
іс

ть
, 

 о
д

. 

В
и

тр
ат

а,
 м

3
/с

 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 °
С

 г/с т/рік 

Х1, м Y1, м Х2, м Y2, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 

Кар’єр  

«Дачний» 

132 Неорганізоване 

джерело викиду 

5,0 - 400 400 450 450 Скрепер   

Автосамоскиди 

 

1 

3 

- - 25,4 2902 

 

Речовини у  вигляді 

суспендованих  

твердих частинок 

недиференційованих  

за складом 

0,743 0,641 30,32 

328 Сажа 0,035 0,030 

301 Оксиди азоту 

(оксид та діоксид азоту) 

у перерахунку  

на діоксид азоту 

0,152 0,132 

330 Діоксид сірки  

(діоксид та триоксид)  

в перерахунку  

на діоксид сірки 

0,025 0,022 

337 Оксид вуглецю 0,275 0,238 

2752 Вуглеводні граничні  

С12-С19 

0,044 0,038 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 

Кар’єр  

«Дачний» 

133 Неорганізоване 

джерело викиду 

5,0 - 400 800 450 450 Внутрішній відвал 

розкривних порід 
Екскаватори  

Бульдозер 

Автосамоскиди 

Пост зварювальний 

Машинка             

шліфувальна 

 

1 

 

3 

1 

9 

1 

1 

 

 

- - 25,4 2902 

 

Речовини у  вигляді 

суспендованих твердих  

частинок недиференційо-

ваних за складом 

0,816 11,079 27,30, 

32,34 

328 Сажа 0,041 0,590 

301 Оксиди азоту 

(оксид та діоксид азоту) 

у перерахунку  

на діоксид азоту 

0,1761 2,5507 

330 Діоксид сірки  

(діоксид та триоксид)  

в перерахунку  

на діоксид сірки 

0,029 0,426 

337 Оксид вуглецю 0,323 4,604 

2752 Вуглеводні граничні  

С12-С19 

0,051 0,739 

123 Залізо та його сполуки  

(у перерахунку на залізо) 

0,006 0,004 

143 Манган та його сполуки  

в перерахунку 

 на діоксид мангану 

0,0004 0,0003 

323 Кремнію діоксид 

аморфний (Аеросил-175) 

0,0004 0,0003 

343 Фториди, що легко 

розчиняються (напри- 

клад NaF) та їх сполуки 

 в перерахунку на фтор 

0,002 0,001 
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344 Фториди погано розчинні 

неоpганічні (фтоpид 

алюмінію і кальцію) 

0,0001 0,0007 

342 Фтор і його пароподібні 

та газоподібні сполуки  

в перерахунку 

на фтористий водень 

0,0001   0,0003 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 

Кар’єр  

«Дачний» 

134 Неорганізоване 

джерело викиду 

5,0 - 450 900 200 200 Зовнішній відвал 

розкривних порід 

Бульдозер 

Автосамоскиди 

 

 

 

1 

 

1 

3 

 

 

 

- - 25,4 2902 

 

Речовини у  вигляді 

суспендованих твердих  

частинок недиференційо-

ваних за складом 

0,746 0,644 30,32 

328 Сажа 0,023 0,027 

301 Оксиди азоту 

(оксид та діоксид азоту) 

у перерахунку  

на діоксид азоту 

0,102 0,118 

330 Діоксид сірки  

(діоксид та триоксид)  

в перерахунку  

на діоксид сірки 

0,017 0,020 

337 Оксид вуглецю 0,184 0,213 

2752 Вуглеводні граничні  

С12-С19 

0,029 0,033 
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Таблиця 1.7 - Результати розрахунків приземних концентрацій 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ 

проммайднчику 

Код  

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини Максимальні концентрації 

забруднюючих речовин  

на межі СЗЗ,  

д.о. ГДК 

Фонові 

концентрації, 

 д.о. ГДК 

без фону з фоном 

1 2 3 4 5 

123 Заліза оксид Розрахунок недоцільний 

143 Марганець та його сполуки Розрахунок недоцільний 

301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

у перерахунку на діоксид азоту 

0,13 0,93 0,80 

323 Кремнію діоксид аморфний  

(Аеросил-175) 

Розрахунок недоцільний 

328 Сажа Розрахунок недоцільний 

330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид)  

в перерахунку на діоксид сірки 

Розрахунок недоцільний 

337 Оксид вуглецю Розрахунок недоцільний 

342 Фтор і його пароподібні та газоподібні 

сполуки в перерахунку  

на фтористий водень 

Розрахунок недоцільний 

343 Фториди, що легко розчиняються 

(наприклад NaF) та їх сполуки  

в перерахунку на фтор 

Розрахунок недоцільний 

344 Фториди погано розчинні неорганічні 

(фтоpид алюмінію і кальцію) 

Розрахунок недоцільний 

2754 Вуглеводні граничні С12-С19 Розрахунок недоцільний 

2902 Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок  

недиференціованих за складом 

0,29 0,39 0,10 

 

Слід зауважити, що розрахунок розсіювання забруднюючих речовин                       

в атмосферному повітрі проводився при найгірших метеорологічних умовах 

для кожної розрахункової точки по кожному інгредієнту з урахуванням 

одночасного викиду забруднюючих речовин від усіх джерел викидів, що 

насправді неможливо з урахуванням специфіки виробництва. Тому реальний 

стан забруднення атмосферного повітря в районі розташування об’єкта 
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планованої діяльності є кращим ніж показують результати розрахунків 

приземних концентрацій. 

 

 

1.5.2 Оцінка за видами та кількістю утворення відходів 

 

Згідно статті 1 Закону України «Про відходи», відходи - це будь-які 

речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи 

споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили 

свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем               

їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір                

або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

Кількість відходів, що утворюються, визначена на підставі проектних 

рішень щодо технології видобутку корисних копалин, їх переробки, 

складування і відвантаження, а також характеристик і кількості задіяного 

обладнання та автотранспорту, і чисельності необхідного персоналу. 

Некероване утворення відходів і поводження з ними                                    

на підприємствах спричиняє за собою не тільки екологічні, але і економічні             

і соціальні наслідки. Головними техногенними чинниками, що визначають 

дію промислових відходів на навколишнє природне середовище                              

є нераціональне поводження з матеріально-сировинними ресурсами                          

і невиконання норм, правил, вимог екологічної безпеки. Наслідки цих 

чинників виявляються в ресурсоємності і екологічному ризику виробництва. 

При ринкових цінах на сировину, матеріали, енергію, а також реальній платі 

за користування природними ресурсами і компенсацію збитку від 

негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище, кінцевим 

результатом цього причинно-наслідкового зв’язку є не конкурентоздатна 

продукція. 

Управління відходами на підприємстві, не дивлячись на свою 

функціональну специфіку, не може і не повинно розглядатися відособлено 
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від загальної системи управління, інакше воно буде приречено на боротьбу             

з наслідками, а не на еколого-економічну оптимізацію виробництва. 

На підставі аналізу технологічних процесів, устаткування і сировини, 

що використовується на об’єкті планованої діяльності та згідно з вимогами 

ГОСТ 17.9.0.1-99 «Выявление отходов и предоставление информационных 

данных об отходах» визначаються види відходів і джерела їх утворення. 

В процесі планованої діяльності об’єкта утворюватимуться виробничі 

та побутові відходи. 

Розрахунок кількісних та якісних характеристик відходів,                             

що утворюються при експлуатації об’єкта планованої діяльності наведений                  

в Додатку З. 

Відходи, що будуть утворюватись, передбачається тимчасово 

зберігати на території об’єкта планованої діяльності з дотриманням вимог 

чинного санітарного та екологічного законодавства України, а при 

накопиченні до норм вивозу, передавати спеціалізованим організаціям, що 

мають відповідні ліцензії, на утилізацію або розміщення.  

Перелік та характеристики відходів, що будуть утворівать, способи 

зберігання і напрямок їх видалення з території проектованого об’єкту 

наведені в табл. 1.8. 
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Таблиця 1.8 - Кількісні та якісні характеристики утворених відходів, способи зберігання і напрямок їх видалення                        

з території об’єкта планованої діяльності 

Код відходу, назва 

класифікаційного 

угруповання згідно  

з  ДК 005-96 

Найменування 

відходу 

Об’єм утворення відходу Агрегатний 

стан 

Клас 

небезпеч-

ності 

Способи та місця тимчасового 

зберігання відходів 

Проектований спосіб 

утилізації, або підпри-

ємство, на яке пере-

дається відход 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6000.2.9.03 Шини, 

зіпсовані перед 

початком ксплуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені  

чи забруднені  

під час експлуатації 

Автомобільні шини 

відпрацьовані 

 

т/рік 1,623 Твердий IV Навалом на спеціально  

відведеному майданчику 

ТОВ 

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 

7730.3.1.05 Матеріали 

фільтрувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані  

чи забруднені 

Фільтри масляні та 

паливні відпрацьовані 

 

т/рік 0,022 Твердий III У закритих металевих ємностях,  

що відповідають вимогам  

НАПБ А.01.001-2004 «Правила 

пожежної безпеки в Україні» 

ТОВ 

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 

6000.2.9.04 Батареї 

свинцеві зіпсовані  

або відпрацьовані 

Батареї акумуляторні 

відпрацьовані 

 

т/рік 0,219 Твердий II У вентильованих приміщеннях  

з обмеженим доступом персоналу 

ТОВ 

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 
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Продовження табл. 1.8  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6000.2.8.21Відходи 

масла не позначені 

іншим способом 

Масла відпрацьовані 

 

т/рік 1,767 Рідинний III В закритих ємностях, 

що відповідають вимогам 

НАПБ А.01.001-2004 «Правила 

пожежної безпеки в Україні» 

ТОВ  

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 

6000.2.9.22 Відходи 

перевезень,  

не позначені  

іншим способом 

Накладки гальмівних 

колодок 

автомобільного  

транспорту 

відпрацьовані 

т/рік 0,196 Твердий IV У відкритих металевих контейнерах ТОВ  

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 

7730.3.1.06 Матеріали  

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані  

чи забруднені 

Ганчір’я промаслене 

 

т/рік 1,159 Твердий III У закритих ємностях, 

що відповідають вимогам 

НАПБ А.01.001-2004 «Правила 

пожежної безпеки в Україні» 

ТОВ 

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 



50 

 

Продовження табл. 1.8  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2681.3.1.01 Вироби 

абразивні 

некондиційні 

Відходи абразивних 

матеріалів 

 

т/рік 0,003 Твердий IV У відкритих металевих контейнерах  

або стелажах 

ТОВ  

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 

2820.2.1.20 Відходи 

одержані в процесах 

зварювання 

Відходи 

зварювальних 

матеріалів 

т/рік 0,026 Твердий IV У відкритих металевих контейнерах 

згідно вимог ГОСТ 2787-86 «Металлы 

черные вторичные» 

ТОВ  

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 

7710.3.1.13 Одяг 

зношений чи 

зіпсований  

Спецодяг зношений 

 

т/рік 0,092 Твердий IV В матеріальному складі навалом ТОВ  

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 

7710.3.1.14 Взуття 

зношене чи зіпсоване 

Спецвзуття зношене 

 

т/рік 0,032 Твердий IV В матеріальному складі навалом ТОВ  

«УТІЛЬВТОРПРОМ» 

7720.3.1.01 Відходи 

комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття 

з урн 

Відходи побутові 

 

т/рік 1,572 Твердий IV В металевих контейнерах 

на майданчиках для ТПВ 

згідно вимог ДСанПіН 145-2011 

«Державні санітарні норми та правила 

утримання територій населених місць» 

Полігон ТПВ 
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1.5.3 Оцінка за видами та кількістю забруднення води 

 

Виконання видобувних робіт в кар’єрі буде відбуватись ділянками                  

з поступовим переміщенням територією кар’єру згідно календарного плану. 

Відповідно влаштування та експлуатація постійних інженерних мереж 

водопостачання та водовідведення в кар’єрі економічно та технічно                           

не доцільно; 

Через високий ризик аварійних ситуацій пов’язаних із проривами 

забруднених стоків із каналізаційних мереж - створює ризик здійснення 

негативного впливу на навколишнє середовище. 

Для защиты окружающей среды от пыли проектом предусматривается 

полив подъездных и карьерных дорог поливомоечной машиной ПМ-130. 

Воду для поливу передбачається частково в установці очищення шахтних 

вод. Привізна вода питної якості використовується тільки для забезпечення 

питних та госппобутових (миття рук) потреб персоналу. 

Для забезпечення питних потреб 21 робітника кар’єрного персоналу 

передбачається привозити бутильовану воду питної якості.  

Основне госппобутове обслуговування (душ) працівників кар’єру 

передбачається за межами кар’єру.  

При здійснені планованої діяльності утворення технологічних стоків 

не прогнозується. Поводження зі стоками від виробничої діяльності шахти,                    

в цілому, передбачається відповідно до «Дозволу на спеціальне 

водокористування» від 25.09.2018 № 172/КР/49д-18. 
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1.5.4 Оцінка за видами та кількістю шумового, вібраційного, 

світлового, теплового, радіаційного забруднення а також випромінення 

 

Радіаційне, світлове, теплове забруднення під час провадження 

планової діяльності не передбачається. 

Джерелами виробничого шуму на території проектованого кар’єру                      

є працюючі машини та механізми (автотранспорт та гірнича техніка). 

Рівні шуму на робочих місцях водіїв автосамосвалів, машиністів 

бульдозерів, екскаваторів та скреперів регламентовані заводами-

виробниками. Шум буде непостійний і утворюватиметься під час роботи. 

Шумові і вібраційні характеристики техніки відповідають 

нормативним значенням. Виміряний у 2018 році рівень шуму на 

Проммайданчику № 2 ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 

становив від 50 до 55 дБА, що відповідає вимогам акустичного забруднення 

території житлової забудови.  

Рівень вібрації на території найближчої житлової забудови,                            

що віддалена від місця планованої діяльності близько 1,4 км,                                       

не перевищуватиме нормативних рівнів. 

 

Джерела електромагнітного, теплового, світлового впливів 

планованою діяльністю не передбачаються. 

Виконання робіт з видобутку піску планується на території шахти, 

діяльність якої пов’язана з радіаційним впливом на довкілля від основних 

виробничих процесів при видобуванні та первинній переробці уранової руди. 

Ступінь радіаційного впливу на довкілля і населення не перевищує 

нормативні величини. 

 

Роботи з доопрацьвання кар’єру піску не призведуть до додаткового 

радіаційного забруднення довкілля. 
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ 

ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ 

ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

 

Планова діяльність територіально прикріплена до розвіданого та вже 

частково розробленого Смолінського родовища піску. Відповідно, розгляд 

інших територіальних альтернатив провадження планової діяльності не є 

доцільним. 

Розробка та видобування корисної копалини (пісок) на Смолінському 

родовищі відбувається із використанням найбільш екологічно безпечного та 

економічно доцільного методу видобутку, а саме автотранспортний метод із 

залученням спеціалізованої гірничої техніки (екскаватори, бульдозер) та 

автотранспорту. Прийнята технологія дозволяє попередити утворення 

надлишкових об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферу та 

раціонально спланувати використання залучених матеріально-енергетичних 

ресурсів на одиницю видобутої продукції. 

Також можливе видобування піску за и іншими технічнм варіантами, 

а саме технологічна схема видобутку піску cвердловинним гідровидобутком 

(далі - СГВ), який здійснюється через свердловини за допомогою 

гідравлічної енергії, яка використовується для руйнування гірських порід, 

доставки зруйнованих порід (піску) до свердловини та підіймання його на 

денну поверхню. Транспортування пісків до гідрозакладального комплексу 

здійснюється з використанням гідротранспорту. 

Технологія СГВ піску включає в себе наступні основні операції: 

- розкриття родовища за допомогою свердловин; 

- будівництво комплексу насосних блоків, підйомнику та снаряду 

СГВ; 
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- будівництво магістральних трубопроводів для подачі робочої рідини 

під високим тиском до струминного насосу та блоку гідромоніторів; 

- будівництво приймальної ємкості; 

- будівництво  майданчику  складування  піску; 

- заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних явищ із урахуванням результатів інженерно-

геологічних вишукувань. 

Застосування даного методу видобутку для даного родовища не є 

доцільним, у зв’язку з тим, що даний метод вимагає залучення великої 

кількості водних ресурсів, джерела яких в районі провадження планової 

діяльності є обмеженими, значний об’єм дренаж води, що використовується 

для видобутку піску у підземні виробки шахти, що спричинить підтоплення 

підземних горизонтів і збільшить видкачку підземних вод на установку 

очистки шахтних вод (УОШВ),  залучення специфічного видобувного та 

транспортного устаткування, залучення додаткової кількості електроенергії, 

що призводить до додаткових витрат на видобуток корисної копалини.  
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС ЙОГО 

ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про інформацію» інформація 

про стан довкілля (екологічна інформація) - відомості та/або дані про стан 

складових довкілля та його компоненти, включаючи: 

- фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля 

(речовини, енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, 

включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього природного 

середовища, політику, законодавство, плани і програми); 

- стан здоров’я та безпеки людей умови життя людей, стан об’єктів 

культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан 

складових довкілля; 

- інші відомості та/або дані. 

Інформація про стан довкілля, крім інформації про місце 

розташування військових об’єктів, не може бути віднесена до інформації                

з обмеженим доступом. 

 

 

3.1 Фізико-географічні умови 

 

Площа території Кіровоградської області становить 24,6 тис. км
2
, 

тобто Кіровоградщина займає 4,07 % території держави. За територією 

область посідає 11-те місце серед областей України. 

Розташована Кіровоградщина в центральній частині України                      

у межиріччі Дніпра та Південного Бугу. На півночі межує з Черкаською,             

на північному сході - з Полтавською, на сході й південному сході -                    

з Дніпропетровською, на півдні - з Миколаївською, на південному заході -          
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з Одеською, на заході - з Вінницькою областями. Протяжність області                     

з півночі на південь - майже 150 км, зі сходу на захід - понад 300 км. 

Сприятливими факторами географічного розташування області                 

є безпосереднє сусідство з розвинутими в промисловому відношенні 

Придніпров’ям і Донбасом, наявність густої мережі транзитних залізниць та 

автомагістралей, газопроводів та нафтопроводів, вихід до Дніпра (пристань       

у Світловодську). Кіровоградщина лежить у межах двох фізико-географічних 

зон - лісостепової і степової (більша частина). Агрокліматичні та 

агрогрунтові умови області сприятливі для розвитку сільського господарства. 

Клімат Кіровоградської області помірно континентальний. 

Територією області з південного заходу на північний схід проходить смуга 

високого атмосферного тиску (вісь Воєйкова), на півночі від якої 

переважають вологі повітряні маси, що їх приносять західні вітри з 

Атлантичного океану, на півдні - континентальні повітряні маси.  

Зима малоснігова, м’яка, з частими відлигами. Літо спекотне з 

невеликими опадами. На території області переважають північно-східні та 

північно-західні вітри, у травні різко збільшується кількість східних вітрів. 

