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Перелік скорочень 
 
АПК – Адміністративно-побутовий комбінат 
ГЗК – Гідрозакладальний комплекс 
ДП "СхідГЗК" – Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат" 
ЗС – Зона спостереження 
КВ – Купне вилуговування 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
ОВД – Оцінка впливів на довкілля 
ОШВ – Очищення шахтних вод 
ПЗФ – Природно-заповідний фонд 
ПРН – Природні радіонукліди 
РЗФ – Рудо-збагачувальна фабрика 
РКС – Рудо-сортувальний комплекс 
СЗЗ – Санітарно-захисна зона 
ЦПГДЛ –Центральна пилогазодозиметрична лабораторія 

 
Перелік термінів і понять 

 
Зона спостереження – обмежена територія, що не відноситься до 

контрольованої зони та не потребує запровадження спеціальних заходів 
радіаційного захисту й радіаційної безпеки, але в якій проводиться 
індивідуальний дозиметричний контроль опромінення персоналу. 

 
Санітарно-захисна – зона територія, за межею якої концентрації 

забруднюючих речовин і рівнів шкідливих впливів не повинні перевищувати їх 
гігієнічні нормативи. 

 
"Хвости" купного вилуговування є великоуламковий скельний ґрунт з 

переважним розміром уламків +5 – -25 мм. 
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ВСТУП  
 
Предметом проектування є організація рекультивації діючого кар'єру 

піску, який входить до складу виробничого комплексу Смолінської шахти      
ДП "СхідГЗК". Планована діяльність у відповідності до Закону України "Про 
оцінку впливу на довкілля" (стаття 2) відноситься до першої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля. 

 
Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі ОВД) планованої діяльності 

встановлює екологічні і соціальні вимоги до виду і послідовності робіт, які 
виконуватимуться, до виду і кількості матеріалів і природних ресурсів, які 
планується використовувати, до способів поводження з утворюваними 
відходами. Вимоги спрямовані на виконання природоохоронних заходів із 
забезпечення безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення 
планованої діяльності з метою запобігання шкоди довкіллю у період 
проведення робіт з рекультивації кар'єру. 

Звіт з ОВД розробляється з дотриманням вимог Закону України "Про 
оцінку впливу на довкілля", з урахуванням державних, громадських та 
приватних інтересів. 

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  
 
1.1. Опис місця провадження планованої діяльності 

 
Реалізація планованої діяльності здійснюється в межах існуючого 

земельного відводу шахти, на території якого розташований кар'єр піску. 
Державний акт на право постійного користування землею ΙΙ-КР № 002233 від 
15.08.2002, виданий Державному підприємству "Східний гірничо-
збагачувальний комбінат" рішенням Маловисківської районної державної 
адміністрації від 01.06.2002 року № 187, наведено у Додатку А. 

Згідно з п. 8.64 і п. 5.4 ДСП-173-96 для шахти передбачена санітарно-
захисна зона. Приймаючи до уваги радіаційний фактор впливу для об'єктів 
проммайданчика № 2 Смолінської шахти у відповідності до санітарних норм 
проектування ДСП 6. 177-2005-09-02 (ОСПЗРБУ-2005) встановлена санітарно-
захисна зона розміром 500 м. Кар'єр піску згідно до ДСП-173-96 нормативної 
СЗЗ не має, територіально він входить в СЗЗ об'єктів проммайданчика № 2 
шахти. 

Смолінська шахта, що експлуатує Ватутінське родовище, розташована в 
Маловисківському районі Кіровоградської області, на відстані близько 2 км від 
смт. Смоліне. 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÷6,0 км знаходяться села Новопетрівка, 
Новогригорівка, Новопавлівка. На відстані 10 і 20 км від проммайданчиків 
шахти розташовані села Хмільове і Олександрівка.  

Район розміщення майданчика Смолінської шахти відноситься до 
південної частини Придніпровської височини, що є вододілом річок Дніпро і 
Південний Буг. 

 
Схема розташування території Смолінської шахти наведена на рисунку 1.1. 

 
1.2 Цілі планованої діяльності 
 
Планована діяльність здійснюється у межах розташування кар'єру піску, 

на території діючої Смолінської шахти ДП "СхідГЗК".  
Смолінська шахта здійснює видобуток уранової руди Ватутінського 

родовища у відповідності до "Спеціального дозволу на користування надрами 
від 03.07.2002 №2692", виданого Державною службою геології і надр і "Акту про 
видачу гірничого відводу для видобутку уранової руди від 04.09.2017 № 3244", 
виданого Державною службою України з питання праці (Додатки Б і В). 
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Рисунок 1.1 – Ситуаційний план розміщення об'єктів Смолінської шахти 
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Проммайданчик основного виробництва (видобування уранової руди) 
представлений об’єктами стволів "Головний", "Допоміжний", "Вентиляційний" 
та шурфом "Закладальний". Вироблений простір підземного комплексу 
заповнюється закладальною сумішшю У якості одного із компонентів 
твердіючої закладальної суміші є пісок. Пісок видобувається у кар'єрі, який 
розташований в межах проммайданчика № 2 Смолінської шахти. Видобування 
здійснюється у відповідності до Спеціального дозволу на користування 
надрами з метою видобування піску від 08.09.2000 № 2245, який виданий 
Державною службою геології та надр України і Акту про надання гірничого 
відводу від 18.06.2001 року № 16 (видобування піску), який виданий 
Кіровоградською ОДА на термін дії 20 років (Додатки Г і Д).  

Смолінська шахта завершує видобуток запасів уранової руди 
Ватутінського родовища. Розглядаються питання з виведення виробничого 
комплексу із експлуатації. 

Період експлуатації кар'єра визначається періодом роботи 
гідрозакладального комплексу (ГЗК) Смолінської шахти – 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). 

Станом на 01.01.2018р. об'єм непогашеного кар'єрного виробленого 
простору становить 4569,2 тис.м3, прогнозний об'єм кар'єрної виїмки (без 
урахування її погашення) на кінцевий період відпрацювання (2025 рік) складе 
6348,5 тис. м3. 

Відповідно до ст.166 Земельного кодексу України після завершення 
експлуатації кар'єра, територія, яка зазнала змін у результаті проведення 
гірничодобувних робіт, підлягає рекультивації. Повернення порушених земель 
в стан, максимально наближений до природного, забезпечується проведенням 
технічного і біологічного етапів рекультивації. 

 
Планована діяльність полягає в технічній рекультивації діючого кар'єру 

піску Смолінської шахти ДП "СхідГЗК". 
Рекультивація передбачає погашення відпрацьованого простору кар'єра 

відходами гірничого виробництва: пустими породами від проходки гірничих 
виробок шахти, нейтралізованими відходами купного вилуговування, 
відходами рудозбагачувальної фабрики, матеріалами від розбирання будівель і 
споруд та рекультивації території шахти та перекриття його з поверхні 
природними ґрунтами (суглинком і родючим ґрунтом). 

Додаткового відведення земель для здійснення планованої діяльності не 
потрібно. 

Рекультивація порушених земель сприяє локалізації і нейтралізації 
шкідливих впливів відкритих гірничих робіт на довкілля і створення умов для 
активного самовідновлення з використанням у процесі рекультивації родючих 
ґрунтів, які попередньо знімались при видобувних роботах. 
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Кінцева мета рекультивації кар'єру – створення на його місці поверхні, 
що має вигляд близький до природного рельєфу і рекультивованої за 
лісогосподарським напрямком. 

В цілому, планована діяльність відповідно до Постанови КМУ від 
17.09.1996 р № 1147 відноситься до природоохоронного заходу. 

Роботи з рекультивації характеризуються проведенням технологічних 
операцій, пов'язаних з переміщенням техногенних порід і ґрунтів та 
будівельних відходів, роботою автотранспорту та механізмів. 

 
1.3 Опис основних характеристик діяльності протягом виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 
 
Планована діяльність здійснюється на території діючого 

гірничодобувного комплексу Смолінської шахти – в межах її земельного 
відводу. Додаткового відведення земель для здійснення планованої діяльності 
не потрібно. Підготовка території для проведення робіт з рекультивації не 
передбачається. 

Схема розташування кар'єру піску наведена на рисунках 1.1 і 1.2. 
Кар'єр піску розташований на проммайданчику № 2 шахти – між 

об'єктами ствола "Допоміжний", ГЗК і об'єктами ствола "Вентиляційний". 
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 

(РСК) "Алтаїт"; 
– тимчасовий відвал розкривної породи і відвал родючого ґрунту. 
 
Кар'єр піску характеризується наступними параметрами: 
– площа кар'єра зверху – 15,42 тис.м2; 
– глибина кар'єру – 50 м; 
– глибина залягання крівлі пісків – 25-28 м; 
– потужність продуктивної товщі піску – 13-17 м. 
Кар'єр піску в складі Смолінської шахти експлуатується з 1980 року у 

відповідності до проекту "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". 

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, + 182,0м, 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. 
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Прийнята висота уступу становить 8 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.м3 запасів піску на площі 

128,86 тис.м2. 
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.м3 запасів піску і 1656,9 тис.м3 глинистої розкривної породи 
(рисунок 1.3). 

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. 

 
Смолінська шахта завершує видобуток запасів уранової руди 

Ватутінського родовища. Розглядаються питання з виведення виробничого 
комплексу із експлуатації. 

Розрахунковий період експлуатації шахти – 5 років (2019-2023 р).  
 
Період експлуатації кар'єра визначається періодом роботи ГЗК 

Смолінської шахти – основного споживача піску, що видобувається. Період 
роботи ГЗК визначається необхідністю повного закладання підземних 
порожнин після зняття шахти з експлуатації. Для забезпечення виробництва 
закладальної суміші піском буде потрібна робота ГЗК протягом 2 років після 
виведення шахти з експлуатації (2023-2025 р.). 

 
В даний час об'єм непогашеного виробленого простору кар'єру, 

підрахованого графічним способом, станом на 01.01.2018 р. становить 4569,2 
тис.м3, прогнозний об'єм кар'єрної порожнини (без урахування її погашення) на 
кінцевий період відпрацювання (2025 рік) прогнозується на рівні 6348,5 тис.м3. 

Відповідно до ст.166 Земельного кодексу України після завершення 
експлуатації кар'єра, територія, яка зазнала змін в результаті проведення 
гірничодобувних робіт, підлягає рекультивації. Повернення порушених земель 
в стан, максимально наближений до початкового, забезпечується проведенням 
технічного і біологічного етапів рекультивації. 
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Рисунок 1.3 – План кар'єру піску 
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Технічну рекультивацію здійснюють підприємства, організації та 
установи, в розпорядженні яких перебуває земельна ділянка, біологічну 
рекультивацію — землекористувачі за рахунок коштів підприємств, організацій 
та установ, що виконували на цих землях роботи, пов'язані з порушенням 
ґрунтового покриву. 

Технічний етап рекультивації порушених територій на промислових 
майданчиках передбачає демонтаж устаткування і об'єктів інженерного 
забезпечення, погашення порожнин, що утворилися у процесі виробничої 
діяльності, перекриття території спочатку раніше знятим суглинком, а потім 
рослинним ґрунтом до відміток природного рельєфу з виконанням планування 
території. 

 
Після технічного етапу рекультивації землі повертаються або 

передаються відповідним підприємствам для здійснення заходів біологічної 
рекультивації і подальшого використання за призначенням.  

Лісогосподарський напрямок рекультивації вибрано за рекомендаціями 
нормативних (ДСТУ 790:2015 Захист довкілля. Придатність порушених земель 
для рекультивації. Класифікація) і довідкових документів як найбільш 
прийнятний для кар'єра. При лісогосподарському напрямку рекультивації на 
рекультивованій території забезпечується: 

– мінімальна господарська діяльність; 
– мінімальний час перебування людей; 
– надійний захист від розвитку ерозійних процесів; 
– мінімальна інфільтрація атмосферних опадів в ґрунтову товщу за 

рахунок перехоплення води кореневою системою. 
Біологічна рекультивація проводиться за окремим проектом, розробленим 

спеціалізованою організацією з урахуванням положень ДСТУ 7904:2015, ДСТУ 
7906:2015 і ДСТУ 7941:2015. 

У проекті біологічної рекультивації повинні бути визначені: 
– комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів, спрямованих на 

відновлення флори і фауни на рекультивованій ділянці; 
– підбір багаторічних трав, деревних і чагарникових рослин відповідно до 

класифікації укладених ґрунтів, характеру гідрогеологічного режиму та інших 
екологічних факторів; 

– організація посадки лісонасаджень та посіву трав, лісозахисних заходів. 
 
Основна мета технічної рекультивації кар'єру Смолінської шахти – 

заповнення кар'єрного виробленого простору пустими гірськими породами 
шахти, "хвостами" радіометричного збагачення РЗФ, "хвостами" купного 
вилуговування, вторинними "хвостами" сепарації РСК "Алтаїт", будівельними 
відходами від знесення будівель і споруд шахти при виведенні її з експлуатації, 
відходами рекультивації території шахти, розкривними породами кар'єра. 

Кінцева мета рекультивації кар'єру – створення на його місці території 
поверхні, що має вигляд, близький до природного рельєфу, і відповідає 
вимогам законодавчих та нормативних документів України. 
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В цілому, планована діяльність відповідно до Постанови КМУ від 
17.09.1996 р. № 1147 належить до природоохоронного виду. 

Проектні рішення з рекультивації кар'єру базуються на тому, що відходи 
гірничого виробництва, що використовуватимуться для погашення виробленого 
простору кар'єру, за показниками токсичності і радіоактивності є будівельним 
матеріалом, придатним для заповнення кар'єрної виїмки.  

Технічними рішеннями з рекультивації кар'єру піску прийнята наступна 
принципова схема технічної рекультивації: 

– укладання в основі кар'єру великоуламкових скельних пустих порід, які 
мають близький хімічний та радіонуклідний склад з природними породами 
основи кар'єра і слугуватимуть дренажним шаром для порід, які 
укладатимуться вище; 

– заповнення основного об'єму кар'єрної порожнини пустими глинистими 
розкривними породами кар'єру; 

– складування відходів гірничого виробництва і відходів рекультивації 
території шахти, після виведення її з експлуатації, поверх глинистих 
розкривних порід, на відмітках не менше 170 м (не менше ніж на 4 м вище 
прогнозного рівня підземних вод); 

– перекриття відходів гірничого виробництва і відходів рекультивації 
території шахти глинистими розкривними породами шаром не менше двох 
метрів, що відповідає нормативам для лісогосподарського напрямку 
рекультивації; 

– укладання родючого шару ґрунту (чорнозему) на сплановану поверхню 
розкривних глинистих порід шаром потужністю 0,6 м, що відповідає середній 
потужності чорнозему на землях району розташування шахти. 

Після проведення рекультивації спланована поверхня кар'єра 
відповідатиме природному рельєфу і матиме ухили не більше 1° (0,018), що 
мінімізує негативний вплив водної ерозії. 

Принципова схема технічної рекультивації кар'єру піску наведена на 
рисунку 1.4. 
 

За умовами завдання на проектування технічна рекультивація кар'єра 
планується в дві черги: 

– І черга – кар'єр експлуатується і частково рекультивується; 
– ІІ черга – кар'єр не експлуатується, Смолінська шахта виводиться з 

експлуатації, проводиться остаточна рекультивація кар'єра. 
 
І-ша черга технічної рекультивації 
Перша черга технічної рекультивації кар'єру проводиться в період роботи 

Смолінської шахти і передбачена на ділянках кар'єра, які не задіяні в 
проведенні розкривних і видобувних робіт при видобутку піску, 
транспортуванню видобутого піску і розкривних порід. 

Проектний видобуток піску в період першої черги рекультивації – 376,0 
тис.т/рік, проектний об'єм розкриву – 585,0 тис.т/рік. 
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Рисунок 1.4 – Принципова схема рекультивації кар'єру піску 
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Проектний об'єм заповнення кар'єра у період першої черги рекультивації 
прогнозується на рівні 450,0 тис.м3 на рік, у т.ч : 

– розкривні породи кар'єра – 300,0 тис.м3/рік; 
– пусті гірські породи від підземного видобування руди в шахті –             

41,0 тис. м3/рік; 
– "хвости" радіометричного збагачення руд на РЗФ – 34,0 тис.м3/рік; 
– нейтралізовані "хвости" купного вилуговування – 75,0 тис.м3/рік. 
Заповнення кар'єрного виробленого простру передбачається способом 

бульдозерного відвалоутворення. 
Процес рекультивації включає: 
– підготовку основи кар'єра; 
– складування пустих порід шахти; 
– складування розкривних порід кар'єра; 
– складування "хвостів" радіометричного збагачення РЗФ; 
– складування "хвостів" купного вилуговування. 
 
Підготовка основи кар'єра 
Основою відпрацьованого кар'єру є кора вивітрювання кристалічних 

порід – супісок каоліновий твердий, з прошарками суглинку і включенням 
жорстви і щебеню. Потужність каолінової основи в межах дна кар'єра 
змінюється від 0-2 м до 13-16 м. Основу кар'єру підстеляє дресвяно-щебенева 
кора вивітрювання або тріщинуваті граніти. 

Більша частина основи кар'єра в даний час вже перекрита внутрішніми 
відвалами розкривних порід (східна і північно-східна частина кар'єра). 

Основа кар'єра характеризується високими фільтраційними 
властивостями і забезпечує дренування води, що утворюються атмосферними 
опадами, в нижній водоносний горизонт в тріщинуватих кристалічних породах. 

Для технології експлуатації кар'єра і проведення рекультиваційних робіт 
дренувальна властивість основи є позитивним фактором. Тому спеціальні 
заходи щодо зміни властивостей основи кар'єру не проводяться. 

Планувальна відмітка основи кар'єра становить 158,0 м. 
 
Складування пустих порід шахти 
У період першої черги рекультивації протягом 5 років експлуатації шахти в 

кар'єр укладатиметься пуста гірська порода в обсязі 41,0 тис. м3 (68,1 тис.т) за рік. 
Пуста порода (гірська маса у вигляді великоуламкового скельного 

матеріалу) доставляється в кар'єр автосамоскидами до місця складування в 
основі відпрацьованого кар'єру на відмітці 158,0 м. Середня відстань 
транспортування гірської маси – 1500 м. 

Планування гірської маси по основі кар'єра проводиться бульдозером з 
продуктивністю 1000 м3/зміна. Витрати часу на формування відвалу пустої 
породи складуть 41 зміна на рік. 

Площа покриття основи кар'єра великоуламковим скельним ґрунтом складе 
68,34 тис. м2. Середня потужність шару складе 3,0 м. Після закінчення складування 
пустих гірських порід відмітка дна кар'єра становитиме 161,0 м (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5– Складування пустих гірських порід (I черга) 
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Відсипаний в основі кар'єра великоуламковий матеріал є також 
дренажним шаром для глинистих порід, які будуть укладатися вище. 

 
Складування розкривних порід кар'єра 
У період першої черги рекультивації, кар'єр піску буде 

доопрацьовуватися з утворенням розкривних порід в обсязі 300 тис.м3 на рік 
(480,0 тис.т/рік). За 7 років передбачуваного видобутку піску об'єм розкривних 
порід складе 2100 тис.м3 (3360,0 тис.т). 

Розкривні породи у вигляді суглинків і глин доставляються 
автосамоскидами в відпрацьовану частину кар'єра і складуються поверх шару 
пустої породи, починаючи з відмітки 161,0 м. 

Формування відвалу розкривних порід проводиться бульдозером з 
продуктивністю 1500 м3/зміну. Відвал формується пошарово з потужністю 
шару (висотою уступу) до 2 м. Витрати часу на формування відвалу розкривних 
порід складуть 200 змін за рік. 

Розкривні породи передбачено рівномірно складувати по всій чаші 
кар'єра. Складування розкривних порід здійснюватиметься на площі 168,52 
тис.м2. 

По завершенні цього етапу складування відмітка дна кар'єра складе          
179,0 м (рисунок 1.6). 

 
Складування "хвостів" радіометричного збагачення РЗФ 
У період першої черги рекультивації протягом 5 років експлуатації шахти 

в кар'єр завозитимуться "хвости" радіометричного збагачення (сепарації) РЗФ в 
обсязі 34,0 тис.м3 (56,4 тис.т) за рік. 

"Хвости" збагачення у вигляді щебеню скельних порід доставлятимуться 
автосамоскидами в центральну, західну і південно-західну частину кар'єра і 
складуватимуться на відмітці 179,0 м поверх розкривних глинистих порід. 
Потужність шару складування 3,0-4,0 м. Площа складування "хвостів" 
збагачення прогнозується на рівні 56,0 тис.м2 (рисунок 1.7). 

Формування відвалу "хвостів" збагачення виконуватиметься бульдозером 
з продуктивністю 1000 м3/зміна. Витрати часу на формування відвалу "хвостів" 
збагачення складуть 34 зміни за рік. 

 
Складування "хвостів" купного вилуговування 
До теперішнього часу складування "хвостів" купного вилуговування (КВ) 

у відпрацьованому просторі кар'єра проводиться відповідно до робочого 
проекту "Складирование "хвостов" кучного выщелачивания во внутренний 
отвал карьера "Дачный", який розроблений проектним відділом ДП "СхідГЗК" 
у 2014 році. 

У період рекультивації кар'єру складування "хвостів" купного 
вилуговування в порожнину кар'єра здійснюватиметься в міру відпрацювання 
штабелів купного вилуговування. Технологія купного вилуговування 
передбачає щорічне утворення "хвостів" у кількості 120,0 тис.т (75,0 тис.м3). За 
5 років роботи шахти в кар'єр надійде 600,0 тис.т (375,0 тис.м3) "хвостів" КВ. 
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Рисунок 1.6– Складування розкривних порід (I черга) 
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Рисунок 1.7– Складування "хвостів" РОФ (I черга) 
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"Хвости" КВ у вигляді щебеню скельних порід доставлятимуться 
автосамоскидами в частину кар'єра, що рекультивується, і складуватимуться на 
відмітках 179,0-183,0 м на розкривних глинистих породах і хвостах РЗФ. 

Потужність шару складування прогнозується на рівні 2-4 м. Складування 
хвостів КВ передбачається на площі 167,0 тис. м2. 

Формування відвалу "хвостів" КВ виконуватиметься бульдозером з 
продуктивністю 1000 м3/зміна. Відвал формуватиметься пошарово з 
потужністю шару (висотою уступу) до 2 м. Витрати часу на формування 
відвалу хвостів КВ складуть 75 змін на рік. 

По завершенні першої черги рекультивації кар'єрна виїмка буде 
заповнена до відміток: 187,0 м – в південно-західній частині, 184,0-183,0 м – в 
центральній частині, 181,0 м – в північно-східній частині (рисунок 1.8). 

 
ІІ-га черга технічної рекультивації 
 
Друга черга технічної рекультивації кар'єру піску планується в умовах 

виведення з експлуатації Смолінської шахти і припинення видобувних робот в 
кар'єрі. На цьому етапі передбачено завершення технічної рекультивації кар'єру 
піску. 

Рекультивація планується способом бульдозерного відвалоутворення. 
Заповнення кар'єрного виробленого простору передбачається різнорідними 
матеріалами – відходами виробництва і відходами від ліквідації шахти і кар'єра. 

Проектний обсяг заповнення кар'єра у період другої черги рекультивації –  
4181,6 тис.м3, у т.ч : 

– нейтралізовані "хвости" купного вилуговування – 75,0 тис.м3; 
– будівельні матеріали із розбирання будівель і споруд проммайданчика 

шахти – 125 тис.м3; 
– вторинні "хвости" сепарації РСК "Алтаїт" – 33,7 тис.м3; 
– відходи рекультивації території шахти – 667,9 тис.м3; 
– розкривні породи з зовнішнього відвалу кар'єра – 2800,0 тис.м3; 
– родючі ґрунти (чорнозем) – 480,0 тис.м3. 
 
Складування "хвостів" купного вилуговування 
Після припинення роботи шахти і полігона купного вилуговування в 

кар'єр буде вивезений залишковий обсяг "хвостів" у кількості 120,0 тис.т (75,0 
тис.м3). 

"Хвости" КВ планується доставляти автосамоскидами в південну частину 
кар'єра і складувати на попередньо укладених до відмітки 174,0 м розкривних 
глинистих породах і на відпрацьованому борту, на непорушених глинистих 
ґрунтах. Потужність шару складування 3 м. Площа складування "хвостів" КВ 
складе 25,0 тис.м2, відмітка складування сягне відмітки 177,0 м (рисунки 1.9 і 
1.10). 

Формування відвалу "хвостів" КВ передбачається бульдозером з 
продуктивністю 1000 м3/зміна. Витрати часу на формування відвалу хвостів КВ 
складуть 75 змін. 
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Рисунок 1.8– Складування "хвостів" КВ (I черга) 
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Рисунок 1.9 – Складування розкривних порід зовнішнього відвалу (II черга) 

24 



 
 

Рисунок 1.10 – Складування "хвостів" КВ (II черга) 
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Складування "хвостів" КВ передбачається з урахуванням подальшого їх 
покриття розкривними глинистими породами шаром не менше 2 м. 

 
Складування матеріалів розбирання будівель і споруд 
У процесі виведення з експлуатації Смолінської шахти передбачається 

розбирання будівель споруд промислового майданчика, в результаті якої 
утворюються будівельні матеріали об'ємом 125,0 тис.м3 (225,0 тис.т). 

Матеріали розбирання (бита цегла, бетон, залізобетон, залишки 
оздоблювальних, облицювальних і покрівельних матеріалів, кахель, 
штукатурка, шифер і т.п.) планується транспортувати автосамоскидами в 
південну частину кар'єра і складувати на відпрацьованому борту на 
непорушених глинистих ґрунтах і на раніше складованих "хвостах" КВ. 
Потужність шару складування 1-6 м. Площа складування матеріалів розбирання 
– 20,8 тис.м2, відмітка після складування складе 183,0 м (рисунок 1.11). 

Формування відвалу матеріалів розбирання будівель планується 
бульдозером з продуктивністю 1000 м3/зміна. Відвал формується пошарово з 
потужністю шару (висотою уступу) до 2 м. Витрати часу на формування 
відвалу матеріалів розбирання складуть 125 змін. 

Складування матеріалів розбирання будівель передбачає урахування 
подальшого їх покриття розкривними глинистими породами шаром не менше 2 м. 

 
Складування вторинних "хвостів" сепарації РСК "Алтаїт" 
Після припинення гірничих робіт на підземному комплексі шахти на  

промисловому складі будуть знаходитися залишкові обсяги вторинних 
"хвостів" сепарації РСК "Алтаїт" у кількості 33,7 тис.м3 (55,92 тис.т). 

"Хвости" сепарації у вигляді щебеню скельних порід планується 
транспортувати автосамоскидами в південну частину кар'єра і складувати на 
відпрацьованому борту на непорушених глинистих ґрунтах і на раніше 
заскладованих "хвостах" КВ (рисунок 1.12). 

Потужність шару складування 1-6 м. Площа складування хвостів 
сепарації – 8,5 тис.м2. 

Формування відвалу "хвостів" сепарації передбачається бульдозером з 
продуктивністю 1000 м3/зміна. Відвал формується пошарово з потужністю 
шару (висотою уступу) до 2 м. Витрати часу на формування відвалу "хвостів" 
сепарації складуть 34 зміни. 

Після закінчення складування шар "хвостів" сепарації перекривається 
шаром суглинку з відвалу розкривних порід. Потужність покривного шару 2,0 м. 

 
Складування відходів рекультивації території шахти 
У процесі виведення з експлуатації Смолінської шахти передбачається 

рекультивація забрудненої території проммайданчиків та, частково, СЗЗ шахти, 
в результаті якої утворюються відходи рекультивації об'ємом 667,9 тис.м3 
(854,9 тис.т). 
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Рисунок 1.11 – Складування матеріалів розбирання будівель і споруд  
(II черга) 
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Рисунок 1.12 – Складування "хвостів" сепарації РСК "Алтаїт" (II черга) 
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Відходи рекультивації у вигляді техногенних ґрунтів (суміш суглинків, 
чорнозему, щебеню, виробничого сміття) планується транспортувати 
автосамоскидами і складувати в центральній і південній частині кар'єру на 
раніше відсипаних відходах (на відмітці 183,0-187,0 м). Потужність шару 
складування змінна, становитиме 3-7 м (рисунок 1.13). 

Відмітка поверхні після складування відходів рекультивації складе, в 
середньому, 190 м. Площа, зайнята під складування відходів рекультивації - 
86,8 тис.м2. 

Формування відвалу відходів рекультивації передбачається бульдозером з 
продуктивністю 1500 м3/зміна. Відвал формується пошарово з потужністю 
шару (висотою уступу) до 2 м. Витрати часу на формування відвалу відходів 
рекультивації складуть 445 змін. 

Після закінчення складування шар відходів рекультивації перекривається 
шаром суглинку з відвалу розкривних порід. Потужність покриває шару не 
менше 2,0 м. 

 
Складування розкривних порід зовнішнього відвалу 
У північно-західній частині гірничого відводу кар'єра знаходиться 

зовнішній відвал розкривних порід об'ємом 2800,0 тис.м3 (4480,0 тис.т). 
Розкривні породи представлені сумішшю суглинків і глин. 

Процес заповнення кар'єрної виїмки включає: 
– розбирання порід на зовнішньому відвалі екскаваторами і завантаження 

в автосамоскиди; 
– транспортування порід автосамоскидами до місця складування в кар'єр; 
– формування відвалу в кар'єрі. 
Середня дальність транспортування порід становитиме 800 м. 
Формування відвалу розкривних порід планується бульдозером з 

продуктивністю 1500 м3/зміна (753000 м3/рік). Відвал формується пошарово з 
потужністю шару (висотою уступу) до 2 м. Витрати часу на формування 
відвалу розкривних порід одним бульдозером складуть 3,72 року при 
двозмінному режимі роботи. 

Розкривні глинисті породи передбачено складувати в два етапи: 
– на першому етапі – відразу після закінчення відпрацювання кар'єра, 

проводиться засипка кар'єрної порожнини в південній частині від відмітки 
158,0 м до відмітки 174,0 м; 

– на другому етапі, після закінчення складування відходів рекультивації 
шахти, проводиться рівномірне складування глинистих розкривних порід по 
всій чаші кар'єра з обов'язковим покриттям нижчих відходів шаром не менше 
ніж 2 м. 

Потужність відсипаних розкривних порід буде змінюватися від 3 м до        
16 м, загальна площа складування розкривних порід - 316,27 тис.м2. 

По завершенні цього етапу складування відмітка поверхні матиме 
плавний ухил з півдня на північний схід з перепадом відміток від 198 м до      
184 м (рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.13 – Складування відходів рекультивації (II черга) 
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Рисунок 1.14 – Складування розкривних порід зовнішнього відвалу (II черга) 
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Підготовка рельєфу і нанесення родючого шару 
Після закінчення робіт зі складування в кар'єрі відходів виробництва і 

розкривних порід зовнішнього відвалу, виконується планування території з 
метою створення плавного зниження рельєфу в загальному напрямку з 
південного заходу на північний схід і ухилом до 1° (до 0,018). Рельєф не 
повинен мати замкнутих поглиблень і бічних ухилів. При дотриманні даних 
умов рекультивувації поверхня за інтенсивністю водної ерозії буде відноситись 
до незмивної (ухил до 1°). 

Потім по всій спланованою території укладається родючий грунт 
(чорнозем) в обсязі 480 тис. м3 (672,0 тис.т) шаром потужністю 0,6 м. Родючий 
шар також укладається на ділянці розібраного зовнішнього відвалу розкривних 
порід. Потужність нанесення шару чорнозему прийнята як середня, характерна 
для району Смолінської шахти. 

Процес підготовки рельєфу і нанесення родючого шару включає: 
– планування рекультивованої поверхні автогрейдером; 
– розбирання відвалу чорнозему екскаваторами ЕКГ і його завантаження 

у автосамоскиди; 
– транспортування чорнозему автосамоскидами до місця розміщення на 

поверхні засипаного кар'єра і розібраного відвалу; 
– планування чорнозему на рекультивованій поверхні бульдозером шаром 

0,6 м. 
Середня дальність транспортування чорнозему становить 800 м. 
Формування поверхні родючого шару проводиться бульдозером з 

продуктивністю 1500 м3/зміна, 753000 м3/рік. Витрати часу на формування 
родючого шару на рекультивованій поверхні одним бульдозером складуть 320 
змін. 

 
Отриманий рельєф приблизно повторюватиме природний рельєф 

поверхні, що існувала до розробки кар'єру. Пологий ухил забезпечуватиме 
природний стік атмосферних опадів в сторону балки Курнікова без ерозійного 
розмиву поверхні. Загальна площа рекультивованої поверхні прогнозується на 
рівні 500,0 тис.м2 (рисунок 1.15). 

Всього за період першої та другої черги рекультивації для повного 
заповнення в кар'єр буде укладено 7031,6 тис.м3 (10990,32 тис.т) матеріалів, 
представлених відходами гірничого виробництва та відходами виведення 
шахти з експлуатації. 

 
Кар'єр піску знаходиться в зоні розвитку депресійної воронки над 

підземними виробками шахти, тому поверхневі води дренуються в тріщинуваті 
кристалічні породи, що залягають нижче, і перехоплюються системою 
шахтного водовідливу. В процесі рекультиваційних робіт приплив підземних 
вод в кар'єр не очікується, організація збору та відведення поверхневих вод 
(атмосферних опадів) не потрібна. 
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Рисунок 1.15 – План рекультивованої поверхні 
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Шар великоуламкових пустих порід, який укладатиметься в основі 
кар'єра, виконує також роль пластового дренажу, що запобігає підтопленню 
кар'єра в процесі рекультивації і дренуючого підземні води – після 
рекультивації. 

Після закінчення технічної рекультивації кар'єру спеціальні заходи щодо 
водозбору і водовідведення не плануються. Рекультивована поверхня кар'єра 
забезпечує природний стік атмосферних опадів в гідрографічну мережу без 
ерозійного розмиву. 

В процесі проведення робіт з рекультивації плануються заходи щодо 
зниження пиловиділення з робочих поверхонь. З цією метою передбачається 
поливання і зрошення доріг і відвальних порід очищеною шахтною водою за 
допомогою поливомийної машини ПМ-130, що має цистерну ємністю 5000 літрів.  

Середня витрата води на пилопригнічення за 1 зміну складе 10 м3. Річна 
потреба води в сухий період (292 змін за рік) складе 2920 м3. 

Роботи з рекультивації кар'єру піску передбачається виконувати 
існуючим персоналом і наявними механізмами. Тривалість здійснення 
планованої діяльності 12 років: 

– І черга – 7 років; 
– ІІ черга – 5 років. 
Фактична тривалість і послідовність другої черги рекультивації буде 

визначатися і уточнюватися з урахуванням графіка проведення робіт із зняття з 
експлуатації Смолінської шахти. 

 
Графік технічної рекультивації кар'єру представлений в таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Графік технічної рекультивації кар'єру 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Експлуатаці
я шахти        
Експлуатаці
я кар'єра      
Складовані 
матеріали: I черга рекультивації II черга рекультивації 
хвости КВ 

       
пусті гірські 
породи         
хвости 
збагачення 
РЗФ         

розкривні 
глинисті 
породи     

хвости РСК 
"Алтаїт"            
матеріали 
розбирання 
будівель 

           

відходи 
рекультиваці
ї території 

           

родючі 
ґрунти            
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Для здійснення рекультиваційних робіт передбачається наступний режим 
роботи: 

– кількість робочих годин в зміну – 8; 
– кількість змін на добу – 2; 
– кількість робочих днів у році – 251. 
 
Для механізації робіт з рекультивації кар'єру передбачається 

використання діючої техніки Смолінської шахти, яка в даний час зайнята на 
відпрацюванні запасів піску в кар'єрі, складуванні в вироблений простір 
розкривних порід, відходів гірничого виробництва і "хвостів" купного 
вилуговування. 

Потреба в основних будівельних машинах і механізмах наведена в 
таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Потреба в основних будівельних машинах і механізмах 
 

№ 
п/п 

Найменування машини, 
механізму 

Одиниця  
виміру 

Кількість 

1 Екскаватор одноковшевий ємністю ковша 4,6 м3 шт. 1 
2 Екскаватор одноковшевий ємністю ковша 5,2 м3 шт. 1 
3 Бульдозер 79 кВт (108 к.с.) шт. 1 
4 Бульдозер 132 кВт (180 к.с.) шт. 1 
5 Автосамоскиди на базі автомобіля КРАЗ 256 шт. 10 
6 Поливомийна машина ПМ 130 шт. 1 

 
Електропостачання споживачів в процесі технічної рекультивації кар'єру 

піску передбачається за існуючою схемою з урахуванням електротехнічних 
рішень, закладених в робочих проектах з доопрацювання запасів кар'єра і 
складування "хвостів" купного вилуговування. 