За походженням рельєф Кіровоградської області переважно 

ерозійний, тобто вироблений талими водами, річками та тимчасовими  

водотоками. Основними й найпоширенішими формами рельєфу є вододільні 

плато, річкові долини, яри та балки. Річки Кіровоградщини належать до 

басейнів Дніпра і Південного Бугу. 

На північно-східній межі протікає річка Дніпро (його основні притоки 

Цибульник, Інгулець), на південно-західній - Південний Буг (його притоки 

Інгул, Синюха, Синиця). 

Ґрунти області мають високу родючість. Ґрунтовий покрив області 

характерний для перехідної зони від південного лісостепу до північного 

степу. Для південно-східних районів найбільш поширеними ґрунтами                      

є чорноземи звичайні, середньо - та малогумусні, а в південній частині - 

чорноземи звичайні малогумусні. Є також сірі лісові, болотні та ін. ґрунти. 
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Еродованість земель становить: у південно-східній частині області - 53 %,         

у західній - 43 %. Понад 76 % степової і понад 70 % лісостепової частин 

області займають орні землі. 

У фізико-географічному відношенні район планованої діяльності 

приурочений до Центральної частини України в межиріччі Дніпра та 

Південного Бугу, до південної частини Придніпровської височини. 

Внаслідок різнобічного та інтенсивного тривалого використання 

природних ресурсів, на території регіону сформувався певний тип 

ландшафту, представлений відповідним складом природних, напівприродних 

та штучних екосистем. Природні ландшафти та наближені до них за 

сучасним станом території і об’єкти становлять близько чверті загальної 

площі області. У меншій мірі до антропогенної трансформації схильні землі, 

зайняті лісами, водними об’єктами, чагарником, луками, болотами, степовим 

різнотрав’ям. Ці території повинні складають основу для формування 

національної екологічної системи на теренах області. 

 

За характером рельєфу територія регіону являє собою рівнину, сильно 

розітнуту балками та ярами, що, в значній мірі, сприяє великому розвитку 

ерозійної діяльності. Густота яружно-балочної мережі становить                               

0,50 - 0,75 км на 1 км
2
. 

Максимальні відмітки поверхні території регіону досягають                        

190 - 215 м на вододілі, мінімальні - 140 - 165 м - в днищах річок і балок. 

Найбільшою річкою регіону є річка Синюха, що протікає у 40 км                  

на захід від території ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК».  

У північній частині району планованої діяльності, на відстані 12 км 

від проммайданчику шахти, перетинає р. Велика Вись. На відстані 2 км                   

на північний схід від території ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 

протікає р. Кільтінь, що є притокою р. Велика Вись. 
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Територію ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК», до складу 

якої входить існуючий кар’єр піску, перетинає балка Курнікова, по якій цілий 

рік протікає струмок, що впадає в р. Кільтінь. 

Балки в районі планованої діяльності мають, переважно, 

меридіональний напрямок і приурочені до долини річки Велика Вись. 

Рельєф промислового майданчика ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»               

ДП «СхідГЗК» відносно рівний з ухилом із заходу на схід. Рельєф, місцями, 

порушений, а ґрунтово-рослинний шар покритий насипними ґрунтами 

потужністю до 0,5 м. Ґрунтово-рослинний шар представлений чорноземом 

потужністю 0,7 - 1,2 м. Абсолютні відмітки поверхні землі коливаються                      

в межах 186,0 - 177,0 м. 

  

 

 

 

3.2 Клімат та мікроклімат 

 

Клімат району планованої діяльності - помірно-континентальний 

(атлантико-континентальна європейська область), теплий, недостатньо 

вологий. Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних 

геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. 

Будівельна кліматологія» район розташування об’єкта планованої діяльності 

відноситься до II кліматичного району - Південно-східний (степ), для якого 

характерні наступні кліматичні параметри: 

- середня температура повітря в січні - від мінус 2 °С до мінус 6 °С; 

- середня температура повітря в липні - від 21 °С до 23 °С; 

- абсолютний мінімум температури повітря - від мінус 32 °С до мінус 

42 °С;  

- абсолютний максимум температури повітря - від 39 °С до 41 °С; 

- кількість опадів за рік - від 400 мм до 500 мм; 
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- відносна вологість в липні - менше 65 %; 

- середня швидкість вітру в січні - от 4 м/с до 6 м/с. 

Кліматична характеристика району, представлені в табл. 3.1 - 3.4, 

наведена на підставі даних Кіровоградського обласного центру з 

гідрометеорології та за багаторічними даними найближчої метеостанції 

«Новомиргород», ікі наведено в Додатку  

Середньорічна температура повітря становить 7 - 8 ºС. 

Середньомісячна температура повітря найхолоднішого періоду зими 

(січень - лютий) в регіоні становить мінус 5 - 8 ºС. Середня температура 

повітря найбільш холодного місяця (січня) сягає мінус 8,9 ºС, середня 

максимальна температура повітря найтеплішого місяця (липня) - плюс                  

25,4 ºС.  

При різких змінах температур взимку на території часто виникають 

тумани, ожеледь. 

 

У зимовий період над територією району переважають південно-

східні і північно-західні вітри, восени – північно-західні і південно-східні, 

влітку переважний напрямок вітру північно-західний. В цілому, за рік 

переважають вітри північного напрямку. 

 

Повторюваність (%) вітру по основних румбах наведена в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 - Повторюваність напрямів вітру і штилів за рік (%) 

 

Півн. Півн.С С Півд.С Півд. Півд.З З Півн.З Штиль 

18,2 15,1 11,3 12,5 12,6 11,2 9,3 9,8 20,5 

 

Середня річна швидкість вітру становить 3,4 м/с. Швидкість вітру, 

повторюваність перевищення якої складає 5 %, для району проектування 

дорівнює 10,0 м/с. Максимально можлива швидкість вітру за даними 
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монографії «Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє 

двадцятиріччя (1986 - 2005г.)» становила 31 - 35 м/с. 

За характеристичними значеннями вітрового тиску                      

Проммайданчик № 2 ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 

відноситься до району 2 - з вітровим тиском на висоті 10 м над поверхнею 

землі, яке могло б перевищувати, в середньому, 1 раз в 50 років, 410 Па                   

за ДБН В.1.2-2: 2006. 

Середньорічна кількість опадів на території регіону становить 558 мм, 

з них 70 % випадають у вигляді дощу. Основна кількість опадів випадає                    

в теплу пору року (IV-X місяці) і налічує 367 мм. Влітку опади, переважно, 

мають зливовий характер. Кількість днів з туманами за рік - 62. Сніговий 

покрив невисокий і нестійкий і, в середньому, тримається 76 днів за рік. 

Середня висота снігового покриву за зиму становить 11 см, максимальна -       

42 см, мінімальна - 3 см. 

Згідно з картою районування території України за характеристичними 

значеннями ваги снігового покриву територія відноситься до району 4 -                    

зі сніговим навантаженням, що перевищує 1 раз в 50 років, 1230 Па                     

(ДБН В.1.2-2: 2006). 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів поверхневого 

шару згідно п. 7.5.3 ДБН В.2.1-10 та ДСТУ-Н Б В.1.1-27 становить 0,78 м для 

суглинків і глин і 1,15 м для крупно-уламкових ґрунтів . 

Річне число днів з грозами налічує 27. Середня річна тривалість грози 

становить 60 годин, середня тривалість грози в день з грозою становить                    

2,3 години. Питома щільність ударів блискавки в землю може сягати                       

4,02 од./км
2
×рік  за ДСТУ Б В.2.5-38: 2008. 

Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери (А), для району 

проектування дорівнює 200. Коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу 

місцевості, дорівнює 1.  
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3.3 Повітряне середовище 

 

Найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин Кіровоградської 

області надійшов до атмосферного повітря від підприємств Голованівського 

району (28,9 %), м. Кропивницького (19,9 %), Олександрівского району                   

(9,5 %) Новоукраїнского району (7,64 %) та Світловодського району (5,86 %). 

Порівняно з 2015 роком збільшилися обсяги викидів забруднюючих речовин 

у м. Знам’янці (на 47,6 %), Вільшанському (на 43,1%), Олександрівському 

(на 27,7 %), Олександрійському районах (на 12,8 %) та у м. Кропивницькому 

(3,0 %). 

Основними забруднювачами довкілля області є підприємства 

металургійного виробництва (28,8 % від загального обсягу забруднюючих 

речовин) наземного і трубопровідного транспорту (18,7 %) та виробництва 

харчових продуктів (17,1 %). 

 

Контроль за якістю атмосферного повітря в населених пунктах 

проводить лабораторія спостереження за забрудненням атмосфери II групи 

Кіровоградського центру з гідрометеорології в м. Кропивницький відповідно 

до постів за інгредієнтами: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид азоту, 

сажа, оксид вуглецю, розчинні сульфати, формальдегід та в м. Олександрії за 

інгредієнтами: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, сажа, розчинені сульфати. 

 

Існуючий стан атмосферного повітря на території об’єкта планованої 

діяльності обумовлений, головним чином, викидами забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел викидів ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»                             

ДП «СхідГЗК». 

Смолінська шахта відповідно до ДСП 6.177-2005-09-02 за ступенем 

потенційної небезпеки для населення належить до I категорії небезпеки.  
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Для основних виробничих об’єктів ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»                             

ДП «СхідГЗК» (проммайданчика № 1, № 2, № 3, № 4) затверджені розміри 

санітарно-захисної зони і зони спостереження. Кар’єр піску Смолінського 

родовища відповідно до ДСП 173-96 нормативної СЗЗ не має.                             

Він розташований в межах затвердженої СЗЗ об’єктів Проммайданчику № 2, 

генеральний план якого наведений в Додатку К. 

Відповідно до результатів лабораторного контролю стану 

атмосферного повітря на межі СЗЗ шахти у 2018-2019 роках концентрації 

основних забруднюючих речовин складали: 

 

Точка контроля SO2 

мг/м
3 

NO2 

мг/м
3
 

CO 

мг/м
3
 

пыль 

мг/м
3
 

Скорос

ть 

движен

ия 

ветра, 

м/сек 

Направлен

ие ветра 

50м от ГВУ (против 

ветра) 

<НПИ 

0,075 

<НПИ 

0,024 

1,4 0,054 1,16 Ю-В, 

порывистый 

 

 

 

 

 

 

Дождь 

 

 

 

Дождь  

50м от ГВУ (по 

направлению ветра) 

<НПИ 

0,075 

<НПИ 

0,024 

1,6 0,11 1,06 

50м от ГВУ (по 

направлению ветра) 

<НПИ 

0,075 

0,03 2,2 0,11 0,78 

50м от ГВУ (по 

направлению ветра) 

<НПИ 

0,075 

0,03 2,0 0,11 0,46 

50м от ГВУ (по 

направлению ветра) 

<НПИ 

0,075 

<НПИ 

0,024 

0,4 0,11 0,38 

50м от ГВУ (по 

направлению ветра) 

<НПИ 

0,074 

<НПИ 

0,024 

0,6 0,11 0,52 

50м от ГВУ (по 

направлению ветра) 

<НПИ 

0,074 

<НПИ 

0,024 

0,2 0,11 0,32 

Концентрації основних забруднюючих речовин у населених пунктах 

складали: 

- речовин у вигляді суспендованих твердих частинок: <0,26  мг/м
3
; 

- азоту діоксид:  <0,02  мг/м
3
; 

- сірки діоксид:  <0,08  мг/м
3
. 
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Відповідно до результатів моніторингових спостережень концентрація 

основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують 

значень ГДК. 

Значення фонових концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі в районі смт. Смоліне Маловиського району 

Кіровоградської області наведені в Додатоку Л. 

 

 

3.4 Гелогічне середовище 

 

В геологічній будові району беруть участь гнейсефіцировані 

вулканогенно-осадові відкладення архею, інтрузивно-магматичні формації 

нижнього та середнього протерозою, лужні матасамотіти цього ж віку, а 

також мезо-кайнозойські осадові відкладення, що залягають горизонтально 

на кристалічних породах. 

Проведеними роботами встановлено, що на площі гірничого відводу 

загальна потужність пухких відкладень змінюється до 50 м, маючи загальну 

тенденцію до збільшення в південно-західному напрямку. 

В геологічній будову майданчика гірничого відводу беруть участь 

породи четвертинного і третинного віку (зверху - вниз): 

1 Грунтово-рослинний шар (Q4) - чорнозем маловажний, твердої 

консистенції, потужністю 1,2 - 1,3 м. 

 

2 Суглинки лесовидні (Q3 - Q2), незначні, твердої консистенції, від 

пальових до світло-бурих, важкі, пилуваті потужністю до 15 м. 

 

3 Суглинки (Q1 - N2) незначні, коричнево-бурі, пилувато-глинисті, 

потужністю до 10 метрів. 
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4 На значній площі суглинки підстилаються піщано-глинистими 

відкладеннями нижнього і верхнього неогену (N2 - N1). Відкладення 

представлені однорідними цегляно-червоними і червоними сільногліністимі 

пісками, що залягають на строкатокольорових піщаних глинах. 

Перераховані вище відкладення утворюють верхню, практично 

безводну частина пухкого покриву, стійку на схилах карєєра. 

 

5 Нижня частина пухкого покриву на площі гірничого відводу 

представлена дрібнозернистими пісками нижнього неогену (N1) верхнього і 

середнього палеогену (Pg3 - Pg), кварц-глауконітовими, зеленувато-сірого та 

жовтого кольору. 

 

6 Практично повсюдно піщані відкладення залягають на 

коалінізірованной корі вивітрювання кристалічних порід. Вона являє собою 

уламкові породи, з вмістом деревини, гравію і піщаних частинок до 56 -           

86 %. У осушеному стані кора вивітрювання стійка в схилах. Потужність 

кори вивітрювання становить в середньому 10 - 28 м. 

 

Продуктивна товщина пісків розвинена на всій площі гірничого 

відводу повсюдно. Глибина залягання пісків від денної поверхні становить в 

середньому 20 - 28 м. Потужність продуктивної товщі в межах гірничого 

відводу змінюється від перших (в районі р. Курникова) до 25 - 28 м (на 

південний захід від майданчика головних відвалів), складаючи в середньому 

на площі кар'єра 13-17 м. Контакти з вміщають породами досить чіткі. 

Специфічних особливостей гірничотехнічних умов на майданчику 

карʼєра не спостерігається, проте слід мати на увазі, що внаслідок 

невеликого перепаду висот, в дощовій період можливий місцями плоский 

змив і стік поверхневих вод безпосередньо в кар’єр в процесі його розробки. 
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Горнотехнічні умови майданчика пісків є вельми сприятливими для 

відпрацювання його відкритим способом. Це обумовлено локалізацією 

родовища в осадовому чохлі, що не глибоко залягає від поверхні. 

На всьому протязі продуктивну товщу перекривають піщано-глинисті 

відкладення, практично безводні, стійкі в схилах кар’єра, однорідні і 

представлені в основному фракціями 0,01 - 0,05 і 0,05 - 0,1 мм. Відкладення 

представлені однорідними цегляно-червоними сільноглиністими пісками, що 

залягають на строкатокольорових пісковиках, глинах. Коефіцієнт 

неоднорідності вимірюється від 3,3 до 6,8. 

Категорія крепкості по Протод’яконову V - VII. Вміст органічних 

речовин не перевищує 2,93 %. Питома вага піщано-глинистих відкладень                   

1,6 - 2,2 т/м
3
, питома вага 2,65 т/м

3
, пористість 2 - 28 %, водовіддача 16 - 25%. 

Літологічний склад продуктивної товщі однорідний - кварц-

глауконітовий, часто каоліністі піски зеленувато-сірого та жовтого кольору. 

Пилова фракція гранулометричного складу становить 2,6 - 15,2%, глиниста 

фракція 3 - 8 %. Серед піщаних частинок переважає дрібна фракція                  

0,25 - 0,1 мм, 50 - 70 %. Питома вага пісків 2,63 - 2,67 т/м
3
, об’ємна вага                     

1,47-1,65 т/м
3
, порістость 38 - 42 %, природна вологість 10,0 - 15,5 %. 

Дрібнозернистий характер пісків, присутність глинистих і пилуватих часток 

визначає їх невисоку водоотдачу 19 - 23 % і слабкі фільтраційні властивості. 

Категорія крепкості по Протод’яконову VII - VIII. 

Практично повсюдно піщані відкладення залягають на 

коалінізірованной корі вивітрювання кристалічних порід. За геотехнічними 

властивостями кора вивітрювання це уламкові породи з вмістом деревини, 

гравію, піщаних частинок до 56 - 86 %. Як і суглинки, так і піски, в 

безводному, осушеному стані кора вивітрювання стійка в схилах. Питома 

вага кори вивітрювання 1,96 т/м
3
, питома вага 2,65 т/м

3
, пористість 34 %, 

водовіддача 14 %, природна вологість становить 13 %. Категорія по 

Протод’яконову V-VI. 
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3.5 Водне середовище 

 

Основні гідрогеологічні роботи на майданчику гірничого відводу 

проводилися в 1970-1972 р., коли було пробурено крім картіровочних і 

розвідувальних свердловин, сімнадцять спеціальних гідрогеологічних 

свердловин, орієнтованих на водоносний горизонт в пісках. Крім цього в 

1976 році, на площі гірничого відводу було пробурено чотири спеціальні 

свердловини для спостереження за підземними водами в пухких 

відкладеннях. 

Крім цього проводилися спостереження при проходженні стволів шахт 

і шурфів, а так само в існуючому кар’єрі суглинків. 

В районі робіт розташований один основний водоносний горизонт - 

водоносний горизонт пісків третинного віку, має повсюдне поширення на 

площі гірничого відводу. 

Рух грунтових вод в пісках з півдня-південного заходу на північ-

північний схід, з частковим розвантаженням в долині струмка Курнікова 

(джерела). Середній ухил 0,007 - 0,008. Потужність водоносного горизонту 

від 0 до 25 м. 

Така зміна потужності обумовлена нерівностями поверхні, покрівлі 

кори вивітрювання кристалічних порід. 

 

Дрібнозернистий характер пісків, присутність глинистих і пилуватих 

часток, визначають їх невисоку водоотдачу 19 - 23 % і слабкі фільтраційні 

властивості. Значення коефіцієнта фільтрації складає в середньому                        

0,25 - 0,5 м/добу. 

Живлення грунтових вод третинних пісках здійснюється за рахунок 

атмосферних опадів. Дренування горизонту відбувається в балці Курніковій і 

через вікна взаємозвʼязку з тріщинними водами корінних порід. 
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Продуктивність водоносного горизонту в пісках невисока. Питомі 

дебіти свердловин при відкачках становили тисячні частки л/с. В одній зі 

свердловин 5К питомий дебіт склав 0,05 л/с. Води безнапірні, регіональний 

напрям руху потоку, як зазначалося вище, з півдня-південного заходу на 

північ-північний схід. Місцевий напрямок руху потоку до центру 

депресивної воронки. 