Санітарно-побутове обслуговування працівників, зайнятих на роботах з 
рекультивації кар'єру, передбачається з використанням існуючої 
інфраструктури шахти: 

– адміністративно-побутового комбінату (АПК); 
– їдальні; 
– медичного пункту, розташованого в будівлі АПК. 
 
1.4 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 

(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, 
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 
випромінювання, яке виникає у результаті виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 
Роботи з рекультивації характеризуються проведенням технологічних 

операцій, пов'язаних з переміщенням техногенних порід і ґрунтів та 
будівельних відходів, роботою автотранспорту та механізмів. 

Планована діяльність здійснюється на діючому підприємстві, яке працює 
у межах дозвільних документів у сфері викидів забруднюючих речовин в 
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атмосферу, скидів очищених стоків у поверхневі води, поводження з твердими 
виробничими відходами, дотримання нормованих рівнів опромінення 
працівників шахти, а також населення у зоні впливу шахти. 

На роботах з рекультивації кар'єру планується використовувати машини і 
механізми, які працюють на кар'єрі в даний час. Найменування, обсяги відходів, 
що утворюються при експлуатації і 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 санітарно-гігієнічних вимог. 

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 року № 172/КР/49д-18. 

Викиди в атмосферне повітря від джерел кар'єру і шахти, в цілому, 
здійснюються згідно затверджених "Дозволів на викиди забруднюючою 
речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами" №№: 3523155700-
19, 3523155700-95, 3523155700-96, 3523155700-97, які видані Міністерством 
екології і природних ресурсів України і Департаментом екології та природних 
ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

Планована діяльність пов'язана із переміщенням гірських порід, 
будівельних відходів після демонтування будівель і рекультивації території 
шахти, а також природних ґрунтів, при цьому в атмосферне повітря виділяється 
пил матеріалів, з якими здійснюються роботи (речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна). 

Обсяг викидів від неорганізованих джерел (зовнішні відвали суглинку і 
родючого ґрунту, площа кар'єра), менше викидів кар'єра і шахти, в цілому, на 
даний час. 

Фізичними факторами можливого впливу робіт з рекультивації на 
навколишнє середовище є шум і вібрація від роботи машин і механізмів. 
Шумові і вібраційні характеристики техніки відповідають нормативним 
значенням. Виміряний у 2017 році рівень шуму на проммайданчиках 
Смолінської шахті 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 проведення 
планованої діяльності близько 1 км, не перевищуватиме рівнів, які 
визначаються як "комфортні". 

Джерела електромагнітного, теплового, світлового впливів від 
проектованих рекультиваційних робіт відсутні. 

Виконання проектованих робіт планується на території шахти, діяльність 
якої пов'язана з радіаційним впливом на довкілля від основних виробничих 
процесів при видобуванні і первинної переробки уранової руди. Ступінь 
радіаційного впливу на довкілля і населення не перевищує нормативні 
величини. 

Роботи з рекультивації кар'єру не призведуть до додаткового радіаційного 
забруднення довкілля. 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ  
 
Планована діяльність передбачає рекультивацію діючого кар'єру піску по 

закінченню експлуатації промислового комплексу Смолінської шахти, до 
складу якої входить кар'єр. 

Площа порушеної території від експлуатації кар'єру, яка підлягає 
рекультивації, складає ∼ 50,0 га.  

Проведенням рекультивації забезпечується повернення порушених 
земель в стан, максимально наближений до природного, що відповідає вимогам 
Кодексу про надра, Земельному кодексу, Закону України "Про охорону 
земель". 

Лісогосподарський напрямок рекультивації вибраний за рекомендаціями 
нормативних (ДСТУ 790:2015 Захист довкілля. Придатність порушених земель 
для рекультивації. Класифікація) і довідкових документів (ГОСТ 17.5.3.04-83, 
ГОСТ 17.5.1.02-85, "Методические указания по проектированию рекультивации 
нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной 
промышленности"), як найбільш прийнятний для кар'єра. За лісогосподарським 
напрямком рекультивації на рекультивованій території забезпечується: 

– мінімальна господарська діяльність; 
– мінімальний час перебування людей; 
– надійний захист від розвитку ерозійних процесів; 
– мінімальна інфільтрація атмосферних опадів в ґрунтову товщу за 

рахунок перехоплення води кореневою системою. 
На підставі вище зазначеного розробка альтернативних варіантів 

планованої діяльності не потрібна. 
 
Здійснення планованої діяльності з рекультивації кар'єру піску 

планується на території діючого підприємства – в межах території знаходження 
кар'єру піску Смолінської шахти.  

Підготовка території для проведення робіт з рекультивації не 
передбачається. 

Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності не 
розглядаються у зв'язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-
яку іншу територію. 
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ ) 
ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
3.1 Природне середовище 
 
3.1.1 Фізико-географічні та геоморфологічні умови 
 
Смолінська шахта розташована на відстані близько 2 км на південний 

захід від смт. Смоліне Кіровоградської області. 
Ситуаційний план розташування шахти наведено на рисунку 1.1. 
У фізико-географічному відношенні район проектування приурочений до 

Центральної частини України в межиріччі Дніпра і Південного Бугу, до 
південної частини Придніпровської височини. 

Унаслідок різнобічного і високо інтенсивного тривалого використання 
природних ресурсів, на території регіону сформувався певний тип ландшафту, 
представлений відповідним складом природних, напівприродних та штучних 
екосистем. Природні ландшафти і близькі до них за сучасним станом території 
та 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 
скласти основу для формування національної екологічної системи на теренах 
області. 

За характером рельєфу територія регіону являє собою рівнину, сильно 
розітнуту балками і ярами, що, в значній мірі, сприяє великому розвитку 
ерозійної діяльності. Густота яружно-балочної мережі становить 0,5 ÷ 0,75 км 
на 1 км2. 

Максимальні відмітки поверхні території регіону досягають 190-215 м на 
вододілі, мінімальні – 140-165 м – в днищах річок і балок. 

Найбільшою річкою регіону є Синюха, що протікає в 40 км на захід від 
Смолінської шахти. Північну частину району проектування, в 12 км від шахти,  
перетинає р. Велика Вись. В 2 км на північний схід від шахти протікає              
р. Кільтінь, що є притокою р. Велика Вись. 

Територію Смолінської шахти, до складу якої входить кар'єр піску, 
перетинає балка Курнікова, по якій цілий рік протікає струмок, що впадає в р. 
Кільтінь.  

Балки в районі проектування мають, переважно, меридіональний 
напрямок і приурочені до долини річки Велика Вись.  

Рельєф промислового майданчика Смолінської шахти відносно рівний з 
ухилом із заходу на схід. Рельєф, місцями, порушений і ґрунтово-рослинний 
шар покритий насипним ґрунтом потужністю до 0,5 м. Ґрунтово-рослинний 
шар представлений чорноземом потужністю 0,7 – 1,2 м. Абсолютні відмітки 
поверхні землі змінюються в межах 186,0 – 177,0 м. 
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3.1.2 Клімат та метеорологічні умови 
 
Район проектування знаходиться в зоні помірно-континентального клімату. 

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 "Будівельна кліматологія" район 
проектування відноситься до південно-східного кліматичного району – II. 

Кліматичні умови прийняті на підставі інформації Кіровоградського 
обласного центру з гідрометеорології та за багаторічними даними найближчої 
метеостанції "Новомиргород" (Додаток Е).  

Середньорічна температура повітря становить 7-8 С̊. Середньомісячна 
температура повітря найхолоднішого періоду зими (січень – лютий) в регіоні 
становить мінус 5÷8˚С. Середня температура повітря найбільш холодного 
місяця (січня) сягає мінус 8,9 С̊, середня максимальна температура повітря 
найтеплішого місяця (липня) – плюс 25,4 С̊. 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 таблиці 3.1. 
 
Таблиця 3.1 – Повторюваність напрямків вітру і штилю за рік (роза 

вітрів), % 
 
Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 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/сек. Швидкість вітру, 

повторюваність перевищення якої складає 5 %, для району проектування 
дорівнює 10,0 м/сек. Максимально можлива швидкість вітру за даними 
монографії "Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє 
двадцятиріччя (1986-2005г.)" становила 31-35 м/с. 

За характеристичними значеннями вітрового тиску проммайданчик 
кар'єру 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 (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 (ДБН В.1.2-2: 2006) за 
характеристичними значеннями ваги снігового покриву територія відноситься 
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до району 4 – зі сніговим навантаженням, що перевищує 1 раз в 50 років,      
1230 Па. 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів поверхневого шару 
згідно п. 7.5.3 ДБН В.2.1-10 і 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./км2⋅рік (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. 

 
3.1.3 Атмосферне повітря 
 
Існуючий стан атмосферного повітря на території проектування 

обумовлений, головним чином, викидами забруднюючих речовин від діючих 
джерел викидів Смолінської шахти, включаючи кар'єр піску. 

Смолінська шахта відповідно до ДСП 6.177-2005-09-02 за ступенем 
потенційної небезпеки для населення відноситься до I категорії небезпеки. Для 
основних виробничих об'єктів Смолінської шахти (проммайданчика № 1, № 2, 
№ 3, № 4) затверджені розміри санітарно-захисної зони і зони спостереження. 
Кар'єр піску відповідно до ДСП 173-96 нормативної СЗЗ не має. Він 
розташований в межах затвердженої СЗЗ об'єктів шахти (рисунок 1.2). 

 
Відповідно до результатів лабораторного контролю стану атмосферного 

повітря на межі СЗЗ шахти у 2017 році концентрації основних хімічних 
забруднюючих речовин складали: 

– речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – <0,26 мг/м3; 
– діоксиду азоту – <0,02 мг/м3; 
– сірки діоксиду – <0,08 мг/м3. 
Відповідно до результатів моніторингових спостережень концентрація 

основних хімічних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі знаходиться 
в нормованих межах. 

 
Фонові концентрації забруднюючих речовин в повітряному басейні в 

районі смт. Смоліне наведені в таблиці 3.2 (Додаток Ж). 
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Таблиця 3.2 – Фонові концентрації забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі  

 
 
Забруднююча речовина 

Фонова концентрація 
забруднюючої речовини в 
атмосферному повітрі, 

мг/м3 

Гранично допустима 
концентрація для 
населених місць, 

ГДКм.р, мг/м3 
Залізо та його сполуки 0,016 0,04* 

Манган та його сполуки 0,004 0,01 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту) 

0,008 0,2 

Сірки діоксид 0,02 0,5 

Оксид вуглецю 0,4 5,0 

Фтористий водень 0,008 0,02 

Вуглеводні насичені  0,4 1 

Речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок 

0,05 0,5 

Ксилол 0,08 0,2 

* – середньодобова ГДК, мг/м3; 
 
Характерною особливістю території проектування є радіаційний фактор 

забруднення компонентів довкілля від шахтного комплексу. 
Дані моніторингових спостережень ЦПГДЛ ДП "СхідГЗК" з радіаційного 

забруднення атмосферного повітря на території санітарно-захисної зони і зони 
спостереження Смолінської шахти за 2016-2017 роки наведені в таблиці 3.3. 

 
Таблиця 3.3 – Радіаційне забруднення атмосферного повітря в зоні 

спостереження 
 

Територіальна зона Σ α-акт., 
Бк/м3 

Uприрод.,мг/м3 ПЕД, мкЗв/ч 
ЭРОАрадону, 

Бк/м3 

Санітарно-захисна 
зона 

(4,5±1,9)·10-4÷ 
(8,1±3,4) 10-4 

< 0,00186 0,41÷0,63 <5,0 

Зона спостереження (3,5±2,0)·10-4 
÷ 

(6,4±3,0) 10-4 

< 0,00186 0,11÷0,13 <5,0 

 
Виміряний у 2017 році рівень шуму на проммайданчиках Смолінської 

шахті становив від 50 до 55 дБА. 
 
3.1.4 Геологічна будова 
 
У геоструктурному відношенні район проектування знаходиться в межах 

Центральної частини Українського кристалічного щита Кіровоградського 
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тектонічного блоку і Білоцерківсько-Одеського тектонічного блоку. Для району 
характерно двох'ярусна геологічна будова.  

Сейсмічність району відповідає 7 балам за шкалою MSK-64 (Додаток А 
ДБН В.1.1-12-2014). 

 
Кар'єр піску Смолінської шахти розташований на території 

розповсюдження відкладень бучацької, харківської, полтавської свит 
палеогенової і неогенової систем, які перекриті четвертинними відкладеннями. 

В основі родовища піску залягають кристалічні породи, що складаються, 
в основному, середньо-дрібнозернистими гранітами, які майже повсюдно 
покриті потужною корою вивітрювання, яка відсутня тільки уздовж тальвегу 
балки Курнікова. 

Потужність кори вивітрювання змінюється від декількох метрів до 35-55 
м. Найбільш потужна кора вивітрювання встановлена в центральній частині 
родовища уздовж основних розривних структур субмеридіонального 
простягання. На схід від центральної частини потужність кори вивітрювання 
знижується до 2-5 м, а місцями повністю відсутня. На захід від центральної 
частини потужність її зберігається в межах 10-18 м. У південно-східній частині 
родовища, по правому борту балки Курнікова, кора вивітрювання також 
утворює суцільний покрив потужністю 10-28 м. 

За складом в корі вивітрювання виділяються дві зони: 
– верхня – каолін-гідрослюдиста зона, потужністю 5-16 м; 
– нижня – структурна кора вивітрювання, потужністю 2-5 м. 
У верхній зоні переважає первинна каолін-глинисто-гідрослюдиста 

порода з включенням до 20-30 % гравійних зерен кварцу. Щебенева кора 
вивітрювання, яка складає нижню частину розрізу пухких відкладень, залягає 
на схилах підвищення фундаменту і є продуктом руйнування гранітоїдів. 
Місцями в нижніх частинах схилів долини кора вивітрювання представлена 
тільки уламками частково вивітрілих гранітів з невеликою кількістю 
глинистого матеріалу. 

На корі вивітрювання розвинені піски бучакської свити. Вони спорадично 
розвинені тільки на західному схилі балки Курнікова в північній частині 
Смолінського родовища піску. Потужність цих відкладень досягає 5-6 м. Вони 
заповнюють западини в корі вивітрювання кристалічних порід і перекриті 
харківськими пісками. 

Бучакські відкладення представлені сірими кварцовими пісками, часто 
вуглистими. В пісках зустрічаються прошарки чорних глин і бурого вугілля 
потужністю 5-10 см. За гранулометричним складом бучакські піски, переважно, 
однорідні дрібнозернисті, з переважанням фракції 0,25-0,1 мм. Вміст глинистих 
і пилуватих частинок досягає 8-10 %. 

Відкладення харківської свити широко поширені на території родовища, 
на західному і східному схилах балки Курнікова і, як правило, відсутні в 
заплавній частині долини. Відзначається поступовий перехід жовтувато-сірих 
дрібнозернистих пісків міоцену (полтавська свита) в піщані відкладення 
харківської свити. 
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Цей перехід складений зверху сірими з зеленуватим відтінком кварц-
глауконітовими пісками, які нижче по розрізу замінюються базальним горизонтом 
зеленувато-жовтих різнозернистих пісків, потужністю близько 7 м, іноді пухких 
пісковиків. У нижній і середній частинах покладів харківських пісків містяться 
малопотужні (5-10 см) прошарки і лінзи темно-зелених глин. За гранулометричним 
складом харківські піски, переважно, дрібнозернисті, з переважанням фракції 0,25-
0,1 мм і вмістом глинистих і пилуватих часток до 15 %. 

Відкладення полтавської свити широко розвинені на території родовища, 
в тому числі на обох схилах і в заплаві балки Курнікова. Представлені дрібно-
тонкозернистими, порівняно однорідними пісками загальною потужністю 
близько 7-7,5 м. Переважає фракція 0,25-0,1 мм. Верхня частина відкладень 
полтавської свити потужністю 1,5-2 м представлена пісками з гідроксидами 
заліза, часто вуглистими, з прошарками і лінзами каолінових або чорних глин. 
У нижній частині полтавські відкладення представлені сірими кварцовими 
пилуватими пісками потужністю 5-6м, які переходять на контакті з корою 
вивітрювання в різнозернисті піски. 

Піщано-глинисті відкладення середньо-верхнього сармата поширені 
спорадично на території родовища. Потужність їх незначна – 1,5-2,0 метра, 
лише в окремих місцях досягає 4,0-5,9 м. За складом породи сарматського віку 
неоднорідні: у нижній частині залягають сірувато-зелені глинисті піски, які 
замінюються вгору по розрізу строкатими піщанистими глинами. 

Піски пліоценового віку поширені спорадично тільки на вододілах і 
схилах балки Курнікова. Представлені однорідними цегляно-червоними і 
червоними дрібнозернистими пісками, сильно глинистими. Потужність їх 
досягає 7 м. 

Суглинки темно-коричневі пліоцен-нижньочетвертинні поширені, 
практично, повсюдно на вододілах і схилах, тільки в долині балки Курнікова 
вони розмиті. Представлені пилувато-глинистими відкладеннями, вміст 
глинистих частинок становить 6-41 %, пилуватих – 47-50 %. Суглинки 
піщанисті, а в нижній частині товщі – глинисті з галькою сірувато-зелених 
піщаних глин сарматського ярусу. Середня потужність відкладень налічує 10 м. 

Суглинки лесові верхньочетвертинні мають повсюдне поширення, 
утворюючи покрив потужністю до 23-25 м. Суглинки важкі, пилуваті з вмістом 
пилуватих частинок 60-80 %. 

Алювіальні відкладення балки Курнікова поширені уздовж її заплави, 
представлені легкими, пилуватими суглинками, сильно піщанистими з вмістом 
піщаних фракцій до 30-35 %. 

За ступенем складності геологічної будови Смолінське родовище піску 
відноситься до 1 групи: характеризується пластовою формою залягання, 
витриманою потужністю продуктивної товщі піщано-глинистих відкладень та 
середніми розмірами. 

Станом на 2018 рік кар'єр 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) добувними з відмітками 
покрівлі +174,0 м і +166,0 м. 
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Глибина відпрацювання від поверхні в межах 20-60 м. 
В основі відпрацьованого кар'єру залягає кора вивітрювання кристалічних 

порід, яка представлена супіском каоліновим, твердим, з прошарками суглинку 
і включеннями жорстви і щебеню. Потужність каолінової основи кар'єру 
змінюється від 0-2 м до 13-16 м. Основа підстеляється дресвяно-щебеневою 
корою вивітрювання або тріщинуватими гранітами. 

 
3.1.5 Водне середовище 
 
Поверхневі води 
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 км2, 
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 м3/с (169200 м3/год), знижуючись в меженний період 
до 0,0017 м3/с (6-7 м3/год). 

Природна витрата струмка в б. Курнікова в паводок досягає 450 м3/год, а 
в межень коливається від 2-3 м3/год до 30-70 м3/год. 

Проммайданчик Смолінської шахти 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/дм3, вміст хімічних і радіоактивних речовин 
складає: хлоридів – 86,5 мг/дм3, сульфатів – 206 мг/дм3, фосфатів – 46,3 мг/дм3, 
урану – 0,076 мг/дм3, радію-226 – 0,16 Бк\дм3, торію-230 – 0,11 мг/дм3, свинцю-
210– 0,19 мг/дм3, полонію-210 – 0,13 мг/дм3. 
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Хімічний склад вод р. Кільтінь в місці випуску очищених шахтних вод 
(2017 рік) характеризується середніми показниками: мінералізація – 
614,1мг/дм3, вміст хлоридів 72,1 мг/дм3, сульфати – 157,6 мг/дм3, нітрати – 15,5 
мг/дм3, залізо загальне – 0,11 мг/дм3, уран – 0,24 мг/дм3. 

 
Підземні води 
 
Гідрогеологічні умови району місцезнаходження кар'єру піску 

визначаються розташуванням його в межах центральної частини Українського 
кристалічного щита. На цій території виділяються наступні водоносні 
горизонти: 

– водоносний горизонт у піщаних відкладеннях неогену і палеогену; 
– водоносний горизонт в тріщинуватих зонах кристалічних порід і в їх 

корі вивітрювання. 
 
Перший від поверхні (ґрунтовий) водоносний горизонт раніше був 

поширений повсюдно. 
Під впливом шахтного водовідливу при відпрацюванні уранової руди 

Ватутінського родовища підземним способом водоносний комплекс в пухких 
відкладеннях і горизонт кристалічних порід в районі шахти здреновані, 
відбулося формування депресійної воронки еліпсоподібної форми в плані 
довжиною 2,6 км по простяганню і шириною 1,2 км. Рівні горизонту в межах 
депресійної воронки, що утворилася, знизилися до відміток 150 м (до мінус 100 
м в центральній частині воронки). При цьому кар'єр піску повністю знаходиться 
в осушеній частини депресійної воронки (рисунок 3.1 ). 

 
Водоносний горизонт в піщаних відкладеннях неогену і палеогену 
Перший від поверхні (ґрунтовий) водоносний горизонт був поширений на 

всій площі родовища. Підземні води знаходилися в пісках полтавської, 
харківської та на окремих ділянках бучакської свити. Глибина залягання 
ґрунтових вод зменшувалася від вододілу (35-35,5 м) до схилів долини            
(10-15 м). У нижній частині схилів підземні води виходили на поверхню у 
вигляді джерел. 

Потужність ґрунтового водоносного горизонту залежала від глибини 
залягання кори вивітрювання: в зниженнях збільшувалася до 15 м, на 
височинах зменшувалася від 0,5-1,5 м до повного вклинювання. Середня 
потужність горизонту становила 5-10 м. Середня оцінка рівня підземних вод в 
межах кар'єру становила ≈165 м. 

Більшу частину року підземні води дренувались балкою Курнікова, при 
весняних паводках (5-8 днів), при підйомі рівня води в струмку на 1-1,5 м, 
відбувається підживлення підземних вод. 

Нижнім водоупором для ґрунтового водоносного горизонту слугує 
глиниста кора вивітрювання, середня потужність якої становить 10-25 м, на 
окремих ділянках вона розмита і водоносний горизонт залягає на щебеневій 
корі вивітрювання. 
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Рисунок 3.1 – Депресійна воронка в районі Смолінської шахти. М 1:10000 
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Водовмісні піски характеризуються низькими фільтраційними 
властивостями. Коефіцієнт фільтрації за даними відкачок становить 0,17-0,58 
м/добу, водопроникність 3,2-12,5 м2/добу. Дебети свердловин коливаються в 
межах 0,03-0,5 л/с при зниженні 1,5-9,6 м. 

За хімічним складом ґрунтові води є прісними, гідрокарбонатними, 
натрієвими, із слабо лужною реакцією. Мінералізація становить 0,4-0,9 г/дм3. 

 
Водоносний горизонт в тріщинуватих зонах кристалічних порід і їх корі 

вивітрювання 
Водоносний горизонт на території здійснення планованої діяльності має 

повсюдне поширення і є основним. Глибина залягання горизонту 2-84 м. На 
ділянках розвитку каолінів підземні води набувають напір, величина якого 
досягає 66 м, в місцях розмиву каолінів води стають безнапірними. 

Глибина залягання п'єзометричної поверхні закономірно зменшується від 
34-35 м на плато до виливу на 0,15-0,2 м вище земної поверхні в заплаві 
струмка балки Курнікова. Падіння напорів в межах родовища близько 6 м, рух 
підземних вод відбувається від південного заходу на північний схід, до долини 
балки Курнікова і річки Кільтінь. Абсолютні відмітки рівнів змінюються в 
межах 159,5-165,8 м. 

Фільтраційні властивості порід неоднорідні, коефіцієнти фільтрації 
коливаються від тисячних часток до 2,65 м на добу. Дебети свердловин від 0,05 
до 4,35 л/с при максимальному зниженні 25-40 м. 

Водопроникність водоносного горизонту досягає 10-50 м2/добу. 
За хімічним складом переважають води гідрокарбонатні, на півночі 

виділяються води з переважанням хлоридів, що пояснюється більш складними 
умовами водообміну з поверхнею. Води прісні і вельми прісні, мінералізація 
коливається від 0,26 до 0,77 г/дм3, в більшості свердловин 0,4-0,5 г/дм3. 
Наявність четвертинного і неогенового водоносних горизонтів має місце лише 
в районі тальвегу балки Курнікова, яка розташована на схід і на північ від 
кар'єра (ліва притока річки Кільтінь). Глибина горизонту коливається в межах 
від 1,77 м в свердловині № 10-15 (відмітка рівня 154,04 м) до 2,43 м в 
свердловині № 10-10 (відмітка рівня 158,91 м). 

В даний час на території шахтного поля родовища уранової руди і кар'єра 
пісків водоносний горизонт в тріщинуватих зонах кристалічних порід і їх корі 
вивітрювання дренується підземними виробками. Рівні горизонту в межах 
депресійної воронки, що утворилась, знизилися до відміток менше ніж 150 м 
(до менш, ніж мінус 100 м в центральній частині воронки). 

У зв'язку з дренованим впливом шахти в межах поширення депресійної 
воронки ґрунтові води в піщаних відкладеннях, а також в верхніх четвертинних 
лесових відкладеннях, відсутні, що визначає прості гідрогеологічні умови 
відпрацювання пісків. 
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3.1.6 Земельні ресурси і ґрунти 
 
Кар'єр піску, що входить до складу Смолінської шахти, 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. 

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 Смолінської шахти, згідно з моніторинговими 
дослідженнями, наведені в таблиці 3.4 

 
Таблиця 3.4 – Радіоекологічний стан ґрунтів території санітарно-захисної 

зони і зони спостереження Смолінської шахти 
 

Контрольовані параметри  Територіальна 
зона Σ α-

акт., 
Бк/м3 

Σβ-
акт,  
Бк/кг 

U-
238, 
мг/кг 

К-40, 
Бк/кг 

Ra-226, 
Бк/кг 

Th-230, 
Бк/кг 

Сеф. , 
Бк/кг 

Ґрунти  
Санітарно-
захисна зона 

1058,3
-
1175,9 

2931 1,89 608,9± 
58,7 

84,63± 
5,18 

40,29±3,30 189,1± 
4,77 

Ґрунти  
Зона 

спостереження 
 

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 

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

 
Планована діяльність передбачається на території Смолінської шахти з 

земельним відведенням 299,62 га. Здійснення планованої діяльності 
додаткового земельного відводу для не потребує. 

 
3.1.7 Рослинний та тваринний світ. Об'єкти природно-заповідного фонду 
 
У геоботанічному районуванні України район планованої діяльності 

відноситься до зони Південної степу. 
Природна рослинність району різнотравно-типчаково-ковилова. 

Природна рослинність, практично, повністю витіснена штучними 
насадженнями сільськогосподарських полів, полезахисних лісосмуг, 
культурних садів. Невеликі фрагменти залишилися тільки на схилах балок і 
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річкових долин, в гаях і на деяких ділянках вододілів, де ґрунти малопридатні 
під ріллю. 

Для степової зони характерна трав'яна рослинність. Навесні, коли в ґрунті 
ще достатньо вологи, з'являється ефемерна рослинність. До неї відносяться 
півники, гіацинти, крокуси, горицвіт, тюльпани, півонії, маки. 

Ранньоквітучі рослини змінюються пристосованими до спеки і нестачі 
вологи видами. Влітку в степу з'являються полин, типчак, ковила. 

У різнотрав'ї зустрічаються бобові (конюшина, люцерна, горошок 
волохатий), ранникові (вероніка австрійська, дивина густоквіткова), гвоздичні 
(дрімота біла, смілка звичайна), жовтець багатоквітковий, кропива дводомна, 
гравілат міський, чистотіл великий. 

У травостої лугового степу переважають келерія гребінчаста, пирій 
середній, тонконіг вузьколистий, а на більш сухих і освітлених місцях 
формуються угруповання ковили. 

Такий тип рослинності, як широколисті ліси, в регіоні займає незначні 
площі внаслідок давнього господарського освоєння земель. Вони розвинені, 
переважно, на терасах річкових долин. 

Характерними компонентами заплав є представники роду верби: біла, 
попеляста, ламка, тритичинкова. 

На вододілах, схилах балок і ярів і по схилах річкових долин ростуть 
чагарники (мигдаль степовий, дереза, шипшина, терен, дика вишня, та ін.). 

У полезахисних лісосмугах зустрічаються види дерев: шовковиця, акація, 
клен, граб, липа, ясен, дуб. 

Штучні деревовидні насадження представлені культурними садами, 
лісонасажденнями різного віку. 

У флорі регіону є три види рослин, занесених до Європейського списку, 
73 види занесені до Червоної книги України. 

 
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 Смолінської шахти 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 Смолінської 
шахти стану рослинності з радіаційного забруднення на територіях СЗЗ і ЗС, 
наведені в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 – Радіоекологічний стан рослинності на території санітарно-
захисної зони і зони спостереження Смолінської шахти 
 

Контрольовані параметри  Територіальна 
зона Σ α-

акт., 
Бк/м3 

Σβ-
акт,  
Бк/кг 

U-
238, 
мг/кг 

К-40, 
Бк/кг 

Ra-226, 
Бк/кг 

Th-230, 
Бк/кг 

Сеф. , 
Бк/кг 

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

34,2 
Рослинність - картопля 

40,6 - - 97,3±51,5 4,01±1,73 <4,0 <14,0 
Рослинність - буряк 

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

 
 
 
 

Зона 
спостереження 

 

56,4 - - 130,4±79,6 <4,0 <4,0 <14,0 
Рослинність - картопля Фонові 

значення 
87,7 - - 742,4 8,03 13,3 86,0 

 
У зоогеографічному районуванні регіон планованої діяльності 

відноситься до Степової зоогеографічної провінції. Для неї характерна 
наявність численної групи ссавців, плазунів, птахів, риб. 

З огляду на те, що район характеризується, практично, повною 
відсутністю збережених природних ландшафтів, в фауні переважають види 
тварин, гнучких у виборі місця проживання і пристосованих до життя на 
видозмінених і активно використовуваних людиною площах. 

На території регіону мешкають 368 видів наземних хребетних тварин, в 
тому числі: ссавців – 65, птахів – 279, плазунів – 13, амфібій – 11. Крім цього, 
водні об'єкти населяють 61 вид риб, з яких більш численними є представники 
сімейства коропоподібних (35 видів). 

Серед земноводних більш численними представниками є жаба озерна і 
ставкова, а також жерлянка червонобрюха. На заліснених територіях переважає 
жаба трав'яна, зустрічаються жаба гостроморда і квакша звичайна, рідкісна – 
жаба сіра, місцями – звичайна часничниця і жаба зелена. 

З 13 видів плазунів, виявлених на території регіону, розповсюдженою є 
ящірка прудка, місцями – ящірка зелена. До групи нечисленних видів 
відносяться вуж звичайний, ящірка живородна і черепаха болотна. До рідкісних 
видів відносяться ламка, вуж водяний, мідянка, полоз жовтобрюхий і гадюка 
степова; до дуже рідкісних – полоз лісовий. 

З ссавців більш численна група – гризуни (25 видів): бобер, ондатра, кріт, 
мишоподібні гризуни. Групу хижаків представляють вовк, лисиця звичайна, 
куниця лісова та кам'яна, тхір, горностай, ласка, єнотовидна собака. 
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До Європейського Червоного списку занесені 5 видів ссавців, 10 видів 
птахів і 8 видів комах, які зустрічаються у Кіровоградській області і які 
перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі. 

До Червоної книги України занесені 114 видів хребетних тварин, в тому 
числі: 62 види ссавців, 43 види птахів, 4 види плазунів, які, в основному, 
зосереджені в межах природоохоронних територій. 

Станом на 1.01.2017 мережу природно-заповідного фонду (ПЗФ) 
Кіровоградської області становить 222 заповідних територій та об'єктів 
загальною площею 100402 га. 

В їх число входять заказники (загальнодержавного та місцевого 
значення), пам'ятники природи (загальнодержавного та місцевого значення), 
заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. 

Із загальної кількості ПЗФ регіону загальнодержавне значення мають 26 
об'єкти, регіонального і місцевого значення – 196. 

Заповідні зони приурочені до збережених в природному вигляді ділянок 
ярів, балок, долин річок і схилів. 

У безпосередній близькості від території проведення робіт з 
рекультивації кар'єру піску об'єктів ПЗФ немає. 

 
3.2 Соціальне середовище, об'єкти техногенного середовища 
 
Планована діяльність реалізується на території кар'єру піску, який 

входить до складу діючого підприємства – Смолінської шахти, що відпрацьовує 
запаси уранових руд Ватутінського родовища. 

Шахта розташована в Маловисківському районі Кіровоградської області, 
провідне місце в економіці якого займає сільське господарство. 

Експлуатація Смолінської шахти внесла великі зміни в розподіл робочої 
сили регіону, розвиток обслуговуючої сфери виробництва, в соціальну 
інфраструктуру прилеглих населених пунктів. 

Соціальне середовище в районі розташування Смолінської шахти 
представлене жителями населених пунктів Смоліне та Березівка. 

Чисельність населення, яке проживає в Маловисківському районі, станом 
на 01.02.2018 становить 42347 осіб. 

 
Чисельність населення смт. Смоліне станом на 1.01.2017 становить 9716 

осіб. 
Забудова смт. Смоліне характеризується одно- і багатоповерховими 

будинками. Соціальна інфраструктура смт. Смоліне досить розвинена. В селищі 
є музей, церква (кінець 19-го століття), спортивно-оздоровчий комплекс зі 
стадіоном, громадська бібліотека, дві загальноосвітні школи, музична школа, 
два дитячих садки, дитячо-юнацький центр зі спортивним залом і плавальним 
басейном, медико-санітарна частина на 85 ліжок з поліклінікою на 350 
відвідувань в зміну, автостоянка, СТО. Селище газифіковане. 
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У селі Березівка забудова характеризується одноповерховими житловими 
спорудами з допоміжними будівлями. Опалення житлових приміщень сіл, в 
основному, пічне. 

У селі Березівка соціальна інфраструктура розвинена слабо. На території 
Березовського сільської ради дитячих дошкільних установ і навчальних 
закладів немає. З медичних установ на території села Березівка знаходиться 
фельдшерсько-акушерський пункт. 

Водопостачання смт. Смоліне централізоване – від Новоархангельського 
водосховища на річці Синюха. В с. Березівка частина вулиць має 
централізоване водопостачання. Вода в село подається з смт.Смоліне. На інших 
вулицях використовується колодязна вода.  

 
В районі впливу робіт з рекультивації кар'єру знаходяться сільгоспугіддя, 

транспортні шляхи, лінії електропередач, промислові об'єкти селища Смоліне, 
житлова забудова населених пунктів Смоліне, Березівка. 

Таким чином, дії піддаються промислова група техногенних об'єктів, 
сільгоспугіддя та житлово-цивільні об'єкти. 

Пам'ятники архітектури, сільськогосподарські заповідні об'єкти, ліси в 
зоні впливу комплексу робіт відсутні. 

 
3.3 Ймовірні зміни базового стану без здійснення планованої 

діяльності 
 
Навколишнє середовище здатне змінювати свій поточний стан за рахунок 

зміни впливу на нього тих чи інших факторів, в тому числі факторів 
антропогенного походження. Часто зміни стану довкілля відбуваються у зв'язку 
з невідворотними процесами, що вже тривають.   

За умови відмови від здійснення планованої діяльності буде 
спостерігатись погіршення стану довкілля та екологічної ситуації на території 
місцезнаходження кар'єру піску та на прилеглій території. 

 

52 



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

 
Екологічна ситуація, рівень екологічної безпеки району залежать, 

насамперед, від обсягів впливу на навколишнє середовище підприємств 
промислової і комунальної сфер, сільського господарства, транспортних 
засобів, а також рівня дотримання природоохоронного законодавства 
мешканцями регіону. 

 
Довкілля території планованої діяльності вже зазнало техногенного 

впливу від функціонування Смолінської шахти. Планована діяльність 
передбачає рекультивацію кар'єру піску у зв'язку з завершенням експлуатації 
промислового комплексу Смолінської шахти. 

Роботи з рекультивації характеризуються проведенням технологічних 
операцій, пов'язаних з переміщенням матеріалів заповнення чаші кар'єра, а 
також роботою автотранспорту, механізмів. 