Орієнтовний приплив грунтових вод в кар’єр на всю площу гірничого 

відводу, при найбільших допущеннях, складе 256 м
3
/добу (10 м

3
/год). 

Максимально можливий одноразовий приплив стічних вод в кар’єр при 

1 % забезпеченості кількості опадів (1 раз в 100 років) і розвитку кар’єра на 

всю, доступну для виконання робіт площу гірничого відводу - 1,18 км
2
,  без 

урахування інфільтрації та випаровування складе 4000 м
3
/год. 

Фактичний максимальний приплив зливових вод в діючий протягом               

5 років кар’єр суглинків площею 0,09 км
2
 не перевищував 100 м

3
/год. 

Під впливом шахтного водовідливу рівень грунтових вод, особливо в 

центральній частині гірського відведення, а відповідно і кар’єра значно 

знижений. 

Продуктивний горизонт представлений дрібнозернистими кварц-

глауконітовими, часто каоліністимі пісками, досить однорідними по 

потужності і простиранню. 

Перекриваються піски піщано-глинистими відкладеннями, 

представленими в основному, строкатокольоровими піщаними глинами з 

рідкими лінзами, переривчастими стрічками сильно глинистих, 

тонкозернистих пісків. Відкладення представлені в основному фракціями     

0,1 - 0,5 мм, рідше 0,05 - 0,1 мм. Зрідка відзначається фракція 0,1 - 0,25 мм. 

Вміст органічних речовин не перевищує 3 %. 

Підстилається продуктивний горизонт каолінізірованимі продуктами 

вивітрювання кристалічних порід. В основному це уламкові породи з вмістом 

деревини, гравію і піщаних частинок, що утворилися в результаті фізико-

хімічного впливу на інтрузивні породи до 56 - 86 %. Тільки в поодиноких 
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випадках вміст глинистих, каоліністих і пилоподібних частинок переважає. 

Речовинний і якісний склад піску по потужності і простиранню істотно не 

змінюється. 

Поверхневі води в межах шахтного поля Смолінської шахти 

представлені річкою Кільтінь, що є притокою р. Велика Вись, струмком і 

ставком в балці Курнікова, що з'єднані з р. Кільтінь. 

Русло р. Кільтінь, що протікає зі сходу на північний захід, 

знаходиться в 1,3 км на північний схід від кар’єру. Струмок, що протікає з 

півдня на північ по тальвегу балки Курнікова, знаходиться в 0,6 км на схід 

від кар’єру, ставок «Курніковський» розташований в гирлі балки, в 1,6 км на 

північний захід від кар’єра піску. 

Довжина річки Кільтінь становить 40 км, площа водозбору - 282 км
2
, 

загальне падіння річки - 74 м. Долина річки в середній течії становить до                

2,5 км шириною і 50 м завглибшки. Ширина русла - до 5 м. Ширина заплави 

становить до 100 м. 

Річна зміна рівня води характеризується яскраво вираженою весняною 

повінню, низькою літньою меженню, яка порушується дощовими паводками, 

невеликими підйомами води взимку при відлизі. 

За своїм режимом р. Кільтінь відноситься до типу рівнинних річок 

України, переважно, зі сніговим живленням. Русло річки являє собою каскад 

ставків різної протяжності і глибини. Відмітка рівня води в річці в створі 

шахти становить 149,8 м. 

Природні витрати поверхневих вод в районі Смолінської шахти 

характеризуються нерівномірним режимом. 

Максимальні, але короткочасні у період паводків, природні витрати 

р.Кільтінь досягають 47 м
3
/с (169200 м

3
/год), знижуючись в меженний період 

до 0,0017 м
3
/с (6 - 7 м

3
/год). 

Природна витрата струмка в б. Курнікова в паводок досягає                         

450 м
3
/год, а в межень коливається від 2 - 3 м

3
/год до 30 - 70 м

3
/год. 



69 

 

Проммайданчик ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 

перетинає балка Курнікова з постійним водотоком, в який проводиться 

скидання очищених шахтних вод. 

Струмок впадає в р. Кільтінь, що протікає в 2 км на північний схід від 

Ватутінського родовища. 

За даними аналізів в 2017 році води ставка «Курніковський» слабо 

лужні (рН = 7,9) з мінералізацією 752 мг/дм
3
, вміст хімічних і радіоактивних 

речовин складає: хлоридів - 86,5 мг/дм
3
, сульфатів - 206 мг/дм

3
, фосфатів - 

46,3 мг/дм
3
, урану - 0,076 мг/дм

3
, радію-226 - 0,16 Бк/дм

3
, торію-230 -                   

0,11 мг/дм
3
, свинцю-210 - 0,19 мг/дм

3
, полонію-210 - 0,13 мг/дм

3
. 

Хімічний склад вод р. Кільтінь в місці випуску очищених шахтних 

вод (2017 рік) характеризується середніми показниками: мінералізація -  

614,1 мг/дм
3
, вміст хлоридів 72,1 мг/дм

3
, сульфати - 157,6 мг/дм

3
, нітрати - 

15,5 мг/дм
3
, залізо загальне - 0,11 мг/дм

3
, уран - 0,24 мг/дм

3
. 

 

 

3.6 Ґрунти 

 

За ґрунтово-географічним районуванням територія розташування 

об’єкта планованої діяльності належить до Центральної лісостепової                     

та степової субореального поясу зони звичайних і південних чорноземів.  

Згідно агроґрунтовому районуванню України, цей район належить            

до частини Дніпропетровського центрального (Першотравнево-

барвенківського) Північного степу, де залягають звичайні малогумусні 

чорноземи, розвинені переважно на карбонатних важкосуглинистих                          

і середньосуглинистих льосах. 

Потужність гумусового горизонту (гумусового і перехідного 

гумусового) 60...65 см, а на схилах, в умовах слабкого змивання -                 

55...60 см. Кількість гумусу в горизонті 0...10 см коливається від 5,5 до 6,0 %.                 

На схилах балок, особливо на південних, і на еродованих вододілах 
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гумусовий горизонт звичайних чорноземів коротшає, а кількість гумусу 

відповідно зменшується. 

Виходячи з уявлень про еволюцію лугових степів у різнотравно-

типчаково-ковильні степи, звичайні чорноземи сформувалися, пройшовши            

в своєму розвитку лугову та степову стадії дернового процесу 

ґрунтоутворення. Природний типчаково-ковильний степ до теперішнього 

часу в районі планованої діяльності сильно перетворений. Великі простори 

району перетворені на промислові та сільськогосподарські антропогенні 

ландшафти. 

Ділянка, на якій розташований об’єкт планованої діяльності, належать 

до степової агроґрунтової зони, південної підзони та помірно теплої 

континентальної фазії. Ґрунтовий покрив даного району, як правило, 

відносно однорідний і представлений південними чорноземами (звичайними, 

мецилярно-карбонатними, солонцоватими). Ґрунти цього типу мають 

нейтральну та слаболужну реакцію, володіють значними запасами азоту, 

фосфору і калію, але слабо забезпечені рухомими формами.  

Гумусовий профіль цих ґрунтів добре розвинений із зернистою                    

та зернисто-грудкуватою структурою. Вміст гумусу складає 2,0 - 4,5 %.                

Цим ґрунтам властива висока потенційна родючість, яку можна 

використовувати тільки при зрошуванні. 

Кар’єр піску, що входить до складу ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»                             

ДП «СхідГЗК», розташований в сільськогосподарському районі, землі якого 

знаходяться в постійній сівозміні. 

 

Найбільш поширеними ґрунтами регіону є чорноземи типові та 

звичайні важкосуглинкового та легкоглинистого гранулометричного складу. 

Ґрунти регіону досить родючі. Чорноземи розвинені, переважно, на 

карбонатних важко суглинкових і середньо суглинистих лесах. 



71 

 

На схилах балок, особливо на південних, і на еродованих вододілах 

гумусовий горизонт звичайних чорноземів зменшується і кількість гумусу, 

відповідно, знижується. 

Дані про радіаційний стан ґрунтів на територіях санітарно-захисної 

зони і зони спостереження ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»                             

ДП «СхідГЗК», згідно з моніторинговими дослідженнями, наведені                              

в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 - Радіоекологічний стан ґрунтів території санітарно-захисної 

зони і зони спостереження ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»                             

ДП «СхідГЗК» 

№ з/п Точка 

контролю 
Сумарна  

-актив-

ність, 

Бк/кг 

Uприрод 

Бк/кг 

Досліджувані параметри 

40
К, 

Бк/кг 

137
Cs 

Бк/кг 

226
Ra 

Бк/кг 

232
Th 

Бк/кг 

Сэфф. 

Бк/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Територія санітарно-захисної зони 

1 Пд 773,7 <25,2 585,0 92,0 38,02 39,30 137,63 

2 ПдС 429,8 <25,2 571,0 20,58 28,83 28,29 127,52 

3 С 859,6 <25,2 591,0 33,35 28,63 35,96 125,98 

4 ПвС 429,8 43,72 604,0 39,07 21,96 39,48 125,02 

5 Пв 537,3 38,18 602,0 41,49 25,36 44,24 134,49 

6 ПвЗ 709,2 39,31 554,0 122,2 26,21 36,00 120,46 

7 З 945,6 <25,2 567,0 3,30 25,99 38,07 124,06 

8 ПдЗ 644,7 <25,2 575,0 54,53 27,18 39,94 128,38 

Границя санітарно-захисної зоны-500м 

9 Пд 429,8 35,03 568,0 28,20 40,57 36,82 137,08 

10 ПдС 687,7 34,27 534,0 24,15 37,01 33,69 126,50 

11 С 838,1 25,83 583,0 26,97 28,63 38,68 128,86 

12 ПвС 494,3 31,12 563,0 25,75 30,08 38,31 128,12 

13 Пв 623,5 36,16 566,0 28,90 28,61 35,91 123,76 

14 ПвЗ 515,8 38,43 589,0 29,30 24,56 39,00 125,72 

15 З 752,2 <25,2 615,0 41,46 50,05 42,61 158,14 

16 ПдЗ 408,3 34,02 543,0 0,38 24,91 36,41 118,70 

Зона  спостереження 

17 Пд 730,7 30,24 586,0 24,47 23,66 32,62 116,21 

18 ПдС 752,2 32,76 575,0 160,2 26,11 32,55 117,62 
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19 С 644,7 27,72 532,0 102,4 25,03 38,59 120,81 

20 ПвС 537,3 <25,2 544,0 109,7 23,75 39,97 122,36 

21 Пв 386,8 30,11 551,0 74,70 25,82 34,91 118,38 

22 ПвЗ 687,7 36,67 747,0 126,8 28,06 35,48 114,83 

23 З 451,3 40,32 537,0 5,68 25,58 37,32 120,11 

24 ПдЗ 709,2 32,13 567,0 30,75 24,24 37,52 121,60 

 

Середні значення радіологічного стану ґрунтів 

Територіальна 

зона 

Контрольовані параметри 

- 

акт., 

Бк/м
3 

- 

акт, 

Бк/кг 

U-

238, 

мг/кг 

К-40, 

Бк/кг 

Ra-226, 

Бк/кг 

Th-230, 

Бк/кг 

Сеф., Бк/кг 

Санітарно- 

захисна зона 

Ґрунти 

1058,3-

1175,9 

2931 1,89 608,9±58,7 84,63±5,18 40,29±3,30 189,1±4,77 

Зона 

спостереження 

Ґрунти 

150-750 445,5-

1505,0 

1,89 398,1±59,0

634,9±62,0 

29,68±7,82

108,6±6,05 

35,83±3,78

49,15 ±5,25 

131,3±6,16

204,2 ±5,53 

Фонові 

значення 

Ґрунти 

658,0 - - 546,9 22,32 35,11 114,7 

 

Характерним для території, розташованої на масиві гірських порід 

гранітоноїдного складу з підвищеним та високим кларковим вмістом 

розсіяних радіоактивних елементів уран-торієвого ряду в цілому, і для 

уранодобувної промисловості зокрема, є підвищений радіоактивний фон. 

 Відпрацювання запасів Ватутінського родовища обумовлює незначне 

підвищення природної активності ґрунтів як на проммайданчику, так і в 

зонах впливу Смолінської шахти (СЗЗ, СЗ) внаслідок викидів в атмосферне 

повітря радіоактивного рудного пилу і його осадження на поверхню. 

Крім цього для шахти характерне утворення відходів у вигляді відвалів 

шахтних порід. Станом на 1.10.2010 на території шахти було заскладовано 

6000,0 тис. т порожньої і забалансової гірської породи. На даний час шахта 

переробила заскладовані породи на радіометричному сепараторному 

комплексі «Алтаіт» з отриманням товарного уранового концентрату, 
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кварцитового буту (щебеню) і малоактивної породи, що використовується у 

будівництві, тобто відвали практично відсутні. 

Середнє значення об'ємної активності 
222

Rn в атмосферному повітрі 

СЗЗ і СЗ становить 29,2±2,3 Бк/м
3
, що узгоджується з середнім значенням по 

Кіровоградській області (34 Бк/м
3
) [2.16]. Еквівалентна рівноважна об'ємна 

активність 
222

Rn (ЕРОА) на проммайданчику становить менше 5 Бк/м
3
.  

У Кіровоградській області середня величина потужності еквівалентної 

дози на висоті 1 м становить 0,113 ±0,003 мкЗв/год. 

Усі виміряні значення потужності дози гамма-випромінювання на 

проммайданчику та в СЗЗ перебувають у межах природного фону. Виміряна 

величина потужності поглиненої дози менше найбільш суворого 

(мінімального) допустимого рівня 0,26 мкГр/год (НРБУ-97 п. 8.5.2). 

За результатами радіоекологічного моніторингу рослинності вміст 

природного урану в 2009-2018 рр. становив менше 1,0 мг/кг. 

Таким чином, дана територія відповідає встановленим 

радіоекологічним критеріям і вимогам. 
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3.7 Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 

 

У геоботанічному районуванні України район планованої діяльності 

належить до Європейсько-Азіатської степової області, Причорноморської 

степової провінції, Приазовсько-Чорноморської підпровинції, Бузько-

Дніпровського округу, різнотравно-типчаково-ковильних степів. У південній 

частині району проходить смуга типчаково-ковильних степів Дністровсько-

Дніпровського округу. 

У природній рослинності району із злакових видів переважає ковил 

український, ковил Лессінга, типчак, вівсяниця валійська, кострець 

береговий.  

Серед різнотрав’я - піжма, вероніка весняна, жабриця рівнинна. 

Близькість району планованої діяльності до смуги типчаково-ковильних 

степів обумовлюється наявністю таких видів: сухоцвіт однорічний, житняк 

гребінчастий, кринітарія волохата та ін. Природна рослинність витиснена 

штучними насадженнями, а також містобудівним і промисловим освоєнням 

територій.  

Основні породи дерев: дуб, в’яз, липа, ясен, берест, клен, вільха, 

сосна, в підліску - клен татарський, ліщина, бузина, жостер, терен та ін. 

У зоогеографічному районуванні район планованої діяльності 

належить до Степової зоогеографічної провінції. Враховуючи те, що район 

характеризується практично повною відсутністю природних ландшафтів, що 

збереглися, у фауні переважають види тварин, гнучких у виборі житла та 

пристосованих до життя на видозмінених людиною площах. 

Фауна поблизу об’єктів характеризується складом, звичайним для 

міських ландшафтів і полягає, в основному, з представників сімейств 

воронових, гороб’ячих і інших комахоїдних птахів. Найчисленнішою і 

найбільшою по видовому багатству є група безхребетних. Представлена вона 

понад 7000 видами, комах близько 5300...5800 видів. Серед комах значну 
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частину представляють жорсткокрилі (понад 1500 видів), лускокрилі 

перетинчастокрилі, напівжорсткокрилі та рівнокрилі. Характерними 

комахами є численні саранові, джміль степовий, оса, мурашки, гнеєсенська 

муха, метелик луговий, ґедзь і інші кровосмоктальні двокрилі. Значну групу 

складають рідкісні, нечисленні види, які зустрічаються спорадично. 

 Території, що охороняються (заповідники, розплідники, пам’ятники 

природи),  об’єкти  внесені до державного та місцевого реєстрів природно-

заповідного фонду, шляхи міграцій тварин і птахів поблизу об’єкта 

планованої діяльності відсутні.  

Рослинний покрив в околицях смт. Смоліне та Смолінської шахти в 

результаті багаторічної промислової діяльності (більш 50 років) і близькості 

агроценозів, тобто значного антропогенного навантаження, носить явно 

виражений трансформований характер. Це проявляється в наявності великого 

відсотка засмічених і заносних видів. Майже третя частина від загального 

числа виявлених рослин є бур’янами. 

На проммайданчику ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» 

ростуть такі дерева як верба, каштан, липа, ялинки і декоративні чагарники. 

Озеленення на території СЗЗ Смолінської шахти площею 54,5 га 

представлено деревами: береза, липа, верба, каштан, ялинка, в зоні 

спостереження зустрічаються такі дерева як акація, клен, шовковиця, дуб.        

На схилах балок, ярів і схилах біля водойм ростуть кущі дерези, шипшини, 

терну. Оновлення зелених насаджень проводиться кожні 3 роки. 

Усереднені дані досліджень фізико-хімічної лабораторії ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» стану рослинності з радіаційного 

забруднення на територіях СЗЗ і ЗС, наведені в табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3 - Радіоекологічний стан рослинності на території санітарно-

захисної зони і зони спостереження ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»                             

ДП «СхідГЗК» 

Територіальна     Контрольовані параметри  

зона - - U- К-40, Ra-226,  Th-230, Сеф. , 

 акт., акт, 238,  Бк/кг Бк/кг  Бк/кг Бк/кг 

 Бк/м
3 

Бк/кг мг/кг      

     Рослинність   

 177,2 1154,9 -  341,4±211 18,5±18,6  4,6 ± 29,3 50,7± 

         34,2 

     Рослинність - картопля   

Зона 
         

40,6 - - 
 

97,3±51,5 4,01±1,73 
 

<4,0 <14,0 спостереження   

     Рослинність - буряк   

 45,1 - -  36,7±25,1 <4,0  <4,0 <14,0 

     Рослинність - морква   

 56,4 - -  130,4±79,6 <4,0  <4,0 <14,0 

Фонові     Рослинність - картопля   

значення          
          

 87,7 - -  742,4 8,03  13,3 86,0 
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3.8 Навколишнє соціальне середовище 

 

Планована діяльність реалізується на території кар’єру піску, який 

входить до складу діючого підприємства ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»                             

ДП «СхідГЗК», що відпрацьовує запаси уранових руд Ватутінського 

родовища. 

Шахта розташована в Маловисківському районі Кіровоградської 

області, провідне місце в економіці якого займає сільське господарство. 

Експлуатація ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» внесла 

великі зміни в розподіл робочої сили регіону, розвиток обслуговуючої сфери 

виробництва, в соціальну інфраструктуру прилеглих населених пунктів. 

Смолінська об’єднана територіальна громада розташована                                  

в центральній Україні, у західній частині Маловисківського району 

Кіровоградської області і об’єднує три населених пункти: смт.Смоліне,                      

с. Пятихатки та с. Березівка. 

Людські ресурси Смолінської об’єднаної територіальної громади: 

-  економічно активне населення задіяне в межах громади - 7015 осіб; 

- зайняте населення - 4794 осіби; 

- безробітне населення - 1011 осіб; 

- рівень зайнятості - 68 %; 

- рівень безробіття - 14 %. 

Кадровий потенціал - 15-35 років - 2321 особа, з них - 54 % - жінки,                

46 % - чоловіки. 
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ 

ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

 

При доопрацюванні запасів кар’єра піску, можливі наступні ймовірні 

впливи планованої діяльності на фактори довкілля: 

- кліматичні фактори - негативних впливів не передбачається.               

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки 

в результаті експлуатації об’єкта відсутні виділення парникових газів, 

теплоти, інертних газів та вологи. 

- повітряне середовище - під час експлуатації кар’єру на його 

території будуть наявні викиди забруднюючих речовин,                                            

що утворюватимуться під час роботи двигунів гірничої техніки та 

автотранспорту; неорганізовані викиди пилу гірничих порід, що буде 

утворюватись в процесі видобувних робіт в радіусі роботи гірничої техніки 

та їх тимчасовому зберіганні у відвалах; викиди під час проведення 

ремонтно-профілактичних робіт, що передбачають роботи із зварки та різки 

металів. 

- водне середовище - негативних впливів не передбачається. 

Забруднення чи інші негативні впливи на стан підземних та грунтових вод 

неможливе, оскільки під час експлуатації кар’єру будуть виконуватись 

заходи щодо попередження потрапляння забруднюючих речовин та відходів 

в навколишні землі. 

 Гідрогеологічні умови родовища задовільні, корисна копалина 

розташована вище рівня підземних вод і тому не обводнена. Вплив на 

грунтові води чи порушення їх природного гідрологічного режиму не 

передбачається. 

- ґрунти - можливим негативним наслідком проектованої діяльності є 

тимчасове відчуження земель для потреб кар’єру; переміщення грунтових 
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порід в межах кар’єру. У наслідок цього незначною зміною складу ґрунтів; 

Негативний вплив буде тимчасовим і по завершенню виконання планових 

робіт припиниться. 

ані рекультиваційні відновлюючи заходи відновлять мікрофлору та 

грунтову фауну переміщених грунтів, попередять виникнення ерозії ґрунтів 

(вивітрювання, розмивання) та будуть сприяти відновленню природної 

рівноваги навколишніх земель.  

 

Для збереження якості родючого рослинного шару він складується              

у окремий відвал. 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - негативних 

впливів не передбачається Зміна складу рослинних співтовариств і фауни, 

різноманітності популяцій, домінуючих співтовариств їх виснаження                     

або деградація в результаті будівництва і експлуатації запроектованих 

об’єктів не наступить. 

- навколишнє соціальне середовище, включаючи архітектурну, 

археологічну та культурну спадщину - негативного впливу на стан 

здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності 

місцевого населення не передбачається. 

 

Згідно проведених розрахунків всі викиди забруднюючих речовин на 

території кар’єру є менші за нормативні вимоги (величина ГДК). 

 

Рівень забруднення оцінюється як «прийнятний» Всі можливі ризики 

на соціальне середовище та здоров’я населення оцінюються як прийнятні. 

 

Речовини, що мають канцерогенні властивості, у викидах з 

проектованих джерел, які будуть діяти на території кар’єру відсутні. 

Відповідно ризик розвитку канцерогенних ефектів на здоров’я населення - 

відсутній. Згідно проведеного розрахунку, ризик розвитку не канцерогенних 
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ефектів на чутливі групи населення розглядають як зневажливо малий. Ризик 

розвитку не канцерогенних ефектів - відсутній. 

Рівні шуму, вібрації не будуть перевищувати норми допустимого 

впливу. Контроль за утворенням та подальшим поводженням з відходами та 

стоками дозволяє попередити їх потрапляння в навколишнє середовище,                        

а отже і умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. 

.  
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5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 

планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи  

з демонтажу після завершення такої діяльності 

 

Розробка та видобуток корисної копалини (піску) відбуватиметься на 

вже розвіданому та частково розробленому кар’єром Смолінського родовища 

піску. Всі підготовчі, гірничо-капітальні та будівельні роботи на даний час є 

виконані. Здійснення впливів під час виконання підготовчих та будівельних 

робіт на навколишнє середовище не передбачається. 

Основним негативним впливом на навколишнє середовище від 

провадження планової діяльності це буде вплив на геологічне середовище - 

зміна природної геологічної будови в межах території гірничого відводу з 

утворенням кар’єрної виїмки, яка може викликати збільшення негативного 

навантаження на гідросферу та літосферу. 

Для забезпечення охорони земних надр, раціонального поводження з 

природними ресурсами та зменшення та усунення негативних наслідків, що 

виникають в наслідок видобувної діяльності на геологічне середовище 

проектом передбачається: 

- раціональне та повне видобування корисної копалини - прийнята в 

проекті система розробки кар’єру може забезпечити повне вилучення запасів 

сировини при її мінімальних втратах та порушеннях геологічного 

середовища. 

- розробка кар’єру передбачається із виконанням всіх заходів щодо 

попередження порушення гідрологічного режиму району. 
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- проведення постійного макшейдерсього моніторингу та контролю 

протягом всього терміну експлуатації та рекультивації проектованого 

кар’єру. 

- виконання рекультиваційних робіт на відроблених площах кар’єру                  

з максимально-можливим відновленням порушених гірничо-видобувними 

роботами земель - зменшує розмір кар’єрної виїмки та попереджає ерозію 

навколишніх грунтів, створює новий ландшафт навколишньої місцевості та 

попереджає виникнення можливих залишкових негативних впливів, що 

можуть виникати після завершення відпрацювання родовища.  

Вищевказані рішення покращать стан природного геологічного 

середовища, зміненого та порушеного в наслідок реалізації видобувних 

робіт, допоможуть раціонально використати території та запаси корисної 

копалини, протидіяти небезпечним зсувним явищам та зменшити можливий 

негативний вплив на геологічне середовище від проектованого кар’єру. 

 

 

5.2 Використання у процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

 

Для потреб кар’єру не передбачається вилучення додаткових 

земельних ділянок. 

Вплив на грунти пов’язаний із переміщення грунтових порід в межах 

кар’єру і в наслідок цього незначною зміною складу ґрунтів; незворотне 

вилучення значної кількості грунтових порід (корисна копалина), що 

супроводжується утворенням кар’єрної виїмки. Негативний вплив буде 

тимчасовим і по завершенню виконання планових робіт припиниться. 

Для компенсації вищезгаданого негативного впливу на навколишні 

грунти в майбутньому передбачаються заходи щодо гірничо-технічної та 

біологічної рекультивації порушених гірничовидобувними роботами земель. 
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 Ці заходи передбачають тимчасове зберігаються родючого шару 

грунтів у відвалах та в подальшому використовуються для рекультивації 

кар’єру.  

 

Дані рекультиваційні відновлюючи заходи відновлять мікрофлору та 

грунтову фауну переміщених грунтів, попередять виникнення ерозії ґрунтів 

(вивітрювання, розмивання) та будуть сприяти відновленню природної 

рівноваги навколишніх земель.  

 

Для збереження якості родючого рослинного шару він складується у 

окремий відвал для забезпечення захисту від вітрової та водної ерозії грунтів. 

Відповідно негативний вплив (зменшення родючості) чи знищення цінного 

поверхневого родючого шару ґрунту в наслідок реалізації проектованої 

діяльності - буде відсутній. 

 

Вода у виробництві використовується тільки на безвідходний полив 

території кар’єру. Воду для поливу передбачається з устаткування очищення 

шахтних вод.  

Привізна вода питної якості використовується тільки для 

забезпечення питних та госппобутових (миття рук) потреб персоналу. 

Негативних плив на наслідок залучення та використання водних ресурсів                 

не передбачається. 

Біоресурси в процесі роботи кар’єру не використовуються. 
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5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, 

світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінювання  

та інші фактори впливу, а також здійснення операцій  

у сфері поводження з відходами 

 

Згідно проведених розрахунків приземні концентрації для всіх 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують значень 

ГДК. 

Скидів забруднених стоків в навколишнє середовище                                     

не передбачається.  

В даний час в процесі експлуатації кар’єру єдиним джерелом 

водопритоків в кар’єр є атмосферні опади. Максимальні притоки води в 

кар'єр спостерігаються під час інтенсивних злив в літній період і під час 

інтенсивного сніготанення в весняний період. Максимальне надходження 

зливових вод в кар’єр, що фактично спостерігалося, становило 100 м
3
/год.  

Як показав досвід 38-річного відпрацювання покладів піску 

Смолінського родовища, спеціальний водовідлив з кар'єру не потрібен. 

Атмосферні опади видаляються з кар'єрної виїмки природним шляхом за 

рахунок випаровування і фільтрації в нижній водоносний горизонт 

тріщинуватих кристалічних порід і підземні гірничі виробки, що утворилися 

при відпрацюванні уранових руд. 

Основа кар’єра характеризується високими фільтраційними 

властивостями щебеневої кори вивітрювання і забезпечує дренування 

поверхневих вод, утворених атмосферними опадами. 

 

Рівні шуму, вібрації не будуть перевищувати нормативних 

покказників допустимого впливу. Контроль за утворенням та подальшим 

поводженням з відходами та стоками дозволяє попередити їх потрапляння в 
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навколишнє середовище, а отже здійснювати негативний вплив на 

навколишнє середовище. 

Негативного впливу під час реалізації планованої діяльності на 

території діючогоо кар’єру на промислові, житлово-цивільні і 

сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну 

організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші 

елементи не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу 

даного об’єкту. Поблизу території розташування кар’єру відсутні великі 

підприємства-забруднювачі, що можуть суттєво негативно впливати на стан 

існуючого фонового забруднення атмосферного повітря та інші складові 

природного середовища району розташування об’єкту проектованої 

діяльності. Об’єкти навколишнього техногенного середовища, що можуть 

негативно впливати на об’єкт проектованої діяльності відсутні. 

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також 

погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 

Згідно проведених розрахунків всі викиди забруднюючих речовин на 

території кар’єру є меншими за нормативні показники,  

Реалізація планованої діяльності не призведе до суттєвих змін 

існуючого фонового забруднення атмосфери та не чинитиме негативного 

впливу на навколишнє середовище через забруднення шкідливими 

речовинами його компонентів (повітря, грунт, вода). Всі можливі ризики 

проектованої діяльності на соціальне середовище та здоров’я населення 

оцінюються як прийнятні. 
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5.4 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів планованої 

діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення  

про провадження планованої діяльності 

 

Території, які мають особливе природоохоронне значення, на які може 

поширитися вплив, в районі розташування об’єкта планованої діяльностіі 

відсутні. 

Кумулятивний вплив об’єкта планованої діяльності та сусідніх 

виробничих підприємств, які є забруднювачами довкілля, з урахуванням їх 

видів діяльності, є допустимим, тому значного негативного кумулятивного 

впливу на довкілля не очікується. 

 

 

5.5 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер  

і масштаб викидів парникових газів, та чутливістю діяльності  

до зміни клімату 

 

Основними факторами впливу на клімат є: 

- хімічне забруднення атмосфери; 

- теплове забруднення повітряного басейну; 

- зміна водного режиму району. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери об’єктом планованої 

діяльності незначний. Теплове забруднення повітряного басейну                            

не передбачається. Зміна водного режиму не планується. 

У зв’язку з цим, можна зробити висновок, що об’єкт планованої 

діяльності не матиме впливу на зміну кліматичних умов. 
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

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 та 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.  
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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 певнихфакторів. 

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. 

При прогнозуванні фізичних впливів планованої діяльності                        

на навколишнє середовищу використані діючі на території України методики 

розрахунку та нормативні документи, що встановлюють граничнодопустимі 

рівні впливу, а також програмні комплекси, рекомендовані до використання 

Мінприроди. 
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7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ  

НА ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ,  

ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО  

НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Ресурсозберігаючі заходи 

 

Своєчасне і високоякісне виконання маркшейдерських робіт для 

забезпечення найбільш повного і комплексного вилучення корисних 

копалин, ефективного та безпечного ведення гірничих робіт та охорони надр. 

Відповідно, для проведення видобувних робіт в кар’єрі будує залучено 

менше матеріальних та енергетичних ресурсів, а їх використання буде 

раціонально-обгрунтованим. 

По завершенню терміну експлуатації кар’єру передбачається виконати 

рекультиваційні роботи із використанням розкривних порід та родючого 

шару грунту, що були зняті з всієї площі кар’єрного поля перед початком 

видобувних робіт та за складовані у відвали. 

Сміття, що може слугувати вторсировиною для інших виробництв 

(пластик, метал, відпрацьовані мастила, папір та ін.) буде сортуватись та 

відправлятись на вторинну переробку на спеціалізовані підприємства. 

Залучення сучасних енергозберігаючих приладів освітлення із 

високим ККД, сприятиме суттєвій економії та раціональному поводженню                

з паливо-енергетичними ресурсами. 

 

Захисні заходи 

 

Для захисту атмосфери від забруднень проектом передбачені заходи 

щодо попередження та зменшення викидів, що утворюються в процесі 

експлуатації кар’єру: 
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- застосування засобів пилоподавлення (періодичне зрошення в 

теплий період року кар’єрних та під’їзних доріг, вибоїв водою; 

- проведення систематичного контролю за технічним станом 

гірничого обладнання і автотранспорту та регулювання двигунів із метою 

зниження виділення шкідливих газів. 

Для забезпечення нормативного стану повітряного середовища, вміст 

забруднюючих речовин в повітрі робочої зони підлягає періодичному 

контролю 

Виконання маркшейдерського відомчого контролю за правильністю 

розробки родовища, за виконанням вимог по охороні надр і найбільш 

повному вилученню з надр корисної копалини, за виконанням заходів, що 

забезпечують під час проведення гірничих робіт безпечність для життя                        

і здоров’я робітників і охорону об'єктів, споруд від шкідливого впливу цих 

робіт. 

 

Відновлювальні та компенсаційні заходи 

 

Передбачені природоохоронні заходи з проведення гірничотехнічної 

та біологічної рекультивації порушених гірничо-видобувними роботами 

земель. По завершенню експлуатації кар’єру буде завершена рекультивація 

відробленої території кар’єр. 

Під час експлуатації проектованого об’єкту підприємство буде 

сплачувати компенсаційні стягнення (екологічний податок) за викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу; за вивіз та утилізацію виробничих та 

побутових відходів. 

Згідно проведених попередніх розрахунків, утворення надлишкових 

об’ємів викидів забруднюючих речовин, що будуть перевищувати 

нормативні вимоги буде відсутнє. Відповідно планована діяльність не буде 

призводити до утворення незворотних збитків в стані природного 

середовища. 
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Охоронні заходи 

 

Заходи з охорони надр включають: 

- встановлення строгого контролю маркшейдерської служби та 

технічного нагляду кар’єру за дотриманням прийнятих нормативів системи і 

технології розробки родовища та нормативних показників втрат; 

- детальне вивчення геологічної будови і якісних особливостей 

ділянок родовища, які відпрацьовуються з метою недопущення збіднення 

корисної копалини. 

- проведення розробки родовища в межах гірничого відводу; 

- відробка бортів кар’єру під стійким результуючим кутом, який 

забезпечить повноту виїмки корисної копалини і недопущення оповзневих 

явищ. 

Таким чином, при виконанні вищенаведених заходів, передбачених 

проектом, планована діяльність не вплине на сформований стан природного 

середовища в районі його розміщення. 
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

У відповідності з Кодексом Цивільного захисту України, надзвичайна 

ситуація це обстановка на окремій території, яка характеризується 

порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена 

катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, 

епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною 

подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю                     

або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання 

значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської 

діяльності; 

 

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила 

ураження, травмування населення або створює на окремій території                     

чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення              

та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних 

засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє 

наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий 

вплив на навколишнє природне середовище. 

 

Виникнення можливих аварійних ситуацій з негативними 

екологічними наслідками на території кар’єру може бути в разі неправильної 

технічної експлуатації та розробки родовища, що призводить до: 

- руйнування бортів, зсуви, обвалення гірничої маси - при 

неналежному забезпеченні стійкого стану бортів кар’єру, стійкості уступів і 

відвалів, перевищення кутів укосу, перевищення висоти уступів, не 

дотримування ширини робочих площадок і запобіжних берм; 



93 

 

- аварій на технологічних спорудах та гірничому устаткуванні,                       

що супроводжуються викидом в атмосферу чи потраплянням до грунтів та 

навколишнє водне середовище забруднюючих речовин. 

 

Для попередження аварійних ситуацій в кар’єрі передбачається 

виконання протиаварійних заходів: 

- систематичний контроль за зсувними процесами уступів і бортів, 

доріг, тощо; 

- своєчасне виконання планово-попереджувальних ремонтів та 

профілактичних оглядів обладнання; 

- розробка кар’єру повинна проводитись у відповідності до норм та 

правил розробки родовищ корисних копалин відкритим способом; 

- кожний працюючий на підприємстві, помітивши небезпеку, що 

загрожує людям або підприємству, ознаки можливих зсувів, обвалів уступів, 

виникнення пожеж та інше) зобов’язаний, поряд з прийняттям заходів по їх 

усуненню, повідомити про це особу технічного нагляду, а також попередити 

людей, яким загрожує небезпека; 

- висота уступу визначається проектом з урахуванням фізико-

механічних властивостей гірничих порід і корисних копалин, а також 

гірничотехнічних умов їх залягання; кути укосів робочих уступів не повинні 

перевищувати проектних значень; 

- гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, мережі 

електропостачання та зв’язку повинні розміщуватись на робочих площадках 

уступів за межами призми обрушення; 

- виконання маркшейдерського відомчого контролю за правильністю 

розробки родовища, за виконанням вимог по охороні надр і найбільш 

повному вилученню з надр корисної копалини, за виконанням заходів,                 

що забезпечують при проведенні гірничих робіт безпечність для життя і 

здоров’я робітників і охорону об’єктів, споруд від шкідливого впливу цих 

робіт. 
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9 ТЕХНІЧНІ ТРУДНОЩІ, ВИЯВЛЕНІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені 

наступні труднощі: відсутність на момент виконання Звіту з оцінки на 

довкілля нормативно-методичного забезпечення та єдиних стандартів щодо 

підготовки Звіту. 
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10 ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ  

ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ 

 

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи 

про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності № 2019924437),                     

що підлягає оцінці впливу на довкілля опубліковано у газетах 

«Маловисківські вісті» від 04.09.2019 № 69 (10799) (додаток та «Народне 

Cлово»   від 05.09.2019 № 36 (3420), а також на сайті Департамента екології 

та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації 

01.09.2019. 