Основними можливими видами негативного впливу від здійснення 
планованої діяльності є: 

– забруднення атмосфери викидами забруднюючих речовин від роботи 
автотранспорту і техніки, а також від пилоутворення з поверхні території, що 
рекультивується; 

– вплив рекультивованого кар'єра на підземні води; 
– радіаційний вплив на навколишнє середовище від надходження в 

атмосферне повітря радіонуклідів при утворенні пилу від матеріалів, які 
укладаються в порожнину кар'єра і містять в своєму складі радіонукліди 
(відповідно до НРБУ-97 будівельні матеріали III класу). 

 
Атмосферне повітря 
 
При рекультивації кар'єру піску в період 2019-2025 рік (поки працює ГЗК 

і проводиться заповнення простору кар'єру відходами шахти) на якість 
атмосферного повітря впливають діючі джерела викидів кар'єра. Стан 
атмосферного повітря в цей період залишиться на рівні, що склався на даний 
час. 

У період перекриття поверхні кар'єра природними ґрунтами джерела 
шахти, що діють в даний час, в тому числі джерела кар'єру піску, ліквідуються. 

Обсяги викидів від неорганізованих джерел (зовнішні відвали суглинку і 
родючого ґрунту, поверхня кар'єра, яка покривається природним ґрунтом) 
значно менше викидів шахти в даний час. 

Джерелами шумового впливу при здійсненні планованої діяльності є, як і 
в даний час, двигуни внутрішнього згоряння техніки. Шумові характеристики 
обладнання відповідають нормативним значенням. Виміряний рівень шуму 
задовольняє вимогам санітарних норм допустимого шуму згідно ДБН В.1.1-31-
2013. 
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Роботи з рекультивації не призведуть до погіршення стану атмосферного 
повітря. 

 
Геологічне середовище 
 
Заповнення кар'єрної виїмки передбачається матеріалами, які є відходами 

гірничого виробництва шахти і кар'єра, та відходами зняття шахти з 
експлуатації. Перекриття укладених техногенних порід планується 
розкривними глинистими ґрунтами і родючим ґрунтом. 

Всього за період першої та другої черги рекультивації для повного 
заповнення виробленого простору в кар'єр буде укладено 7031,6 тис. м3 
(10990,32 тис.т) матеріалів, які представлені відходами гірничого виробництва 
та відходами виведення шахти з експлуатації, а також 2100,0 тис.м3 (3360,0 
тис.т) розкривних глинистих ґрунтів і 480,0 тис.м3 (672,0 тис.т) родючого 
ґрунту. 

Перша черга рекультивації передбачена на ділянках кар'єра, які не задіяні 
в проведенні розкривних і видобувних робіт, транспортуванні видобутого піску 
і глинистої розкривної породи. Друга черга рекультивації кар'єру пісків 
проводиться в умовах виведення з експлуатації Смолінської шахти і 
припинення експлуатації кар'єра. На цьому етапі передбачено завершення 
технічної рекультивації кар'єру піску. 

Планувальна відмітка основи відпрацьованого кар'єру становить 158,0 м. 
По завершенню першої черги рекультивації кар'єрна виїмка буде заповнена в, 
основному, до середньої відмітки 183,0 м, в північно-східній частині – до 
відмітки 181,0 м. Після другої черги рекультивації відмітки рекультивованої 
поверхні будуть змінюватися в межах від 198 м в західній, південно-західній 
частині до 184 м в північно-східній частині кар'єру. 

Насипна щільність кристалічних порід і відходів становить 1,66 т/м3, 
глинистих розкривних ґрунтів – 1,6 т/м3 і чорнозему 1,4 т/м3, що менше 
щільності порід у природному заляганні (1,7-2,1 т/м3 ). 

Таким чином, при повному заповнені порожнини кар'єра навантаження на 
основу не перевищуватиме природного тиску, яке існувало до його 
відпрацювання і існуючого в даний час в непорушених бортах кар'єра. 

Відпрацювання Ватутінського родовища передбачає видобування 
уранової руди на горизонтах вище 100 м (гор.100 м, гор.85 м, гор.70 м,        
гор.55 м), які знаходяться на незначних глибинах з відмітками 65,0 ÷ 120 м . 

Відпрацювання покладів вище гор.100 м передбачається системою 
розробки з керованим обваленням налягаючих порід з повним підробітком 
земної поверхні. 

Загальна зона впливу на денну поверхню побудована за розрізами для 
покладів I і V вище гор.100 м. Кордон загальної зони зрушення і обвалення 
наведений на рисунку 4.1. Загальна площа зони зрушення денної поверхні 
складе 54,15 тис. м2, в тому числі площа зони обвалення – 23,6 тис. м2. 
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Рисунок 4.1 – Зона зрушення і обвалення земної поверхні при відпрацюванні верхніх горизонтів шахти
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Контур передбачуваної зони зрушення знаходиться на північний схід від 
кар'єру і, частково, захоплює внутрішній відвал розкривних порід на території 
кар'єру пісків. Ймовірний провал знаходиться за межами кар'єра і ділянок 
проектованої рекультивації. 

Аварійна ситуація у період проведення робіт з рекультивації кар'єру, 
пов'язаної з зрушенням ґрунтів від видобутку уранової руди (період по 2023 
рік) не прогнозується.  

 
Водне середовище 
 
Основний вплив Смолінської шахти на стан поверхневих вод 

визначається скиданням очищених шахтних вод в струмок балки Курнікова і 
подальшим їх стоком через ставок "Курніковський" в річку Кільтінь. 

Скидання очищених шахтних вод здійснюється відповідно до "Дозволу 
на спеціальне водокористування" від 25.09.2018 року № 172/КР/49д-18. 
Дозволені обсяги скидання відповідають затвердженим ГДС і складають 
3126189 м3/рік, 8564,901 м3/добу. 

Проектована рекультивація кар'єра не має безпосереднього впливу на 
поверхневі води. 

 
В даний час в процесі експлуатації і в період проектованої рекультивації 

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 м3/год. 

Середньорічне надходження атмосферних опадів в кар'єр з урахуванням 
середньорічної кількості атмосферних опадів регіону, середньорічного 
випаровування з поверхні суші і фактичну водозбірну площу кар'єрної виїмки 
розраховано за формулою (1): 

 
Q = (P – E) × F / t,  м3/рік; м3/добу; м3/год (1) 
де: 
Q – середньорічний приплив води в кар'єр; 
Р – середньорічна кількість опадів, що дорівнює 0,558 м; 
Е – середньорічне випаровування з поверхні суші, що дорівнює 0,400 м; 
F – фактична водозбірна площа кар'єрної виїмки – 315000 м2; 
t – розрахунковий час, – 1 рік; 365 діб; 8760 годин. 
 
Q = (0,558 – 0,400) × 315000/1 = 49770 м3/рік 
Q = (0,558 – 0,400) × 315000/365 = 136,4 м3/добу 
Q = (0,558 – 0,400) × 315000/8760 = 5,7 м3/год. 
 
Як показав досвід 38-річного відпрацювання покладів піску Смолінського 

родовища, спеціальний водовідлив з кар'єру не потрібен. Атмосферні опади 
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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. 

 
Системою шахтного водовідливу підземні води, в тому числі і ті, що 

дренуються з кар'єру, видаються на поверхню на установку очищення шахтних 
вод (таблиця 4.1). 

Сумарний притік води до гірничих виробок Смолінської шахти становить 
302-354 м3/год. 

 
Таблиця 4.1 – Середньорічні параметри хімічного складу підземних вод 

за 2017 рік 
 

Підземні води 
Найменування Розмірність до очищення  

на УОШВ 
після очищення  
на УОШВ 

рН ед. 7,36 8,64 
Жорсткість мг⋅екв/дм3 7,0 6,09 
Лужність ммоль/дм3 4,7 3,1 
Магній мг/дм3 19,3 21,3 
Кальцій мг/дм3 110,7 81,9 
Іони амонію мг/дм3 0,97 1,18 
Залізо мг/дм3 1,28 0,86 
Гідрокарбонати мг/дм3 288,3 189,7 
Хлориди мг/дм3 78,4 71,7 
Сульфати мг/дм3 323,6 270,2 
Нітрати мг/дм3 30,2 25,4 
Нітрити мг/дм3 1,66 1,29 
Фосфати мг/дм3 4,41 2,97 
Сухий залишок мг/дм3 720,8 668,0 
Зважені речовини мг/дм3 34,1 22,0 
Уран мг/дм3 0,57 0,29 

 
Після очищення на установці ОШВ у шахтній воді відзначається 

зниження вмісту основних компонентів хімічного складу, в тому числі 
концентрація урану знижується майже в 2 рази. 

Радіонуклідний склад відкачуваних шахтних вод за останні роки наведено 
в таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Радіонуклідний складу шахтних вод 
 

Підземні води 
Радіонуклід Розмірність 

РСingest в питної 
води за НРБУ-

97 
до очищення  
на УОШВ 

після очищення  
на УОШВ 

Радій-226 Бк/м3 1000 1170 ÷ 1610 130 ÷ 170 
Торій-230 Бк/м3 1000 810 ÷ 1210 100 ÷ 140 
Свинець-210 Бк/м3 500 1520 ÷ 2200 179 ÷ 217 
Полоній-210 Бк/м3 200 773 ÷ 1340 111 ÷ 133 

 
Після очищення на установці ОШВ у шахтній воді відзначається значне (в 

7-10 разів) зниження об'ємної активності радіонуклідів уранового ряду. Об'ємна 
активність радіонуклідів в шахтних водах після очищення не перевищує 
допустимих концентрацій, що встановлені НРБУ-97 для питної води. 

Вплив планованої діяльності на підземні води визначається хімічним і 
радіонуклідним складом поверхневих вод, що утворюються в основі кар'єра в 
результаті випадання атмосферних опадів і фільтруються в підземні води. У 
таблицях 4.3, 4.4 наведені результати випробування хімічного і радіонуклідного 
складу води, що накопичується у результаті атмосферних опадів, і яка 
профільтрувалась через товщу відвалів відходів гірничого виробництва до 
днища кар'єра. 

 

Таблиця 4.3 – Хімічний склад води, що формується в кар'єрі 
 

Найменування Розмірність 
Капіж в нижній точці 
кар'єра, 350 м від 

відвалу КВ (південь) 

Капіж в нижній точці 
кар'єра, 250 м від 
відвалу КВ (північ) 

рН од. 6,90 7,95 
Магній мг/дм3 29 32 
Кальцій мг/дм3 18 4 
Іони амонію мг/дм3 0,58 0,55 
Залізо мг/дм3 <0,01 <0,01 
Хлориди мг/дм3 16,2 10,8 
Сульфати мг/дм3 51 34 
Нітрати мг/дм3 0,025 0,045 
Нітрити мг/дм3 0,08 0,04 
Фосфати мг/дм3 2,9 2,3 
Сухий залишок мг/дм3 384 376 
Уран мг/дм3 0,273 0,076 

 
Таблиця 4.4 – Радіонуклідний склад води, яка формується в кар'єрі 
 

Радіонуклід Розмірність 
РСingest в питній 
воді за НРБУ-

97 

Капіж в нижній точці 
кар'єра, 350 м від 
відвала КВ (південь) 

Капіж в нижній точці 
кар'єра, 250 м від 
відвала КВ (північ) 

Радій-226 Бк/м3 1000 310,8±96,2 362,6±111,0 
Торій-230 Бк/м3 1000 251,6±107,3 273,8±114,7 
Свинець-210 Бк/м3 500 340,4±133,2 436,6±151,7 
Полоній-210 Бк/м3 200 262,7±111,0 277,5±118,4 
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Хімічний склад води, що фільтрується з кар'єру, характеризується більш 
низьким вмістом основних компонентів хімічного складу, в тому числі 
концентрацією урану, ніж хімічний склад підземних вод, які формують 
шахтний водовідлив (таблиця 4.1). 

Радіонуклідної склад води, що фільтрується з кар'єру, також 
характеризується значно нижчою (в 3-5 рази) показниками об'ємної активності 
радіонуклідів уранового ряду, ніж радіонуклідний склад підземних вод, які 
формують шахтний водовідлив (таблиця 4.2). 

 
Розрахунковий середньорічний обсяг води, що фільтрується з кар'єрної 

виїмки в процесі рекультивації, складає 5,7 м3/год, що становить не більше 1,6-
1,9 % від загального водотоку підземних вод в систему шахтного водовідливу. 

Після закінчення рекультивації кар'єру і створення природного рельєфу 
на його місці, очікується зниження інфільтрації атмосферних опадів через 
рекультивовану площу. Обсяг профільтрованих опадів буде відповідати 
показникам інфільтрації для непорушеної території і складатиме 3,81 × 10-4 
м/добу (140 мм/рік). 

Таким чином, середньорічний обсяг інфільтрації через водозбірну площу 
колишнього кар'єру становитиме; 

Q = 0,140 × 315000/8760 = 5,03 м3/год. 
 
Аналіз наведених даних свідчить про те, що обсяги профільтрованої води 

з кар'єру, її хімічний та радіонуклідний склад, не чинять істотного впливу на 
підземні води, що формуються в межах Ватутінського родовища, що 
відпрацьовується. Після закінчення рекультивації ступінь впливу 
рекультивованого кар'єра на підземні води ще більш скоротиться. 

З урахуванням геологічної будови, технології і досвіду експлуатації 
кар'єра і шахти ділянка кар'єра відноситься до осушеної і не підтоплюваної 
території. Накопичення води в кар'єрній виїмці не відбувається. Стік в 
гідрографічну мережу з кар'єрної виїмки відсутній. Після закінчення технічної 
рекультивації поверхня рекультивованого кар'єра буде покрита природним 
родючим шаром ґрунту і мати близький до природного рельєфу із слабким 
ухилом (до 1°) в сторону балки Курнікова. Стік атмосферних опадів з 
рекультивованої площі буде відбуватися в режимі, що аналогічний умовам 
стоку з прилеглих непорушених земель. 

 
Ґрунти 
 
Для проведення запланованих робіт додаткового земельного відводу не 

потрібно. У період здійснення планованої діяльності стан атмосферного повітря 
буде перебувати в полі нормативних величин. 

Для зменшення можливого техногенного впливу на ґрунти в період 
проведення робіт з рекультивації кар'єру піску передбачається: 

– регулювання паливно-розподільчої системи двигунів внутрішнього 
згоряння механізмів; 
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– зменшення пилоутворення на території проведення робіт, що 
проектуються, за рахунок регулярного поливу території; 

– збір, накопичення і регулярна утилізація утворених відходів; 
– дотримання режиму охоронних зон (СЗЗ і ЗС). 
Роботи з рекультивації кар'єру не приведуть до подальшої зміни хімічних, 

механічних, водно-фізичних та інших характеристик ґрунтів. 
Кінцева мета рекультивації кар'єру – створення на його місці поверхні, 

що має вигляд, близький до природного рельєфу, що відповідає вимогам 
законодавчих та нормативних документів України. Планована діяльність 
відповідно до Постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996 р. відноситься до 
природоохоронного виду. 

 
Рослинний і тваринний світ. Заповідні об'єкти 
 
В даному районі в радіусі 3,0 км від території здійснення планованої 

діяльності об'єкти природно-заповідного фонду відсутні. 
Планована діяльність, в цілому, як антропогенний процес здійснює на 

рослинний і тваринний світ негативний вплив за допомогою створення шуму і 
забруднення атмосферного повітря. 

Основним фактором впливу при здійсненні планованої діяльності на 
тваринний і рослинний світ за межами проммайданчика підприємства є викид 
забруднюючих речовин в атмосферу (речовин у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом, оксидів азоту, оксиду вуглецю та 
ін.). Ступінь забруднення атмосферного повітря прогнозується в межах 
встановлених нормативів, тому, наднормативного забруднення ґрунтів, а отже і 
рослинності не очікується. 

Реалізація планованої діяльності не вимагає додаткового відчуження 
земель, тобто вилучення їх з природного біоценозу. 

В результаті рекультивації кар'єру утворюється поверхня, що має вигляд, 
близький до природного рельєфу, що відповідає вимогам законодавчих та 
нормативних документів України. Планована діяльність відповідно до 
Постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996 р. відноситься до природоохоронного 
виду. 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ 
ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, 
ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ – 
ТРАНСКОРДОННОГО) ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, 
ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І 
НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ ЯКИЙ 
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ПОБІЧНИЙ, КУМУЛЯТИВНИЙ, 
ТРАНСКОРДОННИЙ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА 
ДОВГОСТРОКОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І 
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ) 

 
5.1 Зумовленого виконанням будівельних робіт  
 
Планована діяльність передбачає рекультивацію діючого кар'єру, на 

якому в даний час здійснюється видобуток піску. Виконання підготовчих і 
будівельних робіт перед проведенням рекультивації кар’єру не передбачено. 

 
5.2 Зумовленого використанням у процесі провадження планованої 

діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та 
біорізноманіття 

 
Здійснення планованої діяльності передбачається в межах земельного 

відводу Смолінської шахти, на її промисловому майданчику № 2. Копія 
Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою 
наведено в Додатку А. Додаткового використання земельних ресурсів не 
планується. Розробка родючого шару ґрунту не передбачається. 

 
Планована діяльність реалізується на території діючого виробничого 

комплексу Смолінської шахти. Підприємство працює в межах затвердженого 
документа "Дозвіл на Спеціальне водокористування" від 25.09.2018 року № 
172/КР/49д-18. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання шахти є підземні води з 
двох діючих свердловини біля с.Новопавлівка та вода з водопроводу ОКПВ 
"Дніпро-Кіровоград". Джерелом виробничого водопостачання є очищенні  
шахтні води шахтного водовідливу.  

 
Очищені на установці ОШВ шахтні води скидаються через випуск в 

р.Кільтінь Дозволені скиди відповідно до "Нормативів гранично допустимих 
скидів (ГДС) речовин, які відводяться у річку Кільтінь", складають            
3126,189 м3/рік. Господарсько-побутові стоки у кількості 93,150 м3/рік 
відводяться у каналізацію ОКПВ "Дніпро-Кіровоград". 

 
Додатковий забір води безпосередньо для здійснення планованої 

діяльності з поверхневих або підземних водних джерел  не передбачається.  
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Потреба робіт з рекультивації кар'єру піску в матеріалах (відходах 
виробництва), які утворюються на підприємстві, наведені в таблиці 5.1. 