У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, громадськість може надати 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. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 

повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

зауважень і пропозицій від громадськості до Департаменту екології та 

природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації                      

не надходило (додаток Н). 
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу 

інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування 

його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття 

ефективних управлінських рішень в Україні створена система державного 

моніторингу навколишнього природного середовища.  

Спостереження за станом навколишнього природного середовища, 

рівнем його забруднення здійснюється центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, іншими спеціально уповноваженими державними 

органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність 

яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього 

природного середовища. 

Підприємства, установи і організації незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності, діяльність яких призводить чи може 

призвести до погіршення стану довкілля, зобов’язані здійснювати 

екологічний контроль за виробничими процесами а станом промислових зон. 

Моніторинг та контроль по виконанню природоохоронних заходів                

у відповідності до вимог законодавчих і нормативних документів 

здійснюється керівником підприємства або його заступником. 

Організація санітарного контролю за шкідливими факторами 

виробничого середовища здійснюється у відповідності до вимог частини 2                              

ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення». 
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Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу проводиться Державною екологічною 

інспекцією України та підприємством. 

Виробничий контроль здійснюється органами Міністерства екології та 

природних ресурсів України та Міністерства охорони здоров’я України, 

відповідно до положення про цей орган. 

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає: 

- контроль обсягів викидів, у тому числі: вимірювання масової 

концентрації і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин; 

- порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з 

нормативами граничнодопустимих викидів або технологічними 

нормативами; 

- облік викидів і звітність по контролю за викидами. 

Система контролю викидів повинна забезпечувати виконання вимог, 

передбачених Законом України «Про охорону атмосферного повітря», 

галузевими нормативними документами, дозволами на викиди 

забруднюючих речовин, а також отримати: 

- систематичні дані про об’єми викидів, що є вихідними даними до 

звітності за формою № 2-ТП (повітря); 

- інформацію про дотримання встановлених граничнодопустимих і 

технологічних нормативів викидів; 

- дані для виявлення і аналізу причин, які викликали перевищення 

нормативів.  

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається 

на об’єкті планованої діяльності передбачаються програма моніторингу              

та контролю впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності 

для моніторингу та контролю допустимих впливів, яка включає: 

- регулярний контроль за технічним станом устаткування; 

- забезпечення належного збирання, перевезення та передачі відходів, 

що утворюються під час експлуатації об’єкта планованої діяльності, згідно 
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чинного законодавства щодо зберігання, оброблення, перероблення, 

утилізації, видалення та захоронення, а також дотримання правил екологічної 

безпеки при поводженні з відходами; 

- збезпечення обов’язкового обліку відходів що утворюються під час 

експлуатації об’єкта планованої діяльності.  

Разом з тим буде здійснюватись щорічний контроль якості 

атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та зони 

спостереження проммайданчику підприємства. 

Контроль стану навколишнього середовища на межі СЗЗ і в ЗС                  

(зоні спостереження) шахти передбачається за розробленою і затвердженою 

схемою локального моніторингу підприємства.  
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Смолінське родовище піску є сировинною базою для ВП «ШАХТА 

СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК». 

Межі кар’єру піску знаходиться в межах гірничого відводу, згідно 

Акту від 18.06.2001 № 16 «Про надання гірничого відводу для розробки 

Смолінської родовища піску для твердіючої закладки», виданий 

Кіровоградською обласною державної адміністрацією 

Кар’єр піску розташований, в межах проммайданчика № 2                           

ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК», на ділянці між існуючими 

проммайданчиками шахти «Допоміжна», закладального комплексу та шахти 

«Вентиляційна», на раніше відведених для підприємства землях. 

ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» розробляє підземним 

способом Ватутінське родовище уранових руд. З метою максимально 

повного вилучення цінної корисної копалини - уранових руд - при 

відпрацюванні запасів уранових руд застосовується система розробки 

підповерхових штреків (ортів) із заповненням виробленого простору 

твердіючою закладкою. Твердіюча закладка складається із трьох 

компонентів: в’яжучий (молотий гранульований доменний шлак), інертний 

наповнювач (пісок) і вода. 

Період експлуатації кар’єра визначається періодом роботи 

гідрозакладального комплексу шахти (далі - ГЗК) - основного споживача 

піску, що видобувається. Період роботи ГЗК визначається необхідністю 

повного закладання підземних виробок після припинення видобувних робіт 

на підземному комплексі шахти (до 2025 р). 

Планова діяльність передбачає доопрацювання запасів піску 

Смолінського родовища відкритим способом (кар’єр) по автотранспортній 

системі розробки із тимчасовим відвалоутворенням. 
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Таким чином, цілью планової діяльності є продовження терміну дії 

спеціального дозволу на користування надрами з метою здійснення: 

- видобутку пісків для подальшого використання в якості інертного 

заповнювача в складі твердючої закладки; 

- забезпечення робочих місць в кар’єрі, що сприятиме покращенню 

зайнятості місцевого населення. 

 

Пісок Смолінського родовища відноситься до низькоякісних 

будівельних пісків, він не може бути використаним для виробництва більш 

цінних виробів як формувальний пісок, сировина для скляної промисловості і 

для тонкої кераміки, сировина для виробництва електродів. 

 

Існуюча на сьогодні річна потреба у піску складає 300 - 400 тисяч 

тонн із перспективою росту до 500-600 тисяч тонн на рік за рахунок 

зростання потреб ВП «ШАХТА НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА»                               

ДП «СхідГЗК». 

 

В даний час в кар’єрі відпрацьовуються запаси піску категорії А                

в межах ліцензійного контуру.  

 

Для видобування залучений блок, в якому знаходяться 2228,3 тис. м
3
 

запасів піску і 1656,9 тис. м
3
 глинистої розкривної породи. 

 

Фронт виїмки піску і розкриву просувається в південно-західному 

напрямку вздовж західного борту кар’єру. Південний, східний і північно-

східний борти кар’єру вже відпрацьовані. 

 

В відпрацювання залучаються запаси категорії «А». Промислові 

запаси корисних копалин становлять 7094,79 тис. м
3
. Втрати і разубожування 

становлять 5 % і 0 % відповідно. 
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Основні технічні показники об’єкта планованої діяльності наведені               

в таблиці 

  

Найменування показників Одиниці виміру Показники  

1 2 3 

Промислові запаси т. м
3
 7094,79  

Втрати  % 5 

Разубожівання  % - 

Експлуатаційні запаси, всього т. м
3
 7094,79 

Середня об’ємна вага піску  т/м
3
 1,88 

Коефіцієнт розкриву  м
3
/м

3
 1,57 

Продуктивність кар’єра по гірничій 

масі: 

 - річна 

 - добова 

 

 

тис. м
3 

тис. м
3
 

 

 

600 

2,35 

Продуктивність кар’єру з видобутку 

піску: 

 - річна 

 - добова 

 

 

тис. м
3 

тис. м
3 

 

 

235 

0,94 

Режим роботи 

 - робочих днів у році 

 - робочих змін на добу 

 - тривалість зміни 

 

дні 

зміни 

змін/годину 

 

251 

2 

8 

Загальна кількість працюючих чол. 21 

Термін відпрацювання рік  

Система  розробки Транспортна з екскаваторним навантаженням і внутрішнім 

розміщенням відвалів 

Параметри системи розробки: 

 - висота уступів 

 - ширина робочого майданчика 

 

м 

м 

 

10 

43,5 

Основне обладнання 

- навантажувальне (ЕКГ-4,6; ЕКГ-5,2; 

Нitachi 310 ZW) 

- транспортне (КрАЗ-256Б) 

- відвалоутворююче(Д-375-М) 

- допоміжне (Д-521-А) 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

3 

12 

1 

1 

 

Параметри кар’єра доопрацюючої частини родовища визначені згідно 

«Норм технологічного проектування гірничодобувних підприємств чорної 
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металургії з відкритим способом розробки», з урахуванням геологічної 

характеристики порід, що складають борту карʼєру, і складають при 

відпрацюванні всіх запасів до відм. 150 м: 

- ширина кар’єра по верху, max - 95 м; 

- довжину кар’єра по верху, max - 196 м; 

- площа кар’єру по верху - 15420 м
2
; 

- кут укосів уступів - 65º; 

- кут нахилу неробочого борту кар’єру - 40º; 

- висота уступів - 10,0 м (для екскаваторів ЕКГ) і 4,0 м                               

(для навантажувача Hitachi ZW 310); 

- ширина робочого майданчика - 43,5 м; 

- ширина запобіжних берм - 5,0 м. 

Смолінське родовище пісків відпрацьовується одним кар’єрним 

полем. 

При доопрацюванні запасів кар’єра піску, можливі наступні ймовірні 

впливи планованої діяльності на фактори довкілля: 

- повітряне середовище - під час експлуатації кар’єру на його 

території будуть наявні викиди забруднюючих речовин,                                            

що утворюватимуться під час роботи двигунів гірничої техніки та 

автотранспорту; неорганізовані викиди пилу гірничих порід, що буде 

утворюватись в процесі видобувних робіт в радіусі роботи гірничої техніки 

та їх тимчасовому зберіганні у відвалах; викиди під час проведення 

ремонтно-профілактичних робіт, що передбачають роботи із зварювання та 

різки металів. 

- водне середовище - негативних впливів не передбачається. 

Забруднення чи інші негативні впливи на стан підземних та грунтових вод 

неможливе, оскільки під час експлуатації кар’єру будуть виконуватись 

заходи щодо попередження потрапляння забруднюючих речовин та відходів 

в навколишні землі. 
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 Гідрогеологічні умови родовища задовільні, корисна копалина 

розташована вище рівня підземних вод і тому не обводнена. Вплив на 

грунтові води чи порушення їх природного гідрологічного режиму не 

передбачається. 

- ґрунти - можливим негативним наслідком проектованої діяльності є 

тимчасове відчуження земель для потреб кар’єру; переміщення грунтових 

порід в межах кар’єру. У наслідок цього незначною зміною складу ґрунтів; 

Негативний вплив буде тимчасовим і по завершенню виконання планових 

робіт припиниться. 

Для збереження якості родючого рослинного шару він складується у 

окремий відвал. 

Рівні шуму, вібрації не будуть перевищувати норми допустимого 

впливу. Контроль за утворенням та подальшим поводженням з відходами та 

стоками дозволяє попередити їх потрапляння в навколишнє середовище,                        

а отже і умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. 
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Ознайомлення громадськості з планованою діяльністю,  

яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
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Розрахунки кількісних та якісних характеристик  

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел об’єкта планованої діяльності 
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Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря                               

в результаті виконання підготовчих робіт на території обєкта планованої 

діяльності будуть: 

- викиди пилу під час розкривних робіт (робота скреперу, 

навантаження на автосамоскид робота бульдозера, розвантаження грунтово-

рослинного шару у зовнішній відвал), під час транспортування грунтово-

рослинного шару у зовнішній відвал;  

- викиди вихлопних газів від двигунів внутрішнього згорання 

автотранспорту та гірничої техніки. 

 

Джерело викидів № 132 (Скрепер - 1 од.; Автосамоскиди - 3 од.). 

Річний об’єм розкривних порід (грунтово-рослинний шар) - 12 500 м
3
/рік                 

(17 500 т/рік); 

Річна витрата дизельного палива - 4,4 т/рік; 

Річний фонд робочого часу устаткування - 240 год./рік. 

 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин при видаленні 

грунтово-рослинного шару розраховуються за формулою 2 [32]: 

Q  = 
3600

106

754321 BGkkkkkk
, г/с 

де 1k  - вагова доля пилової фракції в матеріалі, д.о.; 

 2k  - доля пилу (від всієї маси пилу), що переходить в аерозоль, д.о.; 

 3k  - коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови, д.о.; 

 4k - коефіцієнт, що враховує місцеві умови ступінь захищеності вузлу від 

зовнішніх впливів, умов пилоутворення, д.о.; 

 5k  - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, д.о.; 

7k  - коефіцієнт, що враховує, крупність матеріалу, д.о.; 

G  - сумарна кількість матеріалу, що переробляється, т/год.;  

B  - коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, д.о. 
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Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

недиференційованих за складом 

 

..рмМ  = (0,05 · 0,02 · 1,2 · 1,0 · 0,1 · 0,5 · 72,0 · 10
6
 · 0,5) / 3600 = 0,600 г/с 

рМ  = 0,600 · 10
-6 

· 240 · 3600 = 0,518 т/рік 

де 240 - ефективний річний фонд робочого часу устаткування, год./рік. 

 

Загальна кількість пилу, що виділяється автотранспортом в межах 

кар’єру, розраховується за формулою 7 [32]: 

 ..рмМ  = ( 1С  · 2С  · 3С  · 6С · N  · L  · 7С  · 1q /3600 ) + 4С · 5С  · 6С  · 
/

2q · 0F  · n , г/с 

де 1С  - коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці 

автотранспорту, д.о.; 

2С  - коефіцієнт, що враховує середню швидкість пересування 

автотранспорту, д.о.; 

3С  - коефіцієнт, що враховує стан доріг, д.о.; 

4С  - коефіцієнт,  що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі             

і визначається, як співвідношення
0F

Fфакт , де фактF - фактична поверхня 

матеріалу на платформі, д.о. (значення С4 коливається в межах                 

1,3 - 1,6 в залежності від крупності матеріалу і ступеню заповнення 

платформи); 

0F  - середня площина платформи, м
2
; 

5С  - коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу,                                  

яка визначається як геометрична сума швидкості вітру та 

зворотного вектора середньої швидкості руху транспорту, д.о.; 

6С  - коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу, д.о.; 

N  - кількість ходів (туди і назад) всього транспорту в годину; 

L  - середня протяжність однієї ходки в межах кар’єру, км; 

1q  - пиловиділення  в атмосферу на 1 км пробігу, г; 
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/

2q  - пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі, 

г/м
3
·с; 

n  - кількість автомашин, що працюють на ділянці, од.; 

7С  - коефіцієнт, що враховує частку пилу, що виноситься в атмосферу, 

д.о. 

  

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

недиференційованих за складом 

..рмМ  = (1,3 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 6 · 1,04 · 0,01 · 1450) · 0,1 / 3600 + 1,3 · 1,5 · 1,0 х х 

0,004 · 6 · 3 = 0,003 + 0,140 = 0,143 г/с 

де 0,1 - коефіцієнт, що враховує ефективність полива кар’єрних автодоріг, 

д.о. 

рМ  = 0,143 · 10
-6 

· 240 · 3600 = 0,123 т/рік 

Сумарні викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом по стаціонарному джерелу складають: 

..рмМ  = 0,600 + 0,143 = 0,743 г/с 

рМ  = 0,518 + 0,123 = 0,641 т/рік 

 

Викиди токсичних газів при роботі будівельних машин, механізмів та 

автотранспорту визначаються за формулою 3 [30]: 

рМ  = jcig  · t

iG  · тК  · 10
-3

, т/рік, 

де jcig  - середній питомий викид j -ої забруднюючої речовини з одиниці 

використаного i -го палива, т/т; 

t

iG  - витрата i -го палива рухомим складом підприємства, т/рік; 

тК  - коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на 

величину питомих викидів забруднюючих речовин, д.о. 

Значення середніх питомих викидів забруднюючих речовин при  

використанні палива визначаються за табл. 4 [30] і складають: 
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- сажа - 3,85 кг/т палива; 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  на діоксид 

азоту - 31,5 кг/т палива; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 

5,0 кг/т палива. 

- оксид вуглецю - 36,0 кг/т палива; 

- вуглеводні граничні С12-С19 - 6,2 кг/т палива. 

У відповідності з проектними даними, сумарна витрата дизельного 

палива скрепером та автотранспортом складає 4,4 т/рік. 

 

Сажа 

рМ  = 4,4 · 3,85 · 1,8 · 10
-3 

= 0,030 т/рік 

..рмМ  = 0,030 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,035 г/с 

 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  на діоксид азоту  

рМ  = 4,4 · 31,5 · 0,95 · 10
-3 

= 0,132 т/рік 

..рмМ  = 0,132 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,152 г/с 

 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки 

рМ  = 4,4 · 5,0 · 1,0 · 10
-3 

= 0,022 т/рік 

..рмМ  = 0,022 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,025 г/с 

 

Оксид вуглецю  

рМ  = 4,4 · 36,0 · 1,5 · 10
-3 

= 0,238 т/рік 

..рмМ  = 0,238 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,275 г/с 

 

Вуглеводні граничні С12-С19 

рМ  = 4,4 · 6,2 · 1,4 · 10
-3 

= 0,038 т/рік 



133 

 

..рмМ  = 0,038 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,044 г/с 

 

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря                               

в результаті провадження планованої діяльності на території кар’єру будуть: 

- викиди пилу під час розкривних та планувальних робіт (робота 

екскаваторів, навантаження на автосамоскид робота бульдозера, 

розвантаження розкривних порід (глини, суглинки) у внутрішній відвал),                        

та під час транспортування розкривних порід в межах території кар’єру.  

- викиди забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього згорання 

автотранспорту та гірничої техніки;  

- викиди забруднюючих речовин під час виконання ремонтних робіт                

(зварювальні та металообробні роботи). 

Корисна копалина (пісок) характеризуються високою вологістю                   

(до 15,2 %), тому згідно [32] викиди пилу при його перевантаженні                         

не розраховуються; 

Всі вищенаведені джерела викидів забруднюючих речовин                            

в атмосферне повітря належать до нестаціонарних джерел (автотранспорт) 

або до неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин.                    

Джерела викидів є нестаціонарними і будуть поступово пересуватись по 

площі кар’єру згідно календарного графіку виконання розкривних та 

видобувних робіт. 

 

Джерело викидів № 133 (Внутрішній відвал розкривних порід - 1 од.; 

Екскаватори - 3 од.; Бульдозер - 1 од.; Автосамоскиди - 9 од.; Пост 

зварювальний - 1 од.; Машинка шліфувальна - 1 од.). 

Річний об’єм розкривних порід (глини, суглинки) - 352 500 м
3
/рік                              

(564 000 т/рік); 

Річна витрата дизельного палива - 85,2 т/рік; 

Річна витрата зварювальних матеріалів - 260 кг/рік; 

Річна витрата кругів абразивних - 50 шт/рік. 
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Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин при 

формуванні внутрішнього відвалу розкривних порід (глини, суглинки) 

розраховуються за формулою 2 [32]: 

Q  = 
3600

106

754321 BGkkkkkk
, г/с 

де 1k  - вагова доля пилової фракції в матеріалі, д.о.; 

 2k  - доля пилу (від всієї маси пилу), що переходить в аерозоль, д.о.; 

 3k  - коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови, д.о.; 

 4k - коефіцієнт, що враховує місцеві умови ступінь захищеності вузлу від 

зовнішніх впливів, умов пилоутворення, д.о.; 

 5k  - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, д.о.; 

 7k  - коефіцієнт, що враховує, крупність матеріалу, д.о.; 

G  - сумарна кількість матеріалу, що переробляється, т/год.;  

B  - коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, д.о. 

 



135 

 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

недиференційованих за складом 

 

..рмМ  = (0,05 · 0,02 · 1,2 · 0,5 · 0,1 · 0,5 · 140,4 · 10
6
 · 0,5) / 3600 = 0,058 г/с 

рМ  = 0,058 · 10
-6 

· 4016 · 3600 = 0,838 т/рік 

де 4016 - ефективний фонд робочого часу устаткування, год./рік. 

 

Загальна кількість пилу, що виділяється автотранспортом в межах 

кар’єру, розраховується за формулою 7 [32]: 

 ..рмМ  = ( 1С  · 2С  · 3С  · 6С · N  · L  · 7С  · 1q /3600 ) + 4С · 5С  · 6С  · 
/

2q · 0F  · n , г/с 

де 1С  - коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці 

автотранспорту, д.о.; 

2С  - коефіцієнт, що враховує середню швидкість пересування 

автотранспорту, д.о.; 

3С  - коефіцієнт, що враховує стан доріг, д.о.; 

4С  - коефіцієнт,  що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі             

і визначається, як співвідношення
0F

Fфакт , де фактF - фактична поверхня 

матеріалу на платформі, д.о. (значення С4 коливається в межах                 

1,3 - 1,6 в залежності від крупності матеріалу і ступеню заповнення 

платформи); 

0F  - середня площина платформи, м
2
; 

5С  - коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу,                                     

яка визначається як геометрична сума швидкості вітру та 

зворотного вектора середньої швидкості руху транспорту, д.о.; 

6С  - коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу, д.о.; 

N  - кількість ходів (туди і назад) всього транспорту в годину; 

L  - середня протяжність однієї ходки в межах кар’єру, км; 

1q  - пиловиділення  в атмосферу на 1 км пробігу, г; 
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/

2q  - пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі, 

г/м
3
·с; 

n  - кількість автомашин, що працюють на ділянці, од.; 

7С  - коефіцієнт, що враховує частку пилу, що виноситься в атмосферу, 

д.о. 

  

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

недиференційованих за складом 

..рмМ  = (1,3 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 11 · 1,04 · 0,01 · 1450) · 0,1 / 3600) + 1,3 · 1,5 х                   

х 1,0 · 0,004 · 10 · 9 = 0,006 + 0,702 = 0,708 г/с 

де 0,1 - коефіцієнт, що враховує ефективність полива кар’єрних автодоріг, 

д.о. 

рМ  = 0,708 · 10
-6 

· 4016 · 3600 = 10,236 т/рік 

 

Викиди токсичних газів при роботі будівельних машин, механізмів та 

автотранспорту визначаються за формулою 3 [30]: 

рМ  = jcig  · t

iG  · тК  · 10
-3

, т/рік, 

де jcig  - середній питомий викид j -ої забруднюючої речовини з одиниці 

використаного i -го палива, т/т; 

t

iG  - витрата i -го палива рухомим складом підприємства, т/рік; 

тК  - коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на 

величину питомих викидів забруднюючих речовин, д.о. 

Значення середніх питомих викидів забруднюючих речовин при  

використанні палива визначаються за табл. 4 [30] і складають: 

- сажа - 3,85 кг/т палива; 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  на діоксид 

азоту  - 31,5 кг/т палива; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 

5,0 кг/т палива. 
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- оксид вуглецю - 36,0 кг/т палива; 

- вуглеводні граничні С12-С19 - 6,2 кг/т палива. 

У відповідності з проектними даними, сумарна витрата дизельного 

палива екскаваторами, бульдозерами та автотранспортом складає 85,2 т/рік. 

 

Сажа 

рМ  = 85,2 · 3,85 · 1,8 · 10
-3 

= 0,590 т/рік 

..рмМ  = 0,590 · 10
6 
 / 4016 · 3600 = 0,041 г/с 

 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  на діоксид азоту  

рМ  = 85,2 · 31,5 · 0,95 · 10
-3 

= 2,550 т/рік 

..рмМ  = 2,550 · 10
6 
 / 4016 · 3600 = 0,176 г/с 

 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки 

рМ  = 85,2 · 5,0 · 1,0 · 10
-3 

= 0,426 т/рік 

..рмМ  = 0,426 · 10
6 
 / 4016 · 3600 = 0,029 г/с 

 

Оксид вуглецю  

рМ  = 85,2 · 36,0 · 1,5 · 10
-3 

= 4,601 т/рік 

..рмМ  = 4,601 · 10
6 
 / 4016 · 3600 = 0,318 г/с 

 

Вуглеводні граничні С12-С19 

рМ  = 85,2 · 6,2 · 1,4 · 10
-3 

= 0,739 т/рік 

..рмМ  = 0,739 · 10
6 
 / 4016 · 3600 = 0,051 г/с 

 

Питомі викиди забруднюючих речовин при ручному електродуговому 

зварюванні металу визначаються за табл.V-1 [27] і складають: 

Електроди УОНИ-13/55: 
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Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 14,90 г/кг 

зварювальних матеріалів; 

Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 1,09 г/кг 

зварювальних матеріалів;  

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 1,00 г/кг зварювальних 

матеріалів; 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) та їх сполуки                      

в перерахунку на фтор - 4,80 г/кг зварювальних матеріалів; 

Фториди погано розчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) - 

2,70 г/кг зварювальних матеріалів; 

Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку                   

на фтористий водень - 1,26 г/кг зварювальних матеріалів; 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид            

азоту - 2,70 г/кг зварювальних матеріалів; 

Оксид вуглецю - 13,30 г/кг зварювальних матеріалів. 

У відповідності з проектними даними, витрата зварювальних 

матеріалів для проведення ремонтних робіт на об’єкті планованої діяльності 

складає 260 кг/рік. 

Максимальний разовий викид забруднюючих речовин (г/с)                             

в атмосферу при зварюванні металів визначається за формулою 7.5 [34]: 

..рмМ  = ( a  · cq )/( n  · зK  · 3600), 

де a  - максимальна витрата матеріалів, що використовуються, протягом 

робочої зміни, кг/зміну (за даними підприємства); 

cq  - питомий показник виділення забруднюючих речовин при зварюванні 

та наплавленні металів, г/кг зварювальних та наплавочних 

матеріалів; 

n  - тривалість робочої зміни, годин; 

зK  - коефіцієнт завантаження устаткування (робочого часу) в даному 

технологічному процесі, д. од. 
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Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

- при зварювальних роботах: 

рМ
 
= (14,90 · 260,0) · 10

-6 
= 0,004 т/рік 

.. рмМ
 
= [(12,0 · 14,90) / (8 · 1,0 · 3600)] = 0,006 г/с 

 

Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 

- при зварювальних роботах: 

рМ
 
= (1,09 · 260,0) · 10

-6 
= 0,0003 т/рік 

.. рмМ
 
= [(12,0 · 1,09) / (8 · 1,0 · 3600)] = 0,0004 г/с 

 

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) 

- при зварювальних роботах: 

рМ
 
= (1,00 · 260,0) · 10

-6 
= 0,0003 т/рік 

.. рмМ
 
= [(12,0 · 1,00) / (8 · 1,0 · 3600)] = 0,0004 г/с 

 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF)  

та їх сполуки в перерахунку на фтор 

- при зварювальних роботах: 

рМ
 
= (4,80 · 260,0) · 10

-6 
= 0,001 т/рік 

.. рмМ
 
= [(12,0 · 4,80) / (8 · 1,0 · 3600)] = 0,002 г/с 

 

Фториди погано розчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 

- при зварювальних роботах: 

рМ
 
= (2,70 · 260,0) · 10

-6 
= 0,0007 т/рік 

.. рмМ
 
= [(12,0 · 2,70) / (8 · 1,0 · 3600)] = 0,0001 г/с 
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Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки  

в перерахунку на фтористий водень 

- при зварювальних роботах: 

рМ
 
= (1,26 · 260,0) · 10

-6 
= 0,0003 т/рік 

.. рмМ
 
= [(12,0 · 1,26) / (8 · 1,0 · 3600)] = 0,0005 г/с 

 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  на діоксид азоту 

- при зварювальних роботах: 

рМ
 
= (2,70 · 260,0) · 10

-6 
= 0,0007 т/рік 

.. рмМ
 
= [(12,0 · 2,70) / (8 · 1,0 · 3600)] = 0,0001 г/с 

Сумарні викиди оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  

на діоксид азоту по стаціонарному джерелу складають: 

.. рмМ
 
= 0,176 + 0,0001 = 0,1761 г/с 

рМ
 
= 2,550 + 0,0007 = 2,5507 т/рік 

 

Оксид вуглецю 

- при зварювальних роботах: 

рМ
 
= (13,30 · 260,0) · 10

-6 
= 0,003 т/рік 

.. рмМ
 
= [(12,0 · 13,30) / (8 · 1,0 · 3600)] = 0,005 г/с 

Сумарні викиди оксиду вуглецю по стаціонарному джерелу 

складають: 

.. рмМ
 
= 0,318 + 0,005

 
= 0,323 г/с 

рМ
 
= 4,601 + 0,003

 
= 4,604 т/рік 

 

Питомі викиди забруднюючих речовин при шліфувальних роботах 

визначаються за табл. Х-14 [27] та складають: 

- Машинка шліфувальна з діаметром круга 200 мм: 
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Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом - 0,050 г/с. 

 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

недиференційованих за складом 

..рмМ = 0,050 г/с 

M  = 0,050 · 10
-6 

· 26 · 3600 = 0,005 т/рік 

де 12 - максимальний час, протягом якого будуть здійснюватись шліфувальні 

роботи, год. 

Сумарний викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом по стаціонарному джерелу викиду складає: 

..рмМ  = 0,058 + 0,708 + 0,050 = 0,816 г/с 

рМ  = 0,838 + 10,236 + 0,005 = 11,079 т/рік 

 

Джерело викидів № 134 (Зовнішній відвал розкривних порід - 1 од.; 

Бульдозер - 1 од.; Автосамоскиди - 3 од.) 

Річний об’єм розкривних порід (грунтово-рослинний шар) -                       

12 500 м
3
/рік (17 500 т/рік). 

 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин при 

формуванні відвалу розкривних порід (грунтово-рослинний шар) 

розраховуються за формулою 1 [32]: 

Q  = 
3600

106

754321 BGkkkkkk
, г/с, 

де 1k  - вагова доля пилової фракції в матеріалі, д.о.; 

 2k  - доля пилу (від всієї маси пилу), що переходить в аерозоль, д.о.; 

 3k  - коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови, д.о.; 

 4k - коефіцієнт, що враховує місцеві умови ступінь захищеності вузлу від 

зовнішніх впливів, умов пилоутворення, д.о.; 
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 5k  - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, д.о.; 

7k  - коефіцієнт, що враховує, крупність матеріалу, д.о.; 

G  - сумарна кількість матеріалу, що переробляється, т/год.;  

B  - коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, д.о. 

 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

недиференційованих за складом 

 

..рмМ  = (0,05 · 0,02 · 1,2 · 1,0 · 0,1 · 0,5 · 72,0 · 10
6
 · 0,5) / 3600 = 0,600 г/с 

рМ  = 0,600 · 10
-6 

· 240 · 3600 = 0,518 т/рік 

де 240 - ефективний річний фонд робочого часу устаткування, год./рік. 

Загальна кількість пилу, що виділяється автотранспортом в межах 

відвалу, розраховується за формулою 7 [32]: 

 ..рмМ  = ( 1С  · 2С  · 3С  · 6С · N  · L  · 7С  · 1q /3600 ) + 4С · 5С  · 6С  · 
/

2q · 0F  · n , г/с 

де 1С  - коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці 

автотранспорту, д.о.; 

2С  - коефіцієнт, що враховує середню швидкість пересування 

автотранспорту, д.о.; 

3С  - коефіцієнт, що враховує стан доріг, д.о.; 

4С  - коефіцієнт,  що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі             

і визначається, як співвідношення
0F

Fфакт , де фактF - фактична поверхня 

матеріалу на платформі, д.о. (значення С4 коливається в межах                 

1,3 - 1,6 в залежності від крупності матеріалу і ступеню заповнення 

платформи); 

0F  - середня площина платформи, м
2
; 

5С  - коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу, яка 

визначається як геометрична сума швидкості вітру та зворотного 

вектора середньої швидкості руху транспорту, д.о.; 
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6С  - коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу, д.о.; 

N  - кількість ходів (туди і назад) всього транспорту в годину; 

L  - середня протяжність однієї ходки в межах кар’єру, км; 

1q  - пиловиділення  в атмосферу на 1 км пробігу, г; 

/

2q  - пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на 

платформі, г/м
3
·с; 

n  - кількість автомашин, що працюють на ділянці, од.; 

7С  - коефіцієнт, що враховує частку пилу, що виноситься в атмосферу, 

д.о. 

 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

недиференційованих за складом 

..рмМ  = (1,3 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 6 · 0,2 · 0,01 · 1450) / 3600 + 1,3 · 1,5 · 1,0 х                

х 0,004 · 6 · 3 = 0,006 + 0,140 = 0,146 г/с 

рМ  = 0,146 · 10
-6 

· 240 · 3600 = 0,126 т/рік 

Сумарний викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом по стаціонарному джерелу викиду складає: 

..рмМ  = 0,600 + 0,146 = 0,746 г/с 

рМ  = 0,518 + 0,126 = 0,644 т/рік 

 

Викиди токсичних газів при роботі будівельних машин, механізмів                 

та автотранспорту визначаються за формулою 3 [30]: 

рМ  = jcig  · t

iG  · тК  · 10
-3

, т/рік, 

де jcig  - середній питомий викид j -ої забруднюючої речовини з одиниці 

використаного i -го палива, т/т; 

t

iG  - витрата i -го палива рухомим складом підприємства, т/рік; 

тК  - коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на 

величину питомих викидів забруднюючих речовин, д.о. 
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Значення середніх питомих викидів забруднюючих речовин при  

використанні палива визначаються за табл. 4 [30] і складають: 

- сажа - 3,85 кг/т палива; 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  на діоксид 

азоту - 31,5 кг/т палива; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 

5,0 кг/т палива. 

- оксид вуглецю - 36,0 кг/т палива; 

- вуглеводні граничні С12-С19 - 6,2 кг/т палива. 

У відповідності з проектними даними, сумарна витрата дизельного 

палива скрепером та автотранспортом складає 3,4 т/рік. 

 

Сажа 

рМ  = 3,4 · 3,85 · 1,8 · 10
-3 

= 0,023 т/рік 

..рмМ = 0,023 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,027 г/с 

 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  на діоксид азоту  

рМ  = 3,4 · 31,5 · 0,95 · 10
-3 

= 0,102 т/рік 

..рмМ = 0,102 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,118 г/с 

 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки 

рМ  = 3,4 · 5,0 · 1,0 · 10
-3 

= 0,017 т/рік 

..рмМ = 0,017 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,020 г/с 

Оксид вуглецю  

рМ  = 3,4 · 36,0 · 1,5 · 10
-3 

= 0,184 т/рік 

..рмМ = 0,184 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,213 г/с 
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Вуглеводні граничні С12-С19 

рМ  = 3,4 · 6,2 · 1,4 · 10
-3 

= 0,029 т/рік 

..рмМ = 0,029 · 10
6 
 / 240 · 3600 = 0,033 г/с 
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Додаток Ж 

 

Розрахунки приземних концентрацій забруднюючих речовин,  

що надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел  

об’єкта планованої діяльності 
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лист 3141/10/2-10 від 27.03.2007 

 

РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ  

ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ 
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код 

 міста 

Найменування 

міста 

Середня темп. повітря Гранична 

швидкість вітру, 

м/с 

Регіональний 

коеф. страт. 

атмосфери 

Кут між 

північним 

напрямком і віссю 

OX, град. 

Площа міста, 

кв. км 

Потребуємий рівень 

конц. в точці 

(у долях ГДК) 

самого жаркого 

місяця, 

град. С 

самого 

холодного 

місяця, 

град. С 

231 смт. Смоліно Кіровоградська обасть 25,4 -8,9 11 200   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код 

 міста 

Код 

проммайданчика 

Найменування проммайданчика Прив'язка до основної систми координат 

X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

231 1 ВП «ШАХТА СМОЛІНСЬКА» ДП «СхідГЗК» (Проммайданчик № 2) 0 0 0 
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ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 

 Код 

міста 

Код 

пром. 

майд. 

Код 

дже-

рела 

Найменування 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) 

Темпе-

ратура 

ПГВС 

(град. C) 

Клас 

небез-

пеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

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

231 1 132 Скрепер   

Автосамоскиди 

0 1 400 400 450 450 5   25.4 1 

133 Внутрішній відвал 

розкривних порід 

Екскаватори   

Бульдозер 

Автосамоскиди 

Пост зварювальний 

Машинка  шліфувальна 

0 1 400 800 450 450 5   25.4 1 

134 Зовнішній відвал 

розкривних порід 

Бульдозер 

Автосамоскиди 

0 1 450 900 200 200 5   25.4 1 
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ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

  Код міста Код пром. 

майд. 

Код 

дже-рела 

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 

231 1 132 2902 0.641 1 0.743          

   328 0.03 1 0.035          

   301 0.132 1 0.152          

   330 0.022 1 0.025          

   337 0.238 1 0.275          

   2752 0.038 1 0.044          

  133 123 0.004 1 0.006          

   143 0.0003 1 0.0004          

   323 0.0003 1 0.0004          

   2902 11,079 1 0,816          

   328 0,590 1 0,041          

   301 2,5507 1 0,1761          

   330 0,426 1 0,029          

   337 4,604 1 0,323          

   2752 0,739 1 0,051          

   343 0.001 1 0.002          

   344 0.0007 1 0.0001          

   342 0.0003 1 0.0001          

  134 2902 0.644 1 0.746          

   328 0.027 1 0.023          

   301 0.118 1 0.102          

   330 0.02 1 0.017          

   337 0.213 1 0.184          

   2752 0.033 1 0.029          
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ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

  Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

123 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0 1 

143 Марганець та його з’  єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) 0.01 1 

323 Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) 0 1 

2902 Суспендовані частинки, недиференційовані за складом 0.5 1 

328 Сажа 0.15 1 

301 Азоту діоксид 0.2 1 

330 Сірки діоксид 0.5 1 

337 Вуглецю оксид 5 1 

2752 Вуглеводні граничні С12-С19 1 1 

343 Фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію) 0.03 1 

344 Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 0.2 1 

342 Фториди,газоподібні з`єднання(фтористий водень,4-фтор.кремній) 0.02 1 

  

 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 

 Код міста 

  

Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 

спостереження 

Конц. 