 
Таблиця 5.1 – Потреба рекультивації в матеріалах 
 
Найменування показника Одиниця 

виміру 
I черга 

рекультивації 
II черга 

рекультивації 
1 2 3 4 

Об'єми рекультивації (складованих 
матеріалів): 

   

"хвости" купного вилуговування* тис. м3 / тис. т 375,0 / 600,0 75,0 / 120,0 
пусті гірничі породи - // - 205,0 / 340,5 - 
"хвости" збагачення РЗФ - // - 170,0 / 282,0 - 
розкривні глинисті породи - // - 2100,0 / 3360,0 - 
"хвости" РСК "Алтаїт" - // - - 33,7 / 55,92 
матеріали розбирання будівель - // - - 125,0 / 225,0 
відходи рекультивації території - // - - 667,9 / 854,9 
родючі ґрунти - // - - 480,0 / 672,0 
Всього : - // - 2850,0 / 4582,5 4181,6 / 6407,82 

 
Крім власних матеріалів для рекультивації (відходів виробництва) 

потрібні додаткові матеріально-технічні ресурси. 
В період проведення рекультивації кар'єру потреба в воді складе 35040,0 м3. 
Потреба в енергоносіях, яка визначена виходячи з обсягів виконуваних 

робіт, наведена в таблиці 5.2. 
 
Таблиця 5.2 – Потреба в енергоносіях 
 

№ 
п/п 

Найменування Одиниця 
виміру 

Потреба 

1 Електроенергія кВт 2097608,0 
2 Мастильні матеріали  кг 117553 
3 Гідравлічна рідина кг 17379 
4 Бензин л 793301 
5 Дизпаливо л 1696641 

 
У процесі здійснення планованої діяльності утворення виробничих стоків 

не прогнозується.  
 
Водоспоживання та водовідведення будуть здійснюватися за існуючою на 

шахті схемою, згідно з "Дозволом на спеціальне водокористування" від 
25.09.2018 №172 / КР/49д-18. 

Проектними рішеннями при здійсненні планованої діяльності не 
передбачається використання біорізноманіття. 
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5.3 Зумовленого викидами та скидами забруднюючих речовин, 
шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, 
випромінюванням та іншими факторами впливу, а також здійснення 
операцій у сфері поводження з відходами  

 
Планована діяльність передбачається на діючому підприємстві. 
Відповідно до ДСП 6.177-2005-09-02 шахтний комплекс за ступенем 

потенційної небезпеки для населення відноситься до I категорії з обов'язковим 
встановленням санітарно-захисної зони і зони спостереження. 

Основні об'єкти шахтного комплексу Смолінської шахти мають 
затверджені межі СЗЗ розміром 500 м і 300 м і ЗС – до 2 км. 

Кар'єр піску відповідно до ДСП 173-96 СЗЗ не має. Він розташований в 
межах затвердженої СЗЗ об'єктів проммайданчика № 2 шахти. 

Смолінська шахта здійснює виробничу діяльність відповідно до 
затверджених "Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами" (майданчик №1 № 3523155700-19 з 
терміном дії 11.07.2014 – 11.07.2021; майданчик №2 – № 3523155700-95 
(10.09.2014 – 10.09.2024); майданчик № 3 - №3523155700-96 з необмеженим 
терміном дії з 10.09.2014, №4 № 3523155700-97 з необмеженим терміном дії з 
10.09.2014) та "Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами". 

Негативний вплив на атмосферне повітря здійснюють забруднюючі 
речовини, які викидаються з 111 стаціонарних джерел викидів Смолінської 
шахти. 

Згідно з "Документами, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами " річний валовий викид забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел шахти становить 285,3991 т (без урахування діоксиду 
вуглецю). 

 
В даний час в кар'єрі здійснюється видобуток піску для потреб ГЗК 

Смолінської шахти. В відпрацьовану порожнину кар'єра укладаються відходи 
видобування та первинної переробки уранової руди ("хвости" купного 
вилуговування, пусті породи, "хвости" РКС "Алтаїт"). 

На території кар'єру знаходяться сім діючих неорганізованих джерел 
викидів забруднюючих речовин (дж. № 17, 95 – 100): 

– робоча зона "А" кар'єру; 
– робоча зона "Б" кар'єру; 
– робоча зона "В" кар'єру; 
– робоча зона "Г" кар'єру; 
– внутрішній відвал вторинних "хвостів" РКС "Алтаїт"; 
– внутрішній відвал "хвостів" КВ; 
– внутрішній відвал породи. 
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Крім цього поблизу кар'єру є неорганізоване джерело № 101 – відвал 
родючого ґрунту, з якого вивозиться ґрунт для рекультиваційних робіт на 
території шахти і, в тому числі, кар'єру. 

Всі джерела виділення шкідливих речовин належать до неорганізованих. 
Відповідно до "Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для 

отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами" викид забруднюючих речовин в атмосферу від 8 
діючих джерел викидів на території кар'єру становить 43,78617 т/рік. 

Обсяг надходження основних забруднюючих речовин в атмосферу з цих 
джерел наведено в Додатку І. 

Рекультивація кар'єру піску характеризується проведенням технологічних 
операцій, пов'язаних з переміщенням техногенних і природних ґрунтів, 
роботою автотранспорту та технологічних механізмів. 

При здійсненні планованої діяльності забруднення атмосферного повітря 
обумовлюється пиловими і газоповітряними викидами. Джерелами викидів є 
двигуни внутрішнього згоряння техніки і автотранспорту та роботи з 
переміщення ґрунтів. 

Робота технологічних механізмів супроводжується виділенням вихлопних 
газів, які складаються з забруднюючих речовин (сполуки азоту, вуглецю, сірки 
та ін.) і парникових газів (метан, діазота оксид, діоксид вуглецю). 

Виконання робіт з переміщення ґрунтів зумовлює виділення в повітря 
пилу (речовин у вигляді суспендованих твердих частинок). 

У процесі виконання робіт з першої черги рекультивації проводиться 
видобуток піску для задоволення потреб ГЗК і укладання виробничих відходів 
шахти ("хвостів" купного вилуговування, пустої породи, "хвостів" РКС 
"Алтаїт"). Роботи плануються в обсягах, відповідних обсягам діючого 
підприємства в даний час. 

Таким чином, діючі джерела викидів кар'єра продовжать своє 
функціонування при рекультивації кар'єру піску в період 2019 – 2025 рік – поки 
працює ГЗК і проводиться заповнення простору кар'єру відходами шахти. 

Стан атмосферного повітря в період 2019 – 2025 рік, залишиться на рівні, 
що склався на даний час. 

Після завершення робіт щодо заповнення кар'єрних виїмки виробничими 
відходами проводиться укладання природних ґрунтів (суглинку і родючого 
шару ґрунту) по всій території кар'єру (2026 – 2030 р.). 

У процесі виконання робіт з закриття укладених виробничих відходів 
шахти в чаші кар'єра природним суглинком буде розроблятися наявний 
зовнішній відвал суглинку. Таким чином, організовується нове неорганізоване 
джерело викиду – № 130 – відвал природного суглинку. 

При цьому на території кар'єру проводяться роботи з розвантаження 
природних ґрунтів з автотранспорту та їх планування. Проведення земляних 
робіт пов'язане з виділенням в атмосферу пилу природних ґрунтів (речовин у 
вигляді суспендованих твердих частинок) і вихлопних газів від роботи 
автотранспорту і технологічних механізмів. 
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Територію кар'єру, де планується проводити земляні роботи, приймаємо, 
як нове неорганізоване джерело виділення забруднюючих речовин в атмосферу 
– № 131. 

Кількісні характеристики викидів пилу природних ґрунтів при 
виймальних-завантажувальних і планувальних роботах при укладанні 
природного ґрунту і при статичному зберіганні (вітрове запилювання) та 
викиди забруднюючих речовин від автотранспорту і технологічних механізмів 
розраховані за "Збірником методик по розрахунку вмісту забруднюючих 
речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери" г. 
Донецьк і "Методикою розрахунків викидів забруднюючих речовин та 
парникових газів у повітря від транспортних засобів" наведені в Додатку К. 

 
Характеристика нових джерел надходження забруднюючих речовин в 

атмосферу приведена в Додатку І. 
Джерела шахти, що діють в даний час, в тому числі джерела кар'єру піску 

(№ 17, 95 – 100), в період перекриття поверхні кар'єра природними ґрунтами 
ліквідуються, крім чинного джерела, представленого відвалом родючого ґрунту 
(джерело 101). 

Обсяг викидів від джерел № 101, 130 і 131 становить 34,34469 т/рік, що 
на 21,6 % менше від викидів кар'єру в даний час. 

Джерелами шумового впливу при здійсненні планованої діяльності є, як і 
в даний час, двигуни внутрішнього згоряння техніки, технологічне обладнання. 
Виміряний у 2017 році рівень шуму на проммайданчиках Смолінської шахті 
становив від 50 до 55 дБА, що задовольняє вимогам санітарних норм 
допустимого шуму на території житлової забудови – 45-55дБА (ДБН В.1.1-31-
2013). 

Залучення для проведення проектованих робіт додаткової техніки не 
передбачається. Шумові характеристики техніки, що використовується, 
відповідає нормативним значенням. Джерела шуму знаходяться від житлової 
зони на відстані близько 1 км. Таким чином величина акустичного впливу на 
території житлової забудови буде ще нижче. 

На підставі вищевикладеного роботи з рекультивації не призведуть до 
погіршення стану атмосферного повітря. 

 
5.4 Зумовленого ризиками для здоров'я людей, об'єктів культурної 

спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення 
надзвичайних ситуацій  

 
Виробнича діяльність діючого підприємства здійснюється в межах 

затверджених дозволів на викиди, скиди і документів щодо поводження з 
твердими відходами. 

Планована діяльність передбачає рекультивацію діючого кар'єру піску, 
який в даний час задовольняє потребу гідрозакладального комплексу в 
інертному наповнювачі – піску. 
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Основним фактором впливу планованої діяльності на соціальне 
середовище є забруднення атмосфери. Стан атмосферного повітря в період 
здійснення планованої діяльності прогнозується в поле нормованих величин. 
Погіршення якості атмосферного повітря в період рекультивації кар'єру піску 
не прогнозується. 

 
Рівень радіаційного впливу, що формується всіма наявними джерелами 

виробничих викидів і скидів Смолінської шахти на населення прилеглих 
територій, на межі СЗЗ може скласти 0,0925÷0,0964 мЗв/рік, що не перевищує 
встановлений НРБУ-97 радіаційно-гігієнічний регламент для осіб категорії В, 
що опромінюються, – 1 мЗв/рік і сумарну квоту ліміту дози опромінення – 0,2 
мЗв/рік (табл. 5.2 НРБУ-97). 

Планована діяльність з рекультивації кар'єру піску не викличе 
підвищення вже існуючого рівня опромінення населення. 

Рекультивація кар'єру піску і подальше виведення з експлуатації 
Смолінської шахти істотно знизять рівні небезпечних факторів впливу на 
довкілля, що позитивно позначиться на показниках якості компонентів 
оточуючого середовища. 

 
Всі види впливу в період реалізації планованої діяльності не утворюють 

забруднень з показниками, вище нормованих величин. 
У період проведення робіт з рекультивації кар'єру піску збільшення 

техногенного навантаження, в порівнянні з існуючим станом, на соціальне 
середовище не очікується. 

Основними заходами щодо зниження техногенного впливу на соціальне 
середовище при реалізації планованої діяльності є: 

– дотримання технологічних параметрів виконуваних робіт; 
– здійснення пилопригнічення в місцях інтенсивного утворення пилу; 
– регулювання паливно-розподільчої системи двигунів внутрішнього 

згоряння механізмів; 
– ведення екологічного моніторингу відповідно до вимог чинних 

законодавчих і нормативних документів і своєчасне реагування на результати 
спостережень. 

Позитивним аспектом рекультивації кар'єру піску є відновлення 
природного рельєфу і повернення території, яку в даний час займає кар'єр, в 
природний біоценоз. 

Негативним проявом планованої діяльності на соціальне середовище є 
скорочення робочих місць через припинення експлуатації об'єкта. 

 
На роботах з рекультивації кар'єру планується використовувати машини і 

механізми, які працюють на кар'єрі в даний час. Найменування, обсяги відходів, 
що утворюються при експлуатації обладнання, машин і механізмів, місця 
накопичення і складування, способи поводження з ними на шахті, в цілому, не 
змінюються в порівнянні з існуючим станом і здійснюються за прийнятою на 
підприємстві схемою відповідно до затвердженої дозвільної документації. 
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Технологічних стоків планована діяльність не утворює. Поводження зі 
стоками від виробничої діяльності шахти, в цілому, здійснюється відповідно до 
"Дозволу на спеціальне водокористування" від 25.09.2018 року № 172/КР/49д-18. 

Внаслідок структурно-тектонічної будови району, кліматичних умов 
вплив на об'єкт аномальних природних процесів малоймовірно. 

При чіткому виконанні плану виконання робіт з рекультивації, в зв'язку зі 
сприятливими умовами на автодорогах розвиток аварійних ситуацій під час 
виконання робіт малоймовірний. 

Даний вид діяльності носить, в цілому, природоохоронний характер, тому 
в складі ОВНС не містяться відомості про оцінку екологічного ризику. 

На підставі наукової та нормативно-технічної документації вплив 
планованої діяльності на навколишнє середовище, в цілому, оцінюється як 
допустимий, що знаходиться в межах, що регламентуються вимогами діючих 
санітарних норм і Законів України. Наслідки від здійснення планованої 
діяльності мають явний позитивний характер. 

 
5.5 Зумовленого кумулятивним впливом інших наявних об'єктів, 

планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про 
провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих 
екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе 
природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких 
може здійснюватися використання природних ресурсів 

 
Територія здійснення планованої діяльності знаходиться на відстані 

близько 2 км від смт. Смоліне, в Кіровоградській області України. Планована 
діяльність здійснюється, виключно, на промисловій території Смолінської 
шахти. Основним фактором негативного впливу на довкілля від робот з 
рекультивації є забруднення атмосферного повітря. 

Провідне місце в економіці регіону займає сільське господарство. 
Великих підприємств, крім Смолінської шахти, на даній території немає. 
Територій, які мають особливе природоохоронне значення, на які може 
поширитися вплив планована діяльність, відсутні. 

 
Кумулятивний вплив на атмосферне повітря визначається сумарною дією 

викидів від усіх підприємств району, де планується планована діяльність, що 
позначається на якості повітря. Основним підприємством, що здійснює викиди 
в атмосферу району проведення робіт з рекультивації кар'єру піску, є шахта. 
Фонові концентрації в атмосферному повітрі регіону з основних забруднюючих 
речовин дорівнюють: оксиди азоту – 0,04 часток ГДКмр., сірки діоксид – 0,04 
ГДКмр., оксид вуглецю – 0,08 ГДКмр., речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок – 0,1 ГДКмр. (Додаток Ж). Згідно з моніторинговими 
спостереженнями концентрації основних забруднюючих речовин в атмосфері 
складають:  

– речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – <0,26 мг/м3 (0,52 
частки ГДКмр.); 
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– оксиди азоту – <0,02 мг/м3 (0,1 частки ГДКмр.); 
– сірки діоксид – <0,08 мг/м3 (0,16 часки ГДКмр.). 
Як свідчить викладене, вміст основних забруднюючих речовин в 

атмосфері значно нижче за нормативні значення. Ступінь впливу проектованих 
робіт на атмосферне повітря у період їх здійснення знаходиться на позначках 
теперішнього впливу або нижче і знаходиться в межах нормованих значень. 
Тому відчутного кумулятивного впливу на довкілля не очікується. 

Негативний вплив від планованої діяльності можна характеризувати як 
тимчасовий та допустимий. 

Відстань від місця проведення планованої діяльності до найближчих 
сусідніх держав складають: до Молдови – 170 км, до Білорусі – ∼300 км, до 
Росії – ∼615 км. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля немає. 

Виходячи з вимог екологічного та санітарного законодавства України, а 
також нормативних документів щодо забезпечення техногенної безпеки, на 
підставі проведеної комплексної оцінки впливу робіт з рекультивації на 
навколишнє природне, соціальне і техногенне середовища, з урахуванням 
діючих в районі розміщення об'єкта природних, соціальних і техногенних 
факторів і умов, прийнятий в проекті комплекс проектних рішень оцінюється як 
оптимальний. 

Наслідки здійснення планованої діяльності носять явний позитивний 
характер – викиди від видобування піску припиняються; територія, на якій 
розташований кар'єр піску, повертається в природній біоценоз В цілому, 
планована діяльність відповідно до Постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996 р 
належить до природоохоронного виду. Залишкових негативних проявів від 
здійснення планованої діяльності для довкілля не прогнозується.  

 
5.6 Зумовленого впливом планованої діяльності на клімат, у тому 

числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю 
діяльності до зміни клімату  

 
Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від 

метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють 
накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, 
концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача підприємства полягає 
в тому, щоб у ці періоди виконувати організаційно-технічні заходи щодо 
попередження виникнення високого рівня забруднення. 

 
Стисла характеристика кліматичних умов району проектування наведена 

в розділі 3.1.2 цього документу. 
Вплив підприємства на клімат і мікроклімат пов'язаний з викидом в 

атмосферу вуглекислого газу (вуглецю діоксиду), закису азоту (азоту (Ι) оксид) 
і метану при згорянні палива в котлах котелень і двигунах внутрішнього 
згоряння гірничої техніки, механізмів та автотранспорту. 
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Кількість парникових газів по підприємству, що викидаються в 
атмосферу, у відповідності до "Документів, у яких обґрунтовуються обсяги 
викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами" становить 1008,3349 т/рік, в 
тому числі: вуглекислого газу – 1008,288 т/рік, метану – 0,02935 т/рік, закису 
азоту – 0,017545 т/рік. 

Відповідно до "Звіту про охорону атмосферного повітря за 2017 рік" 
фактичний викид парникових газів за цей рік склав 336,907 т, в тому числі: 
вуглекислого газу – 336,893 т/рік, метану – 0,009 т/рік, закису азоту – 0,005 
т/рік. 

Здійснення планованої діяльності пов'язане з викидом в атмосферу 
парникових газів. Парникові гази утворюються при згорянні палива в двигунах 
внутрішнього згоряння автомобільного транспорту і технологічних механізмів. 

В якості палива в двигунах внутрішнього згоряння технологічних машин, 
автомобільного транспорту використовується дизельне паливо і бензин. 
Валовий викид парникових газів від джерела кар'єра в період проведення його 
рекультивації прогнозуються на рівні 527,3057 т/рік (Додаток К), що набагато 
менше величини, яка зазначена у "Документах, у яких обґрунтовуються обсяги 
викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовини в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами". 

Здійснення планованої діяльності не призведе до зростання негативного 
впливу на клімат і мікроклімат регіону. 