(у долях ГДК) 

при U<=2 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

X, м Y, м Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

231 301 a   0,8         

 2902 а   0,1         
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Завдання на розрахунок. 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

231 Відокремлений підрозділ «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»  

ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  

(Проммайданчик № 2) 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

123 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (Розрахунок недоцільний) 

143 Марганець та його з’  єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) (Розрахунок недоцільний) 

323 Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) (Розрахунок недоцільний) 

2902 Суспендовані частинки, недиференційовані за складом 

328 Сажа (Розрахунок недоцільний) 

301 Азоту діоксид 

330 Сірки діоксид (Розрахунок недоцільний) 

337 Вуглецю оксид (Розрахунок недоцільний) 

2752 Вуглеводні граничні С12-С19 (Розрахунок недоцільний) 

343 Фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію) (Розрахунок недоцільний) 

344 Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) (Розрахунок недоцільний) 

342 Фториди,газоподібні з`єднання(фтористий водень,4-фтор.кремній) (Розрахунок недоцільний) 
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ТАБЛИЦЯ 3.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 № 

 п/п 

Коорд. центра сим. Довжина, 

м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 

вісі OX загальної сист. коорд., 

град. 

Ознака 

зони X, м Y, м вісь OX, м вісь OY, м 

1 0 0 6000 6000 250 250 0 0 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 4.  Завдання на розрахунок. 

 Найменування 

міста 

  

Швидкість вітру  

в м/c 

Швидкість вітру  

в долях (Umc) 

Крок перебору 

небезпечних 

напрям. 

вітру 

Фікс. 

напр. 

вітру 

К-ість 

найб. 

вклад. 

Число 

макс. 

концен. 

Ознака 

обчис. 

фону 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

смт. Смоліно 

Кіровоградська 

обасть 

5 11    0,5 1 1,5   10  5 10  
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Концентрації у заданих точках 

  

4001 / 301  Азоту діоксид 

  

Розрахунковий майданчик 1 (без урахування фону) 

 

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, 

% 

546 257 0.025178 0.125888 260.00 5.00 134 39.51 133 38.69 132 21.80 0 0.00 0 0.00 

368 746 0.018915 0.094577 300.00 5.00 134 70.82 133 29.18 132 0.00 0 0.00 0 0.00 

1529 844 0.014658 0.073288 180.00 11.00 133 53.81 134 44.92 132 1.27 0 0.00 0 0.00 

1021 1949 0.016010 0.080051 120.00 11.00 133 44.85 134 39.12 132 16.03 0 0.00 0 0.00 

 

 



 155 
 



 156 

Концентрації у заданих точках 

  

3000 / 2902  Суспендовані частинки, недиференційовані за складом 

  

Розрахунковий майданчик 1 (без урахування фону) 

 

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, 

% 

546 257 0.144723 0.289445 260.00 5.00 134 50.27 133 31.19 132 18.54 0 0.00 0 0.00 

368 746 0.123549 0.247099 300.00 5.00 134 79.30 133 20.70 132 0.00 0 0.00 0 0.00 

1529 844 0.085613 0.171227 180.00 11.00 134 56.25 133 42.69 132 1.06 0 0.00 0 0.00 

1021 1949 0.091624 0.183249 120.00 11.00 134 49.99 133 36.32 132 13.69 0 0.00 0 0.00 
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Концентрації у заданих точках 

  

4001 / 301  Азоту діоксид 

  

Розрахунковий майданчик 1 (з урахуванням фону) 

 

  

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, 

% 

546 257 0.185178 0.925888 260.00 5.00 134 39.51 133 38.69 132 21.80 0 0.00 0 0.00 

368 746 0.178915 0.894577 300.00 5.00 134 70.82 133 29.18 132 0.00 0 0.00 0 0.00 

1529 844 0.174658 0.873288 180.00 11.00 133 53.81 134 44.92 132 1.27 0 0.00 0 0.00 

1021 1949 0.176010 0.880051 120.00 11.00 133 44.85 134 39.12 132 16.03 0 0.00 0 0.00 
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Концентрації у заданих точках 

  

3000 / 2902  Суспендовані частинки, недиференційовані за складом 

  

Розрахунковий майданчик 1 (з урахуванням фону) 

  

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, 

% 

546 257 0.194723 0.389445 260.00 5.00 134 50.27 133 31.19 132 18.54 0 0.00 0 0.00 

368 746 0.173549 0.347099 300.00 5.00 134 79.30 133 20.70 132 0.00 0 0.00 0 0.00 

1529 844 0.135613 0.271227 180.00 11.00 134 56.25 133 42.69 132 1.06 0 0.00 0 0.00 

1021 1949 0.141624 0.283249 120.00 11.00 134 49.99 133 36.32 132 13.69 0 0.00 0 0.00 
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Додаток З 

 

Розрахунок кількісних та якісних характеристик виробничих відходів, 

що утворюються при експлуатації об’єкта планованої діяльності 
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На підставі аналізу технологічних процесів, устаткування і сировини, 

що використовується на підприємстві та згідно з вимогами ГОСТ 17.9.0.1-99 

«Выявление отходов и предоставление информационных данных об отходах» 

визначаються види відходів і джерела їх утворення. 

Методика визначення фактичних нормативів утворення промислових 

відходів враховує приналежність їх до наступних категорій, що 

характеризують особливості техногенезу відходів: 

- залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які не можуть бути 

використані по прямому призначенню із-за зміни фізичного стану 

геометричних розмірів або фракційно-дисперсного складу в результаті 

здійснення технологічних процесів або робіт. При цьому вказані залишки  по 

хімічному або речовому складу ідентичні сировині, матеріалам, 

напівфабрикатам (категорія А); 

- техногенні продукти, отримані при видобуванні та збагаченні 

сировини, а також в результаті фізико-хімічної переробки початкових 

матеріально-сировинних ресурсів, але що не є метою технологічного процесу 

або робіт (категорія Б); 

- речовини або суміші, очищення місць або об’єктів (технологічного 

устаткування, транспортних засобів, сховищ, виробничих майданчиків і тому 

подібне), що є продуктами, а також осідання очисних споруд, що 

утворюються при механічному очищенні стічних вод і газів, що відходять 

(категорія В); 

- матеріали, відпрацьовані у сфері виробничо-технічного споживання, 

втратили свої функціональні властивості, встановлені нормативними 

вимогами, зокрема за рахунок забруднення (категорія Г); 

- відпрацьовані вироби, що відносяться до оборотних коштів, не 

відповідають початковим технічним характеристикам, зокрема із-за зміни 

функціональних властивостей матеріалів, з яких вони виготовлені (категорія 

Д). 
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Норматив утворення промислових відходів встановлюється на 

підставі наступних базових показників і формул, кожна з яких 

використовується для відповідної категорії відходу. 

 

КАТЕГОРІЇ  А і Б: 

 

..вутвН  =  рV / пV  - ппV / пV  - оV / пV  - (1 - бп )                              (З.1) 

 

..вутвН =  (1 - бп ) - пV / рV  - ппV / рV  - оV / рV                               (З.2) 

де рV  - кількість сировини, матеріалу, напівфабрикату, полікомпонентних  

сумішей, використаних для фізико-хімічної переробки в 

профілюючу продукцію. Якщо регламентом процесів і робіт 

передбачено повне або часткове повернення відходів в 

технологічний цикл для повторного використання, в значення 

показника рV  включається величина вказаного повернення;  

пV  і ппV - кількість, відповідно, профілюючої і побічної продукції, 

проведеної в результаті обробки (переробки) вихідних 

матеріально-сировинних ресурсів в об’ємі ріV ; 

оV  - кількість інших видів відходів, що утворюються в результаті обробки 

(переробки) вихідних матеріально-сировинних ресурсів в об’ємі рV  і 

що підлягають видаленню або передачі (продажу) зацікавленому 

споживачеві для утилізації; 

бп  - питомий кількісний показник неминучих і зворотних втрат 

компонентів вихідних матеріальних сировинних ресурсів або їх 

похідних, що не включаються до складу відходів і обумовлених 

існуючим технічним і технологічним рівнем процесу або робіт. 
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КАТЕГОРІЯ В: 

Для речовин і їх сумішей, що є продуктом очищення місць і об’єктів 

(технологічного устаткування, транспортних засобів, сховищ, виробничих 

майданчиків            і тому подібне): 

 

..вутвН = о / р  (З.3) 

де о  - кількість речовини або суміші речовини, що утворюються в результаті 

експлуатації, технічного обслуговування, очищення місць і об’єктів; 

р  - кількість вихідних матеріально-сировинних ресурсів, продукції, 

відходів і тому подібне, що розміщуються в місцях і об’єктах до 

проведення технічного обслуговування і очищення останніх. 

 

Для скидів очисних споруд: 

 

..вутвН = ( вх - вых ) · (1 + влК )                                            (З.4) 

де вх  і вых  - концентрація вмісту речовин в стічних або газових викидах, 

відповідно, на вході і виході очисної споруди; 

влК  - коефіцієнт, що характеризує вологість осаду, який вивантажується з 

очисної споруди, в пайовому вираженні. 

 

КАТЕГОРІЇ Г і Д: 

 

Для матеріалів і виробів, які виводяться з експлуатації в повному об’ємі: 

 

..вутвН = н  · (1 + зК ) · (1 - знК ) (З.5) 

де н  - кількість матеріалів або виробів; 

зК  - коефіцієнт забруднення матеріалу або виробу, що характеризує 

збільшення маси останніх на момент виведення з експлуатації; 
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 знК  -   коефіцієнт зносу виробів, що характеризує зменшення їх маси на 

момент виведення з експлуатації. 

 

Для матеріалів або виробів, які виводяться з експлуатації частково: 

 

..вутвН = вд / р  · (1 + зК ) · (1 - знК )                                               (З.6) 

де вд  - кількість матеріалів і виробів, що вводяться в експлуатацію замість 

відпрацьованих; 

р  -  кількість матеріалів і виробів, що знаходяться в експлуатації. 

 

Якщо кількість матеріалів або виробів у формулах (З.5) і (З.6) 

відбиваються не в одиницях маси, то зК  і знК  не враховуються. 

Значення показників р ,  п , пп , о , бп , вх , вих , н , вд   у формулах 

(З.1)              і (З.2) виражаються в натуральних одиницях. 

За відсутності нормативу утворення відходу, за нормативно-

допустимий об’єм береться його середньостатистичний об’єм утворення на 

підприємстві. 
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Автомобільні шини відпрацьовані 

 

(6000.2.9.03 Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час експлуатації) 

 

Експлуатація колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) приводить 

до зношення автомобільних шин. 

Норматив утворення відпрацьованих автомобільних шин визначається 

за формулою: 

утвH (ашв) = (Т а )  ( L / H ) m , 

        де Т  - кількість КТЗ, шт.; 

а  - кількість встановлених шин, шт.; 

L  - максимальний пробіг КТЗ, км/рік. 

H - експлуатаційна норма середнього ресурсу пневматичної шини, км.  

m - вага відпрацьованої шини, т. 

Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин 

приймаються згідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 

24.11.2014 № 598 «Про затвердження Експлуатаційних норм середнього 

ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних 

машин, виконаних на колісних шасі». 

Вихідні дані та результати розрахунку нормативно-допустимого 

об’єму утворення відпрацьованих автомобільних шин наведені в табл. З.1. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення 

відпрацьованих автомобільних шин складає: 

утвH (ашв) = 1,623 т/рік 
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Фільтри масляні та паливні відпрацьовані 

 

(7730.3.1.05 Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 

 

В процесі експлуатації КТЗ, що працюють на рідкому паливі                               

(дизельне паливо) утворюються відпрацьовані масляні та паливні фільтри. 

Норматив утворення відпрацьованих масляних та паливних фільтрів 

визначається за формулою: 

утвH (фв) = L / нL  ( мm мq  + пm пq )  10
-3

, 

де L  - максимальний пробіг КТЗ, км/рік; 

нL  - нормативний пробіг КТЗ до заміни масляних і паливних фільтрів, км.  

мm  - вага відпрацьованого масляного фільтру, кг; 

пm  - вага відпрацьованого паливного фільтру, кг; 

мq  - сумарна кількість масляних фільтрів, встановлених на КТЗ, шт.; 

пq  - сумарна кількість паливних фільтрів, встановлених на КТЗ, шт. 
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Таблиця З.1 - Вихідні дані та результати розрахунку нормативно-допустимого об’єму утворення відпрацьованих 

автомобільних шин 

 

Марка КТЗ Кількість КТЗ 

даного  

типу,  шт. 

Кількість шин, 

що встановлені 

на КТЗ, шт. 

Загальна 

кількість шин, 

що встановлені 

на КТЗ, шт. 

Нормативний 

пробіг 

(напрацювання)  

КТЗ,  

км (мото-годин)  

Максимальній 

пробіг 

(напрацювання) 

КТЗ, км  

(мото-годин) 

Кількість шин,  

що виводяться  

з експлуатації , 

шт. 

Вага 

шини, 

т 

Вага 

відпрацьованих  

автомобільних 

шин , т 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экскаватор  

Hitachi 310 ZW 

1 4 4 (8000) (2575) 2 0,346 0,588 

Автосамоскид 

КрАЗ-256 

12 10 120 90000 8000 11 0,079 0,739 

Поливальна машина 

ПМ-130 

1 6 6 100000 3000 1 0,050 0,043 

Скрепер Д-375-М 

 

1 4 4 (8000) (1000) 1 0,298 0,253 

ВСЬОГО 1,623 

 Примітка. 1. Данні в графі 7 одержані множенням показника графи 4 на відношення показника графи 6 до показника графи 5; 

                        2. Данні в графі 9 одержані множенням показника графи 7 на  показник графи 8  і на коефіцієнт 0,85, що враховує зношення протектора автомобільної шини. 
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Згідно з вимогами «Положення про технічне обслуговування і ремонт 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого 

наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 та                          

ГОСТ 21624-81 «Система технического обслуживания и ремонта 

автомобильной техники», заміна фільтрів проводиться при здійсненні               

ТО-2: 

- для вантажних автомобілів,  автобусів на базі вантажних автомобілів 

або з використанням їх базових агрегатів, автомобілів повнопривідних, 

причепів і  напівпричепів - через 16 000 км пробігу. 

- для кар’єрної техніки - через 4000 мото-годин. 

Згідно з «Розрахунком утворення побутових і промислових відходів 

на підприємствах регіону Криворізької регіональної інспекції екологічної 

безпеки», середня маса відпрацьованих фільтрів КТЗ складає: 

- масляного - 1,0 кг/шт.; 

- паливного - 0,35 кг/шт. 

Вихідні дані та результати розрахунку нормативів утворення 

відпрацьованих масляних та паливних фільтрів на підприємстві наведені                    

в табл. З.2. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення 

відпрацьованих масляних і паливних фільтрів складає:  

утвH (фв) = (16 · 1,0 + 16 · 0,35) · 10
-3

 = 0,022 т/рік 
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Батареї акумуляторні відпрацьовані 

(6000.2.9.04 Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

 

Згідно НД 7214 У 95120-157-97 «Правила нагляду та підтримки в 

робочому стані стартерних свинцево-кислотних акумуляторних батарей», 

затверджених наказом Міністерства транспорту України від 08.12.97 № 417 

та ГОСТ 959-91 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные 

напряжением 12 В для автотракторной и мотоциклетной техники. Общие 

технические условия», гарантійний термін експлуатації акумуляторних 

батарей, що не потребують догляду складає 24 місяці при пробігу 

транспортного засобу за цей період не більше 75 тис. км.  

Вихідні данні та результати розрахунку нормативно-допустимого 

об’єму утворення відпрацьованих акумуляторних батарей на об’єкті 

планованої діяльності наведені в табл. З.3. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення 

відпрацьованих акумуляторних батарей складає: 

утвH (абв) = 0,219 т/рік 
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Таблиця З.2 - Кількість масляних і паливних фільтрів встановлених на дорожніх транспортних засобах підприємства 

Марка КТЗ Кількість КТЗ,   

од. 

Кількість фільтрів, що встановлені 

на КТЗ, шт. 

Нормативний пробіг 

(напрацювання)  КТЗ,  

км (мото-годин) 

Максимальній пробіг 

(напрацювання) КТЗ, 

км (мото-годин) 

Кількість відпрацьованих 

фільтрів, шт./рік 

масляних паливних масляних паливних 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Экскаватор  

Hitachi 310 ZW 

1 2 2 (4000) (2575) 2 2 

Автосамоскид 

КрАЗ-256 

12 2 2 16 000 8000 12 12 

Поливальна машина 

ПМ-130 

1 2 2 16 000 3000 1 1 

Скрепер Д-375-М 1 2 2 (4000) (1000) 1 1 

Примітка. 1. Данні в графі 7 отримані множенням показника графи 2 на показник графи 3 та на відношення показника графи 6 до показника графи 5; 

  2. Данні в графі 8 отримані множенням показника графи 2 на показник графи 4 та на відношення показника графи 6 до показника графи 5. 

  



173 

 

Таблиця З.3 - Вихідні дані та результати розрахунку нормативно-допустимого об’єму утворення відпрацьованих 

акумуляторних батарей 

Марка КТЗ Кількість КТЗ,  шт. Марка 

встановленої 

акумуляторної 

батареї 

Загальна кількість 

встановлених 

акумуляторних 

батарей, шт. 

Вага однієї 

акумуляторної 

батареї,  т 

Сумарна вага 

встановлених 

акумуляторних 

батарей, т 

Термін 

експлуатації 

акумуляторних 

батарей, рік 

Сумарна вага 

відпрацьованих 

акумуляторних 

батарей, т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Экскаватор  

Hitachi 310 ZW 

1 6 СТ-120 1 0,049 0,049 2 0,025 

Автосамоскид 

КрАЗ-256 

12 6 СТ-90 12 0,026 0,312 2 0,156 

Поливальна машина 

ПМ-130 

1 6 СТ-90 1 0,026 0,026 2 0,013 

Скрепер Д-375-М 

 

1 6 СТ-120 1 0,049 0,049 2 0,025 

ВСЬОГО 10      0,219 

Примітка. Данні в графі 8 отримані діленням показника графи 6 на показник графи 7. 
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Масла відпрацьовані 

(6000.2.8.21Відходи масла не позначені іншим способом) 

 

Основний об’єм відпрацьованих масел утворюється при технічному 

обслуговуванні кар’єрної техніки та автотранспорту. 

Нормативно-допустимий об’єм утворення відпрацьованих масел при 

технічному обслуговуванні та ремонті кар’єрної техніки та автотранспорта, 

розраховується за формулою: 

утвH (мв) = 0,5 · 
100

мпq
 · 10

-3
, 

де 0,5 - питомий норматив утворення відпрацьованого масла в залежності від 

витрати свіжих масел (50 % - приймається згідно «Положения по 

организации сбора и рационального использования отработанных 

нефтепродуктов», утвержденным Госснабом СССР от 17.03.88), д.о.; 

пq  - максимальна витрата палива, л/рік; 

м  - нормативи витрат мастильних матеріалів (моторних, трансмісійних, 

спеціальних олив та пластичних мастил), кг/100 л палива. 

Згідно проектних даних річна витрата дизельного палива для  потреб 

кар’єрної техніки та автотранспорта складає: 93 000 л/рік. 