 
5.7 Зумовленого технологією і речовинами, що використовуються  
 
Для рекультивації кар'єру піску передбачається використовувати пусті 

породи від проходки гірських виробок шахти, відходи РСК "Алтаїт", відходи 
рудозбагачувальної фабрики, а також розкривні породи кар'єра (з внутрішнього 
і зовнішнього відвалів). У чашу кар'єра також складуються нейтралізовані 
"хвости" купного вилуговування руди, матеріали розбирання будівель шахти і 
відходи рекультивації території шахти після закінчення її експлуатації. 

 
Пусті гірські породи шахти 
Пусті гірські породи утворюються в процесі підземного видобутку 

уранової руди в шахті. Матеріал являє собою великоуламковий скельний ґрунт 
(альбітизовані граніти, мігматити, гнейси) з переважним розміром уламків +40 
мм ÷ -400 мм. Щільність порід 2,40-2,70 г/дм3. 

Згідно з даними ДП "СхідГЗК" зміст ПРН в пустих породах 
Ватутінського родовища становить: 

– радій-226 – від 10,0 до 400,0 Бк/кг; 
– торій-232 – від 10,0 до 200,0 Бк/кг; 
– калій-40 – від 100,0 до 1500,0 Бк/кг. 
За показником ефективної питомої активності природних радіонуклідів 

Аеф ≤ 1350 Бк/кг пуста порода відповідає будівельним матеріалам ІІІ класу 
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(п.8.5.1г НРБУ-97), що дозволяє її використовувати поза межами населених 
пунктів: 

– для будівництва доріг; 
– для будівництва гребель; 
– для будівництва інших об'єктів, час перебування людей в яких 

становить не більше 50 % робочого дня. 
Таким чином, пусті гірські породи допустимо використовувати в якості 

будівельного матеріалу, що заповнює кар'єрну виїмку. 
 
Вторинні "хвости" сепарації РСК "Алтаїт" 
Вторинні "хвости" сепарації, що утворені в результаті повторної обробки 

відвалу пустих порід і забалансових руд на рудо-сортувальному комплексі 
"Алтаїт". В процесі радіометричного сортування із загальної гірничої маси 
виділена багата руда, а також "хвости", відповідні за характеристиками пустій 
гірській породі. 

Вторинні хвости являють собою великоуламковий скельний ґрунт 
(альбітизовані граніти, мігматити, гнейси) з переважним розміром уламків +40 
мм – -250 мм. Щільність порід 2,40-2,70 г/дм3. Насипна об'ємна вага вторинних 
хвостів становить 1,66 т/м3. 

За показником ефективної питомої активності природних радіонуклідів 
Аеф ≤ 1350 Бк/кг вторинні "хвости" відповідають будівельним матеріалам ІІІ 
класу (п.8.5.1г НРБУ-97), що дозволяє використовувати їх як будівельний 
матеріал за межами населених пунктів, в тому числі для заповнення кар'єра. 

 
Відходи радіометричного збагачення РЗФ 
Відходи радіометричного збагачення ("хвости") утворюються в процесі 

сортування руди на радіометричної збагачувальній фабриці. "Хвости" щодо 
вмісту радіонуклідів відповідають пустій породі. В даний час "хвости" 
автотранспортом направляються у відвал в чаші кар'єра піску. 

"Хвости" збагачення являють собою великоуламковий скельний ґрунт 
(альбітизовані граніти, мігматити, гнейси) з переважним розміром уламків           
+40 мм – -300 мм. Щільність порід 2,40-2,70 г/дм3. 

За показником ефективної питомої активності природних радіонуклідів 
Аеф ≤ 1350 Бк/кг "хвости" збагачення РЗФ відповідають будівельним 
матеріалам ІІІ класу (п.8.5.1г НРБУ-97), що дозволяє використовувати їх для 
будівництва поза межами населених пунктів, в тому числі для заповнення 
кар'єрної виїмки. 

 
Відходи купного вилуговування 
Відходи ("хвости") купного вилуговування утворюються в результаті 

вилуговування урану з штабелів бідної руди на майданчику КВ. 
Після завершення вилуговування штабелі руди промиваються водою, 

нейтралізуються вапняним молоком і вивозяться автотранспортом в чашу 
кар'єра піску. 
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"Хвости" купного вилуговування є великоуламковий скельний ґрунт з 
переважним розміром уламків +5 – - 25 мм. Щільність порід 2,40-2,70 г/дм3. 

Хімічний і радіохімічний склад "хвостів" купного вилуговування 
наведений в таблицях 5.3  

 
Таблиця 5.3 – Середня питома активність "хвостів" купного 

вилуговування 
 

226Ra 
Бк/кг 

230Th 
Бк/кг 

40K 
Бк/кг 

Аеф 
Бк/кг 

533,7 ± 66,4 133,9 ± 18,0 385,0 ± 97,4 817,0 ± 71,3 
 
За показником ефективної питомої активності природних радіонуклідів в 

"хвостах" купного вилуговування Аеф ≤ 1350 Бк/кг матеріал  відповідає 
вимогам будівельних матеріалів ІІІ класу (п.8.5.1г НРБУ-97), що дозволяє 
використовувати їх як будівельний матеріал за межами населених пунктів, в 
тому числі для заповнення кар'єра. 

 
Будівельні матеріали розбирання будівель і споруд 
В ході проведення робіт із зняття з експлуатації Смолінської шахти 

передбачається розбирання будівель і споруд, забруднених в процесі видобутку 
і переробки уранової руди, і технічно непридатних для подальшого 
використання. 

Матеріалом розбирання є бита цегла, бетон, залізобетон, шифер, 
металобрухт, залишки облицювальних та оздоблювальних матеріалів (кахель, 
штукатурка і т.п.). 

Очікуваний показник ефективної питомої активності природних 
радіонуклідів у матеріалах розбирання Аеф ≤ 1350 Бк/кг, що відповідає 
будівельним матеріалам ІІІ класу (п.8.5.1г НРБУ-97) і дозволяє їх 
використовувати для засипання кар'єра. 

 
Техногенні ґрунти - відходи рекультивації території шахти 
Виведення Смолінської шахти з експлуатації включає рекультивацію 

території проммайданчика та СЗЗ шахти, забруднену в процесі видобутку і 
переробки уранової руди. Рекультивація території передбачає зняття верхнього 
забрудненого шару ґрунту і заміну його на чистий родючий шар. 

Відходи рекультивації є зняті техногенні ґрунти – суміш суглинків, 
чорнозему, щебеню. Очікуваний показник ефективної питомої активності 
природних радіонуклідів у відходах рекультивації Аеф ≤ 1350 Бк/кг, що 
відповідає будівельним матеріалам ІІІ класу (п.8.5.1г НРБУ-97) і дозволяє їх 
використовувати для засипання кар'єра. 

 
Розкривні породи кар'єра 
Розкривні породи являють собою розпушену суміш глинистих порід, що 

складається, в основному, з четвертинних лесових суглинків бурого, темно-
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бурого, жовто-бурого, палевого кольорів, в меншій мірі – з глин темно-бурого, 
червоно-бурого, сірого кольорів. 

На північ від кар'єра в межах гірничого відводу розташований 
організований відвал розкривних порід, в якому складовано 2800,0 тис. м3 
глинистої розкривної породи. 

Відповідно до класифікації розкривних і вміщуючих порід за ДСТУ 7906 
: 2015 розкривні суглинки кар'єра відносяться до потенційно родючих порід, які 
рекомендується укладати в приповерхневому шарі для організації біологічної 
рекультивації. 

За показником ефективної питомої активності природних радіонуклідів 
Аеф ≤ 370 Бк/кг розкривні глинисті породи відповідають будівельним 
матеріалам І класу (п.8.5.1б НРБУ-97), що дозволяє використовувати їх без 
обмежень. 

Рекультивація порушеної території у результаті видобутку піску 
спрямована на нейтралізацію шкідливого впливу відкритих гірничих робіт на 
довкілля і утворення умов для активного самовідновлення з використанням 
родючих ґрунтів, які були зняті на площі гірничого відводу перед видобутком 
піску. 

Загалом, вплив на довкілля, обумовлений технологією і матеріалами, що 
використовуються, можна характеризувати, як допустимий. 

 
6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗАЗНАЧЕНОГО У ПІДПУНКТАХ 5 
ЦЬОГО ПУНКТУ, ТА ПРИПУЩЕННЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО 
ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН 
ДОВКІЛЛЯ 

 
Проектна документація розроблена у відповідності до чинних 

загальногосподарських норм, правил, інструкцій та державних стандартів 
проектування, охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії, охорони 
надр і довкілля.  

Для прогнозування впливу планованої діяльності на довкілля 
застосовувався метод порівняльного аналізу та принцип забезпечення 
відповідності параметрів впливу вимогам Законів та санітарно-гігієнічних 
нормативів України у сфері охорони навколишнього середовища. 

 
Для розрахунку викидів забруднюючих речовин, якісного складу і 

питомих нормативних викидів забруднюючих речовин, використовувалися: 
– Збірник методик щодо розрахунку вмісту забруднюючих речовин у 

викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери; 
– Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих 

речовин, що містяться у викидах підприємств (ОНД-86). 
– "Методика розрахунків викидів забруднюючих речовин та парникових 

газів у повітря від транспортних засобів".  
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Заходи з регулювання викидів при несприятливих метеорологічних 
умовах виконувалися згідно з методичними вказівками "Регулювання викидів 
при несприятливих метеорологічних умовах" РД 52.04.52-85.  

Дані про стан довкілля отримані шляхом узагальнення результатів 
моніторингових спостережень, що видані ДП "СхідГЗК". 

 
7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ 
ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА 
МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ  

 
Екологічні обмеження в період здійснення планованої діяльності 

обумовлюються нормативними документами, які регламентують безпеку 
навколишнього середовища. Основними екологічними обмеженнями в період 
здійснення планованої діяльності, як і в даний час, залишаються: 

– викиди забруднюючих речовин від джерел підприємства не повинні 
утворювати наднормативного забруднення компонентів довкілля; 

– способи поводження, місця зберігання рідких і твердих відходів 
повинні відповідати нормативним вимогам і дозвільним документам; 

– ступінь радіаційного впливу на компоненти навколишнього середовища 
і людини не повинна перевищувати нормативні значення; 

– експлуатація промислового комплексу має здійснюватися з 
обов'язковим контролем параметрів технологічного процесу і стану 
навколишнього середовища. 

Планована діяльність здійснюється в межах виробничого комплексу 
діючого підприємства, на території його земельного відводу – санітарно-
епідеміологічних, протипожежних, містобудівних обмежень планована 
діяльність не має. 

Для зменшення негативного впливу планованої діяльності на навколишнє 
середовище приймається ряд технічних заходів, які дозволяють підтримувати 
стан навколишнього середовища в нормованих межах. 

Основними заходами є: 
– дотримання технологічних параметрів виконаних робіт; 
– зменшення пилоутворення на території проведення робіт з 

рекультивації за рахунок регулярного поливу території; 
– регулювання паливно-розподільчої системи двигунів внутрішнього 

згоряння механізмів; 
– забезпечення справності автомобілів і технічних механізмів; 
– збір, накопичення та поводження з твердими відходами відповідно до 

вимог санітарно-гігієнічних нормативів; 
– дотримання режиму охоронних зон шахти (СЗЗ і ЗС); 
– укладання в основі кар'єра великоуламкової пустої гірської породи 

шаром потужністю до 3 м, що виконує роль пластового дренажу, який запобігає 
підтопленню кар'єра в процесі рекультивації і дренує підземні води після 
рекультивації; 
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– укладання відходів гірничого виробництва і відходів, що утворюються в 
процесі зняття шахти з експлуатації, на відсипані нижче глинисті ґрунти, на 
рівні не менше ніж на 4 м вище відмітки можливого відновлення природного 
рівня підземних вод (відмітка ≈165 м). 

Охоронні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього 
середовища включають ведення моніторингових спостережень за станом 
природного середовища і за ступенем впливу на населення. Ведення 
екологічного моніторингу здійснюється відповідно до вимог чинних 
законодавчих і нормативних документів. 

До компенсаційних заходів у період здійснення планованої діяльності 
належить сплата екологічного податку за забруднення довкілля – плата за 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, вивіз та утилізацію 
відходів, скид забруднених стоків.  

 
8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ 
ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 
ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ 
ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

 
В наслідок кліматичних умов та структурно-тектонічної будови району 

здійснення планованої діяльності, вплив на об'єкт аномальних природних явищ 
малоймовірний. 

Всі технічні заходи, що передбачені проектною документацією, 
відповідають екологічним, санітарно-гігієнічним, протипожежним нормам, які 
діють на території України. 

Як зазначено в попередніх розділах ОВД, негативний вплив робіт з 
рекультивації кар'єру піску на довкілля знаходиться в нормованих межах.  

При чіткому виконанні плану виконання робіт з рекультивації, в зв'язку зі 
сприятливими умовами на автодорогах розвиток аварійних ситуацій під час 
виконання робіт, які могли б привести до негативних наслідків у 
навколишньому природному середовищу, не прогнозуються. 

У відповідності до РД 52.04. 52-85 на період НМУ на підприємстві 
заплановані заходи щодо зниження викидів в атмосферу. У період виконання 
робот з рекультивації кар'єру необхідно додержуватися  цих заходів. 

Виходячи з вимог екологічного та санітарного законодавства України, а 
також нормативних документів щодо забезпечення техногенної безпеки, на 
підставі проведеної комплексної оцінки впливу комплексу робіт, що 
проектуються, на навколишнє природне, соціальне і техногенне середовища, з 
урахуванням діючих в районі розміщення об'єкта природних, соціальних і 
техногенних факторів і умов, прийнятий в проекті комплекс проектних рішень 
оцінюється як оптимальний. Вплив надзвичайних ситуацій не прогнозується. 

 
9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 

ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), 
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ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ  

 
Труднощі у процесі підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля не 

виявлено. 
 

10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСКОСТІ ДО 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ДОДАЄТЬСЯ ТАБЛИЦЯ З 
ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПОВНЕ ВРАХУВАННЯ, ЧАСТОВЕ ВРАХУВАННЯ 
ЧИ ОБГРУНТОВАНЕ ВІДХИЛЕННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСКОСТІ, НАДАНИХ У ПРОЦЕСІ 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНОРМАЦІЇ)  

 
Згідно вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" 

Повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, 
було офіційно оприлюднене 06.05.2019 за № 20194253533/10855 на сайті 
Міністерства екології та природних ресурсів України. 

З метою проведення громадського обговорення планованої діяльності, 
Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано у газетах: "Трудова 
Слава" від 30.03.2019 №13 (2420), "Маловисківські вісті" від 30.03.2019 № 25 
(10755). Інформація щодо розміщення повідомлення у друкованих ЗМІ та 
інформування місцевих громад наведена у Додатку М до даного Звіту.  

Протягом визначеного законом терміну зауваження та пропозиції до 
уповноваженого державного органу з питань екології та природних ресурсів 
щодо планованої діяльності від громадськості не надходили. Лист Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 05.06.2019 року № 10/7/3584-19, 
зареєстрований в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на сайті 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 05.06.2019 року № 
 20194253533/12137 наведено у Додатку М. 

Передбачене громадське обговорення Звіту про ОВД у рамках вимог 
статей 7 та 8 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". 
 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 
ЩОДО  ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО 
МОНІТОРИНГУ 

 
Контроль стану навколишнього середовища на межі СЗЗ і в ЗС шахти 

передбачається за розробленою і затвердженою схемою локального 
моніторингу підприємства. "План-графік контролю об'єктів зовнішнього 
середовища" Смолінської шахти на 2018 рік представлений в Додатку Л. 
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На додаток до цього для забезпечення безпечного виконання робіт з 
рекультивації необхідно передбачити контроль можливої зони зрушення (зони 
можливого виходу воронок і провалів від ведення гірничих робіт з видобутку 
уранової руди вище горизонту 100 м). 

Контур передбачуваної зони зрушення знаходиться на північному сході 
від кар'єру і, частково, захоплює внутрішній відвал розкривних порід на 
території кар'єру пісків. Провал знаходиться за межами кар'єра і ділянок 
проектованої рекультивації. 

Інструментальні та візуальні спостереження за зрушенням гірських порід 
і земної поверхні проводять на спостережних станціях, що складаються з 
систем реперів, розташованих на земній поверхні, в очисних, капітальних і 
підготовчих гірничих виробках, свердловинах. Спостереження передбачаються 
до повного відпрацювання запасів. 

Передбачені наступні типи станцій спостереження: 
– наземні спостережні станції – для визначення параметрів процесу 

зрушення земної поверхні; 
– підземні спостережні станції – для визначення характеру і величин 

зрушень і деформацій пустот відпрацьованих блоків. 
Спостереження проводяться маркшейдерської службою підприємства, 

спеціальною групою із спостереження за зрушенням або спеціалізованими 
організаціями, що залучаються для виконання даного виду робіт. У процесі 
моніторингу проводиться звукометричний контроль, візуальні спостереження, 
контроль стану свердловин. 

Результати спостережень повинні систематично аналізуватися, 
узагальнюватися та оперативно використовуватися спеціалізованими 
організаціями для вирішення різних питань зрушення гірських порід і охорони 
споруд, коригування передбачених заходів охорони. 
 

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЗАЗНАЧЕНОЇ У ПІДПУНКТАХ 1-11 ІЬОГО ПУНКТУ, РОЗРАХОВАНЕ НА 
ШИРОКУ АУДИТОРІЮ  

 
Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення 
 

Планована діяльність полягає в рекультивації діючого кар'єру піску, який 
є структурним підрозділом Смолінської шахти ДП "СхідГЗК", що відпрацьовує 
поклади уранових руд Ватутінського родовища.  

Підприємство здійснює виробничу діяльність відповідно до затверджених 
документів щодо викидів в атмосферу, поводження з рідкими стоками і 
твердими відходами, проведення моніторингових спостережень за станом 
довкілля. Відповідно до даних щорічного контролю стану навколишнього 
природного середовища негативний вплив Смолінської шахти і кар'єра піску, 
зокрема, знаходиться в полі нормативних показників. 

У адміністративно-територіальному відношенні територія проектування 
знаходиться в Маловиськівському районі Кировоградської області. Населеними 
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пунктами, які найбільш наближені до території шахти, є смт. Смоліне (на 
відстані 2 км), село Березівка (на відстані близько 1,0 км).  