Нормативи витрат мастильних матеріалів складають: 

- моторні оливи - 2,9 л/100 л дизельного палива; 

- трансмісійні - 0,4 л/100 л дизельного палива; 

- спеціальні оливи - 0,15 л/100 л дизельного палива; 

- пластичні мастила - 0,35 кг/100 л дизельного палива. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення 

відпрацьованих масел при технічному обслуговуванні та ремонті кар’єрної 

техніки та автотранспорта складає:  

2утвH  (мв) =  0,5 · [(93 000 · 3,8) / 100] · 10
-3 

= 1,767 т/рік 
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Накладки гальмівних колодок автомобільного  

транспорту відпрацьовані 

(6000.2.9.22 Відходи перевезень, не позначені іншим способом) 

 

Експлуатація КТЗ приводить до зношення накладок гальмівних 

колодок. Ресурс якісних гальмівних колодок може досягати 40 000 км. 

пробігу, хоча в значній мірі залежить від індивідуальної манери водіння, 

режиму та умов експлуатації КТЗ (при їзді по місту ресурс може знижуватись 

майже у 1,5 рази).  

Згідно з вимогами «Положення про технічне обслуговування і ремонт 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого 

наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 та                                   

ГОСТ 21624-81 «Система технического обслуживания и ремонта 

автомобильной техники», перевірка та при необхідності заміна накладок 

гальмівних колодок проводиться при здійсненні ТО-2: 

- на вантажних автомобілів,  автобусів на базі вантажних автомобілів 

або з використанням їх базових агрегатів, автомобілів повнопривідних, 

причепів і  напівпричепів - через 16 000 км пробігу. 

Нормативний  фонд робочого часу спецтехніки до заміни накладок 

гальмівних колодок складає 1000 мото-годин. 

Нормативно-допустимий об’єм утворення відпрацьованих накладок 

гальмівних колодок визначається за формулою: 

утвH .(нгк) = ( L / нL ) · нгn · нгm  · 10
-3

, 

де L  -   річний пробіг КТЗ, км/рік; 

нL  - нормативний пробіг КТЗ до заміни гальмівних накладок, км.; 

нгn  - кількість гальмівних накладок, встановлених на КТЗ даної марки, шт.; 

    нгm  - вага відпрацьованої накладки гальмівної колодки, кг. 
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Вихідні дані та результати розрахунку нормативу утворення 

відпрацьованих накладок гальмівних колодок наведені в табл. З.4. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення 

відпрацьованих накладок гальмівних колодок складає: 

 утвH (нгк) = 0,196 т/рік 
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Ганчір’я промаслене 

(7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 

 

Для технічного обслуговування та ремонту кар’єрної техніки і 

автотранспорту, на підприємстві використовуються текстильні відходи 

(ганчір’я). По мірі використання текстильні матеріали забруднюються 

нафтопродуктами, що призводить до утворення відходу - промасленого 

ганчір’я. 

Нормативно-допустимий об’єм утворення промасленого ганчір’я при 

технічному обслуговуванні автотранспорту визначається за формулою: 

1утвH (гп) = L  · а

гп  · 10
-3

, 

де L  - загальний максимальний пробіг всього автотранспорту підприємства, 

тис. км пробігу; 

     а

гп  - питомий показник утворення промасленого ганчір’я при технічному 

обслуговуванні КТЗ, кг/10000 км пробігу. 
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Таблиця З.4 - Вихідні дані та результати розрахунків нормативно-допустимого об’єму утворення відпрацьованих 

накладок гальмівних колодок  

Марка КТЗ Кількість 

КТЗ, шт. 

Кількість накладок 

тормозних колодок 

на КТЗ, шт. 

Загальна кількість 

накладок тормозних 

колодок на КТЗ, шт. 

Пробіг (напрацювання)  

дорожніх транспортних 

засобів до заміни накладок 

тормозних колодок,  

км (мото-години) 

Пробіг 

(напрацювання) 

КТЗ, км/рік 

(мото-години) 

Маса однієї 

відпрацьованої 

накладки, кг 

Загальна маса 

відпрацьованих 

накладок тормозних 

колодок, т/рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Экскаватор  

Hitachi 310 ZW 

1 8 8 (1000) (2575) 0,60 0,012 

Автосамоскид 

КрАЗ-256 

12 24 288 16 000 8000 0,60 0,086 

Поливальна 

машина ПМ-130 

1 16 16 16 000 3000 0,60 0,003 

Скрепер Д-375-М 1 8 8 (1000) (1000) 0,60 0,005 

ВСЬОГО 10      0,106 

Примітка. Дані у графі 8 отримані множенням показника 4 на відношення показника графи 6 до показника графи 5 та множенням на показник графи 7 з переведенням 

кг/рік в т/рік. 
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Згідно табл. 3.4 «Сборника удельных показателей образования 

отходов производства и потребления» норматив утворення промасленого 

ганчір’я при технічному обслуговуванні вантажного автотранспорту складає 

2,18 кг на 10 тис. км пробігу. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення промасленого 

ганчір’я при ремонті та технічному обслуговуванні автотранспорту складає: 

1утвH (гп) = (99 000 / 10 000) · 2,18 · 10
-3

 = 0,022 т/рік 

Згідно ОНТП 18-85 «Общесоюзные нормы технологического 

проектирования предприятий нерудных строительных материалов» 

нормативи витрат обтиральних матеріалів для кар’єрної техніки складає: 

- екскаватори - 0,090 т на 1000 мото-годин; 

- скрепери - 0,090 т на 1000 мото-годин; 

- бульдозери - 0,130 т на 1000 мото-годин. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення промасленого 

ганчір’я при ремонті та технічному обслуговуванні кар’єрної техніки 

складає: 

2утвH (гп) = [(0,090 · 3 · (2575 / 1000) + (0,090 · 1 · ( 2008 / 1000)  + (0,130 · 1 х                             

х ( 2008 / 1000)) = 0,695 +  0,181 + 0,261 = 1,137 т/рік 

Сумарний нормативно-допустимий об’єм утворення промасленого 

ганчір’я складає: 

утвH (гп)  = 1утвH (гп) + 2утвH (гп)  = 0,022 + 1,137 = 1,159 т/рік 

 



 180 

 

Відходи абразивних матеріалів 

(2681.3.1.01 Вироби абразивні некондиційні) 

 

При механічному обробленні металевих деталей, заготовок і 

інструменту машинкою шліфувальноє («болгарка») відбувається стирання 

абразивних кругів і утворення відходів абразивних матеріалів. 

Нормативно-допустимий об’єм утворення відходів абразивних 

матеріалів розраховується за формулою: 

утвH (вам) =  m  ·  (вам) · 10
-3

, 

де m  - загальна вага абразивних кругів, необхідних для виконання 

виробничої програми підприємства, кг; 

 (вам) - коефіцієнт, що враховує частину абразивних кругів, що не 

піддалася стиранню, д.о. 

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 

час роботи з інструментом та пристроями», затвердженими наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 

№966, при механічній обробці металів абразивні круги підлягають заміні при 

стиранні 60 % від їх вихідної ваги, тобто коефіцієнт, що враховує частину 

абразивних кругів, що не піддалася стиранню, складає: 

 (вам) = (1 - 0,6) = 0,4  

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення відходів 

абразивних матеріалів складає: 

утвH (вам) = 50 · 0,160 · 0,4 · 10
-3 

= 0,003 т/рік 

де  50 - максимальна потреба абразивних матеріалів для ремонтних робіт                

в кар’єрі, шт/рік; 

0,160 -  вага абразивного круга Д 200 мм, кг/шт. 
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Відходи зварювальних матеріалів 

(2820.2.1.20 Відходи одержані в процесах зварювання) 

 

При проведенні зварювальних робіт під час поточних та капітальних 

ремонтів устаткування утворюються відходи зварювальних матеріалів. 

Нормативно-допустимий об’єм утворення відходів зварювальних 

матеріалів розраховується за формулою: 

утвH (ве) = змV   (взм), 

де змV  - максимальна витрата зварювальних матеріалів, т/рік; 

(взм)  - норматив утворення відходів під час зварювальних робіт, т/т. 

Згідно з Довідником «Нормування витрати зварювальних матеріалів і 

електроенергії при ручному дуговому зварюванні» довжина «огарка» 

електроду, як правило, дорівнює 50 мм, що складає 10 % від його вихідної 

довжини, тобто норматив утворення відходів зварювальних електродів 

складає: 

(ве)= 0,1 т/т зварювальних електродів 

Максимальна витрата зварювальних електродів для ремонтних робіт                   

в кар’єрі складає 0,260 т/рік. 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення відходів 

зварювальних матеріалів складає: 

утвH (ве)  = 0,260 · 0,1 = 0,026 т/рік 
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Спецодяг зношений 

(7710.3.1.13 Одяг зношений чи зіпсований)  

 

Зношений спецодяг та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) 

утворюється при його використанні працівниками в процесі виконання 

виробничої діяльності. 

Видача спецодягу (ЗІЗ) робітникам відповідних професій на 

підприємстві здійснюється у відповідності з вимогами «Положення про 

порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту». 

 

Нормативно-допустимий об’єм утворення зношеного спецодягу (ЗІЗ) 

визначається за формулою: 

утвH (cоз)  = соN   
в

со

Т

Р
  10

-3
, 

де соN  - максимальна витрата спецодягу (ЗІЗ) по підприємству, од.; 

соР
 

- середня вага спецодягу (ЗІЗ), кг; 

вТ  
- термін експлуатації спецодягу (ЗІЗ), роки. 

Термін експлуатації спецодягу (ЗІЗ) встановлено колективним 

договором в залежності від професій та умов праці. 

Перелік та максимальна витрата спецодягу (ЗІЗ) по об’єкту 

планованої діяльності наведені в табл. З.5. 

 

Таблиця З.5 - Перелік та максимальна витрата спецодягу (ЗІЗ) по об’єкту 

планованої діяльності 

№ з/п Вид ЗІЗ Кількість, од. Середня вага засобу,  

кг/од. 

Термін експлуатації,  

роки 

1 2 3 4 5 

1 Костюми бавовняні  21 1,200 1 

2 Куртка утеплена 21 2,500 3 

3 Штани утеплені 21 2,000 3 
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Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення зношеного 

спецодягу (ЗІЗ) складає: 

утвH (cоз) = (21 · 
1

200,1
 + 21 · 

3

500,2
+ 21 · 

3

000,2
) ·10

-3 
= 0,092 т/рік 
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Спецвзуття зношене 

(7710.3.1.14 Взуття зношене чи зіпсоване)  

 

Зношене спецвзуття утворюється при його використанні 

працівниками в процесі виконання виробничої діяльності. 

Видача спецвзуття робітникам відповідних професій на підприємстві 

здійснюється у відповідності з вимогами «Положення про порядок 

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту». 

Нормативно-допустимий об’єм утворення зношеного спецвзуття 

визначається за формулою: 

утвH (cвз)  = свN
 

 
в

св

Т

Р

 

 10
-3

, 

де свN
 

- максимальна витрата спецвзуття, по підприємству, пар.; 

свР
 

- середня вага засобу, кг; 

вТ  
- термін експлуатації засобу, роки. 

Термін експлуатації спецвзуття встановлено колективним договором в 

залежності від професій та умов праці. 

Згідно з даними підприємств-виробників, середня вага 1 комплекту 

спецвзуття залежить від моделі та розміру і складає 1,2 - 1,5 кг. 

Перелік та максимальна витрата спецвзуття по об’єкту планованої 

діяльності наведені в табл. З.6. 

 

Таблиця З.6 - Перелік та максимальна витрата спецвзуття по по об’єкту 

планованої діяльності 

№ з/п Вид ЗІЗ Кількість, 

пар 

Максимальна вага засобу, 

кг/пару 

Термін експлуатації,  

роки 

1 2 3 4 5 

1 Спецвзуття 21 шт. 1,500 1 
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Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення зношеного 

спецвзуття складає: 

утвH (cвз) = (21  
1

5,1
)  10

-3
 = 0,032 т/рік 
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Відходи побутові 

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

 

В процесі планованої діяльності будуть утворюватись побутові 

відходи. Розрахунок кількості утворення побутових відходів наведені                           

в табл. З.5. 

 

Таблиця З.5 - Розрахунок кількості утворення побутових відходів 

 

Джерело утворення 

відходу 

Розрахункова  

одиниця 

Норматив питомого 

утворення відходу, м
3 

Кількість відходу 

м
3
/рік т/рік 

1 2 3 4 5 

Штат працівників 21робочих місць 0,320 6,720 1,572 

ВСЬОГО 1,572 

 

Таким чином, нормативно-допустимий об’єм утворення побутових 

відходів по підприємству складає: 

утвH (вп) = 1,572 т/рік 
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Додаток И 

 

Кліматична характеристика району планованої діяльності  
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Додаток К 

 

Графічні матеріали  
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Додаток Л 

 

Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
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Додаток М 

 

Розрахунок ризиків планованої діяльності 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА 

                   

 

 

 

Назва підприємства: Відокремлений підрозділ «ШАХТА СМОЛІНСЬКА»  

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (Проммайданчик № 2)  

Назва населеного пункту: Кіровоградська область, Маловиськівський 

район, смт. Смоліне. 

 

 

 

 

1. ОЦІНКА РИЗИКУ ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

=======1.1 Оцінка неканцерогенного ризику ======= 

Перелік небезпечних неканцерогенних речовин 

Назва 

неканцерогена 

Референтної  

концентрації 

Середньорічної  

концентрації 

Коефіцієнт 

небезпеки 

Діоксид азоту 0,04000 0,025 0,625 

Завислі 

речовини 

0,10000 0,144 1,440 

 

Індекс небезпеки:  2,065 

Ризик розвитку неканцеогенних ефектів: Імовірність розвитку 

шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ 
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=======1.2 Оцінка канцерогенного ризику ======= 

Перелік небезпечних канцерогенних речовин 

Назва 

канцерогену 

Фактор канц. 

потенціалу 

Середньорічн

а 

концентрація 

Одинич. 

канц. ризик 

Індивід. 

канц. ризик 

- - - - - 

 

Канцерогенний ризик комбінованої дії: 0,00000 

Рівень канцерогенного ризику: Прийнятний ризик 

 

 

 

 

 

2. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

       

Площа віднесена під об’єкт господарської діяльності: 15420 м
2
 

Площа віднесена під об’єкт господарської діяльності (разом з СЗЗ):                

3140000 м
2
 

Уразливість території від прояву забруднення атмосфери: 0,00491 

Чисельність населення: 9745 

Середня тривалість життя: 70 

Кількість додаткових робочих місць: 0 

Загальна кількість робочих місць: 21 

Соціальний  ризик:  0,000000000 

Рівень соціального ризику: Прийнятний 
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Додаток Н 

 

 

Оголошення про проведення громадських слухань звіту з ОВД та 

платіжка  
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МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

 "СХІДНИЙ   ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ   КОМБІНАТ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 
______________ №_________________    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) 

_              2019924437__________________________ 

(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 

Планована діяльність. ДП «СхідГЗК». Смолінська шахта. Кар’єр піску. Доопрацювання 

запасів  
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

Планована діяльність полягає в зміні контурів існуючого кар’єра видобутку піску на 

Смолінському родовищі піску, який використовується з відповідним цільовим 

призначенням в якості інертного наповнювача в складі твердіючої закладки для 

заповнення вироблених просторів підземного видобування уранової руди 

відокремленного підрозділу Смолінська шахта              ДП «СхідГЗК». Параметри кар’єра 

частини родовища, що допрацьовується, визначені згідно  
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо, місце провадження планованої діяльності) 

«Норм технологічного проектування гірничодобувних підприємств чорної металургії з 

відкритим способом розробки», з урахуванням геологічної характеристики порід, що 

складають борти кар’єру, і складають при відпрацюванні всіх запасів до відмітки 150 м:  

- ширина кар’єра по верху, max - 95 м; 

- довжина кар’єра по верху, max -196 м; 

- площа кар’єру по верху - 15420 м
2
; 

Режим роботи кар’єру приймається повний рік в дві зміни з п’ятиденним робочим 

тижнем.   

Річна продуктивність кар’єру складе: 

- по гірничій масі - 600,0 тис. м
3
/рік (пісок і розкривні породи); 

- по піску - 235,0 тис. м
3
/рік. 

Додаткового відведення земель для здійснення планованої діяльності не потрібно.______  

ЄДРПОУ 14309787, вул. Горького, 2,  м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210;       

тел. (05652) 9-59-14, факс (05652) 5-53-09, 5-53-09 загальний, E-mail: vostgok@email.dp.ua 
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2. Суб’єкт господарювання  

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код згідно з 

ЄДРПОУ14309787_____________________________________________________________ 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

_  Генеральний директор Сорокін Олександр Геннадійович     
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), 

52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2_ тел.(05652)9-59-14, 

факс____ (05652) 5-53-09, 5-55-71, E-mail: vostgok@email.dp.ua.______________________ 

Фактична адреса здійснення планованої діяльності: 26233 смт. Смоліно, Маловисківський район, 

Кіровоградська область, Смолінська шахта, тел. (05258)5-45-23. __________________________ 

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 екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА - вул. В.Чміленка, 

84/37, Кропивницький, 25006.          
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

Контактна особа – Хомич Антонина Павлівна, тел. (+38 0522 22-06-09). Електронна 

адреса: public@ekolog.kr-admin.gov.ua           
 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження 

планова-ної  діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що 

видається_____   
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

 Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА ______________  
                                                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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  

   8 листопада 2019 року о 14-00 годині в приміщені актового залу Смолінської 

селищної _ради___________________________________________________________________________ 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 
 

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

_____________________________________________________________________________________________ 
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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 екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА - вул. В.Чміленка, 

84/37, Кропивницький, 25006.          
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

Контактна особа: Хомич Антоніна Павлівна, тел. (0522) 22-06-09.  

Тел.: (0522) 32-08-53, е-mail: public@ekolog.kr-admin.gov.ua 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА - вул. В.Чміленка, 

84/37, Кропивницький, 25006.          

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 
 

Контактна особа: Хомич Антоніна Павлівна, тел. (0522) 22-06-09.  

Тел.: (0522) 32-08-53, е-mail: public@ekolog.kr-admin.gov.ua 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 207 аркушах. 

_____________________________________________________________________________ 

(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 

На дошках  оголошень органів місцевого самоврядування Смолінської селищної ради___ 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

Контактна особа – тел._(+38066) 566 54 14, секретар  селищної ради Гордієнко Євгенія 

Петрівна  
може ознайомитися з документами, контактна особа) 

На дошках оголошень Смолінської шахти. Контактна особа – тел. (+38066) 158 18 97 

    інженер  з РБ та ОНС  Майборода Олена Василівна.__________________   
 

На офіційному сайті Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат».__ Контактна особа – тел.+380504515871   Жуков Володимир Олексійович  

 

 

 

  Головний інженер ДП «СхідГЗК»     В.М. Пухальський 
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Додаток П 

 

 

Інформація Департамента екології і природних ресурсів 

Кіровоградської ОДА про надходження зауважень до Повідомлення 

про плановану діяльність 
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