Смолінська шахта завершує видобуток запасів уранової руди 
Ватутінського родовища. Розглядаються питання з виведення виробничого 
комплексу шахти із експлуатації. 

Період експлуатації кар'єра визначається періодом повного закладання 
підземних виробок після завершення видобувних робот на гірничому комплексі 
шахти (до 2025 р). 

Здійснення планованої діяльності планується в межах існуючого 
земельного відводу шахти. Площа порушеної території від експлуатації кар'єру, 
яка підлягає рекультивації, складає ∼ 50,0 га.  

Рекультивація передбачає погашення відпрацьованого простору кар'єра 
відходами гірничого виробництва: пустими породами від видобування руди, 
нейтралізованими відходами купного вилуговування, відходами рудозбагачувальної 
фабрики, матеріалами від розбирання будівель і споруд та рекультивації території 
шахти. Завершальною стадією планованих робіт є перекриття кар'єру з поверхні 
природними ґрунтами (суглинком і родючим ґрунтом). 

Технічна рекультивація кар'єра здійснюється в дві черги: 
– І черга – кар'єр експлуатується і частково рекультивується; 
– ІІ черга – кар'єр і об'єкти Смолінської шахти не експлуатуються, 

проводиться остаточна рекультивація кар'єра. 
Загальна тривалість здійснення планованої діяльності 12 років. За період 

першої та другої черги рекультивації у вироблений простір кар'єру планується 
укласти 1651,6 тис.м3 (2478,32 тис.т) відходів гірничого виробництва, відходів 
виводу шахти із експлуатації, а також 2100,0тис.м3 (3360,0 тис.т) розкривних 
ґрунтів (суглинку) і 480,0 тис.м3 (672,0 тис.т) родючого ґрунту. 

Здійснення планованої діяльності сприяє створенню на його місці 
поверхні, що має вигляд близький до природного рельєфу та відновлення 
продуктивності земель, що відповідає вимогам законодавчих та нормативних 
документів України. 

В цілому, планована діяльність відповідно до Постанови КМУ від 
17.09.1996 р № 1147 відноситься до природоохоронного виду.  
 

Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан 
навколишнього природного середовища  

 

Роботи з рекультивації характеризуються проведенням технологічних 
операцій, пов'язаних з переміщенням техногенних порід, будівельних відходів, 
природних ґрунтів, а також роботою автотранспорту та механізмів. 

Основними можливими видами негативного впливу від здійснення робіт з 
рекультивації є: 

– забруднення атмосфери пилогазовими викидами від роботи 
технологічних механізмів і автотранспорту, а також від надходження пилу при 
переміщенні матеріалів рекультивації; 

– вплив рекультивованого кар'єра на підземні води; 
– радіаційний вплив на навколишнє середовище. 
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Для зменшення негативного впливу від робіт з рекультивації на довкілля 
приймається ряд технічних заходів, які дозволяють підтримувати стан 
навколишнього середовища в нормованих межах. 

Основними заходами є: 
– дотримання технологічних параметрів виконаних робіт; 
– зменшення пилоутворення на території проведення робіт з 

рекультивації за рахунок регулярного поливу території; 
– регулювання паливно-розподільчої системи двигунів внутрішнього 

згоряння механізмів; 
– забезпечення справності автомобілів і технічних механізмів; 
– збір, накопичення та поводження з твердими відходами відповідно до 

вимог санітарно-гігієнічних нормативів; 
– дотримання режиму охоронних зон шахти (СЗЗ і ЗС); 
– укладання в основі кар'єра великоуламкової пустої гірської породи шаром 

потужністю до 3 м, що виконує роль пластового дренажу, який запобігає підтопленню 
кар'єра в процесі рекультивації і дренує підземні води після рекультивації; 

– укладання відходів гірничого виробництва і відходів, що утворюються в 
процесі зняття шахти з експлуатації, на відсипані нижче глинисті ґрунти, на 
рівні не менше ніж на 4 м вище відмітки можливого відновлення природного 
рівня підземних вод (відмітка ≈165 м). 

Стан атмосферного повітря в період проведення І черги рекультивації 
(2019-2025 рік) залишиться на рівні, що склався на даний час. 

Обсяг викидів у період ІІ черги рекультивації прогнозується на рівні 
34,34469 т/рік, що на 21,6 % менше від викидів кар'єру  в даний час. 

Шумові характеристики техніки відповідають нормативним значенням. 
Виміряний у 2017 році рівень шуму на проммайданчиках Смолінської шахті становить 
від 50 до 55 дБА, що задовольняє вимогам санітарних норм допустимого шуму на 
території житлової забудови – 45-55дБА (ДБН В.1.1-31-2013). 

Джерела шуму знаходяться від житлової зони на відстані близько 2 км. 
Таким чином величина акустичного впливу на території житлової забудови 
буде ще нижче. 

На підставі вищевикладеного рекультиваційні роботи не призведуть до 
погіршення стану атмосферного повітря. 

Валовий викид парникових газів в період проведення технічної 
рекультивації кар'єру прогнозуються на рівні 527,3057 т/рік, що на 46 % менше 
величини за "Документами, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами". 

Здійснення планованої діяльності не збільшить негативний вплив на 
клімат і мікроклімат регіону. 

У період планованої діяльності 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. Проведення робіт з рекультивації кар'єру піску не 
вплине на сформований режим водного середовища району. 
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У період здійснення планованої діяльності додаткового виснаження або 
деградації сформованих в регіоні рослинних і фауністичних угрупувань не 
очікується. Об'єкти природно-заповідного фонду відсутні. Діяльність наближених 
виробничих і цивільних об'єктів, їх експлуатаційна надійність забезпечується.  

Рівень радіаційного впливу на населення прилеглих територій, що 
формується усіма наявними джерелами виробничих викидів і скидів 
Смолінської шахти у період планованої діяльності, на межі СЗЗ може скласти 
0,0925 – 0,0964 мЗв/рік, що складає 48,2 % від сумарної квоти ліміту дози 
опромінення – 0,2 мЗв/рік, яка встановлена НРБУ-97.  

У період проведення робіт з рекультивації кар'єру піску збільшення 
техногенного навантаження, у порівнянні з існуючим станом, на соціальне 
середовище не очікується  

Всі види впливу в період реалізації планованої діяльності не призведуть 
до забруднень з показниками, вище нормованих величин. 

Контроль стану довкілля в районі проведення проектованих робіт 
здійснюватиметься за прийнятою на підприємстві схемою. 

В наслідок кліматичних умов і структурно-тектонічної будови району здійснення 
планованої діяльності вплив на об'єкт аномальних природних явищ малоймовірний. 

На підставі виконаного аналізу вплив робіт з рекультивації на довкілля, в 
цілому, прогнозується в межах, регламентованих вимогами діючих санітарних 
норм і Законів України і оцінюється як допустимий. 

Після закінчення технічної рекультивації поверхню рекультивованих 
кар'єра буде покрита природним родючим шаром і мати близький до 
природного рельєф із слабким ухилом (до 1°) в сторону балки Курнікова. Стік 
атмосферних опадів з рекультивованої площі буде відбуватися в режимі, 
аналогічному умовам стоку з прилеглих непорушених земель. 

Рекультивація кар'єру піску і виведення з експлуатації Смолінської шахти 
істотно знизять рівні небезпечних факторів впливу від шахтного виробничого 
комплексу, що позитивно позначиться на показниках стану довкілля регіону. 

Позитивним аспектом рекультивації кар'єру піску є відновлення 
природного рельєфу і повернення території, яку в даний час займає кар'єр, в 
природний біоценоз. 

Негативним проявом планованої діяльності на соціальне середовище є 
скорочення робочих місць через припинення експлуатації об'єкта. 

Проведенням рекультивації забезпечується повернення порушених земель в 
стан, максимально наближений до природного, що відповідає вимогам Кодексу 
про надра, Земельному кодексу, Закону України "Про охорону земель". 

У порівнянні з існуючим станом, наслідки від здійснення планованої 
діяльності визначаються як позитивні.  

Ознайомлення, громадське обговорення з реалізації технічних рішень 
техніко-економічного обґрунтування передбачається у рамках процедури 
одержання дозволу на здійснення планованої діяльності у відповідності до 
вимог ст.7 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" и Постанови КМУ 
від 13.12.2017 № 989. 
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13. СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО 
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1. Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23.05.2017 №2059-
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2. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",  

Київ, № 1264-ХЗІ от 25.07.1991 г. 
3. Постанова КМУ " Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів" від 17.09.1996 р.№1147. 
4. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань у процесі оцінки впливу на довкілля" від 13.12.2017 р. № 989. 
5. Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (до ДБН А.2.2-1-2003), Харків, 2005 р. 
6. Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы, Донецк. 
7. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях. РД 52.04.52-85, Новосибирск, 1986 г. 
8. Екологічний паспорт Кіровоградської області за 2017 рік. 
9. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє 

двадцятиріччя (1986-2005г.), Ніка-Центр, Київ, 2006.  
10. ДСП 6.177-2005-09-02. Основні санітарні правила забезпечення 

радіаційної безпеки України. Затв. МОЗ України наказ № 54 від 02.02.2005. 
11. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія" Захист від 

небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від 
пожежі. 

12. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация 
нарушенных земель для рекультивации 

13. ДСТУ 7906:2015 Захист довкілля. Придатність розкривних та 
вміщувальних гірських порід для біологічної рекультивації земель. 
Класифікація 

14. ДБН В.1.2-2:2006 "Система обеспечения надежности и безопасности 
строительных объектов. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования", 
Киев, Минстрой Украины, 2006. 

15. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання споруд, зовнішніх 
мереж. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. 

16. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Державні гігієнічні нормативи. Норми 
радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 

17. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів. 

18. "Методика розрахунків викидів забруднюючих речовин та парникових 
газів у повітря від транспортних засобів", Державний комітет статистики 
України, Наказ №452 від 13.11.2008. 
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Додаток І 

 
Таблиця - Параметри і характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
 

Джерела 
виділення 

забруднюючих 
речовин 

Джерела викиду забруднюючих 
речовин 

Параметри 
газоповітряної 

суміші 

Координати на карті-
схемі 

Газоочисні установки Викиди забруднюючих речовин 

точкового 
джерела, 

центру групи 
джерел або 
одного кінця 
лінійного 
джерела 

другого кінця 
лінійного 
джерела або 
довжина і 
ширина 
майдан 
чикового 
джерела 

Наймену

вання 
газоочис

них 
установо

к 

Код 
речов

ини 

Речовин

и, за 
якими 
провод

иться 
газоочи

стка 

Ступі

нь 
очище

ння,  
 
 

% 

Код Найменув
ання 

г/с мг/м3 т/год 

Числ

о 
годин 
робот

и 

на рік 

Виробництв

о, цех 

Найменува

ння 

К-
сть, 

 
 
 

 шт 

Ном

ер 
джер

ела 
вики

ду 

Наймен

ування 

К-
сть, 

 
 
 

 шт 

Ви-
сота 

 

Діамет

р 
вихідн

ого 
отвору

,  
 
м 

Шви

дкіст

ь 

 
 
 
 

м/сек 

Обсяг 
на 
одну 
трубу 
м3/ с 

Тем-
пера

тура  
 
 
 

С° 

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 18 19 20 21 22 23 24 25 

Існуюче положення 
 

03004 

(00328) 

Сажа 0,40900 - 0,78900  

04001 

(00301) 

Оксиди 
азоту (у 
перерахун

ку на 
діоксид 
азоту) 

1,05600 - 2,03700  

06000 

(00337) 

Оксид 
вуглецю 

0,26400 - 5,09200  

Проммайда

нчик №2 

Неорганізо

ване, 
кар’єр 
піску 

"Дачний". 
Зона "А" 

1 17 
Майдан

чик 
1 2    25,4 508 1998 450 450 

    

05001 
(00330) 

Сірки 
діоксид 

0,52800 - 1,01800  
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

03000 

(02908) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,15400 - 0,09000  

011000 
(02754) 

Неметанов

і леткі 
органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

0,79200 - 1,52800  
              

    

13101 

(00703) 

Бенз(а)пирен 8,0·10–6 - 2,0·10–5  

03004 

(00328) 

Сажа 0,40900 - 0,78900  

04001 

(00301) 

Оксиди 
азоту (у 
перерахун

ку на 
діоксид 
азоту) 

1,05600 - 2,03700  

06000 

(00337) 

Оксид 
вуглецю 

0,26400 - 5,09200  

Проммайда

нчик №2 

Неорганізо

ване, 
кар’єр 
піску 

"Дачний". 
Зона "Б" 

1 95 
Майдан

чик 
1 2    25,4 450 2062 450 450 

    

05001 
(00330) 

Сірки 
діоксид 

0,52800 - 1,01800  
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

03000 

(02908) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,15400 - 0,09000  

011000 
(02754) 

Неметанов

і леткі 
органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

0,79200 - 1,52800  
              

    

13101 

(00703) 

Бенз(а)пирен 8,0·10–6 - 2,0·10–5  

03004 

(00328) 

Сажа 0,40900 - 0,78900  

04001 

(00301) 

Оксиди 
азоту (у 
перерахун

ку на 
діоксид 
азоту) 

1,05600 - 2,03700  

06000 

(00337) 

Оксид 
вуглецю 

0,26400 - 5,09200  

Проммайда

нчик №2 

Неорганізо

ване, 
кар’єр 
піску 

"Дачний". 
Зона "В"" 

1 96 
Майдан

чик 
1 2    25,4 477 2025 450 450 

    

05001 
(00330) 

Сірки 
діоксид 

0,52800 - 1,01800  
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

03000 

(02908) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,15400 - 0,09000  

011000 
(02754) 

Неметанов

і леткі 
органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

0,79200 - 1,52800  

Проммайда

нчик №2 
              

    

13101 

(00703) 

Бенз(а)пирен 8,0·10–6 - 2,0·10–5  

03004 

(00328) 

Сажа 0,16400 - 0,34300  

04001 

(00301) 

Оксиди 
азоту (у 
перерахун

ку на 
діоксид 
азоту) 

0,42200 - 0,88500  

06000 

(00337) 

Оксид 
вуглецю 

0,10600 - 2,21200  

 

Неорганізо

ване, 
кар’єр 
піску 

"Дачний". 
Зона "Г" 

1 97 
Майдан

чик 
1 2    25,4 435 2012 450 450 

    

05001 
(00330) 

Сірки 
діоксид 

0,21100 - 0,44230  
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

03000 

(02908) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,03400 - 0,02400  

011000 
(02754) 

Неметанов

і леткі 
органічні 
сполуки 

(НМЛОС) 

0,31700 - 0,66300  

              

    

13101 

(00703) 

Бенз(а)пирен 3,0·10–6 - 1,0·10–5  

Неорганізо

ване, 
кар’єр 
піску 

"Дачний". 
Внутрішні

й відвал 
вторинних 
хвостів-
комплекс 
"Алтаїт" 

1 98 
Майдан

чик 
1 2    25,4 748 2201 254 254 

    03000 

(02907) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,19870 - 4,51220  Проммайда

нчик №2 

Неорганізо

ване, 
кар’єр 
піску 

"Дачний".
Внутрішні

й відвал 
хвостів КВ 

1 99 
Майдан

чик 
1 2    25,4 833 2136 72 72 

    03000 

(02907) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,03110 - 0,17160  
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Неорганізо

ване, 
кар’єр 
піску 

"Дачний".
Внутрішні

й відвал 
породи 

1 100 
Майдан

чик 
1 2    25,4 678 2126 57 57 

    03000 

(02907) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,27800 - 1,43900  

Промплоща

дка №2 

Неорганізо

ване, 
відвал 

родючого 
ґрунту 

1 101 
Майдан

чик 
1 2    25,4 502 1877 275 275 

    03000 

(02907) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,05400 - 1,43200  

Проектоване положення 

Внешний 
отвал 
суглинка 

1 130 
Майдан

чик 
1 2    25,4 292 2553 300 300 

    03000 

(02908) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,3253 

- 

4,7040 

 

Проммайда

нчик №2 

Поверхнос

ть карьера 
1 131 

Майдан

чик 
1 2    25,4 685 2285 180 180 

    03000 

(02908) 

Речовини 
у вигляді 
суспендов

аних 
твердих 
частинок 
недиферен

ційованих 
за складом 

0,4171 

- 

6,4374 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

04001 

(00301) 

Оксиди 
азоту (у 
перерахун

ку на 
діоксид 
азоту) 

0,329987 - 4,77082  

05001 
(00330) 

Диоксид 
серы 

0,03852 - 0,55690  

06000 

(00337) 

Оксид 
углерода 

0,969411 - 14,0153
5 

 

13101 

(00703 

Бенз(а)пи
рен 

0,000000
2 

- 0,00000
35 

 

03004 

(00328) 

Сажа 0,031438
4 

- 0,45452
33 

 

12000 Метан 0,004221 - 0,06103  

11030 Ксилол 0,163718 - 2,36697  

               

    

04003 Амміак 0,000013
626 

- 0,00019
7 
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Додаток К 

 

 

 

 

 

 

Екологічний розрахунок 
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1 Розрахунок пилових викидів при проведенні земляних робіт  
 
Розрахунки пилових викидів виконані згідно "Сборника методик по 

расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных 
источников загрязнения атмосферы." г.Донецк.  

Час проведення земляних робіт становить 4016 год/рік. 
 

1.1   Навантажувально-розвантажувальні роботи 

В розрахунковій таблиці прийняті наступні позначення: 
Код – код розрахункових речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом. 
К1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі – т.4.3.1; 
K2 – частка пилу (від всієї маси пилу), що переходить в аерозоль –

т.4.3.1; 
К3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови (середньорічну 

швидкість вітру)– т.4.3.2; 
К4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла 

від зовнішніх впливів т 4.3.3; 
К5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу – т.4.3.4; 
К7 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу – т.4.3.5; 
В – коефіцієнт, що враховує висоту пересипання; 
qmax – максимальна кількість матеріалу, що переробляється, т/рік - 

вихідні дані;  
qmid – кількість матеріалу, що переробляється за рік, т/рік – вихідні 

дані; 
Gmax – викид речовини, г/с; 

Gmax= (К1*К2*К3*К4*К5*К7* qmax *1Е6*В')/3600; 
Mmax – выброс речовини за рік, т/рік; 

Мmax= К1*К2*К3*К4*К5*К7* qmid *В. 
 
Результати розрахунку наведені в Таблиці 1.1. 
 

Таблиця 1.1 – Результати розрахунку викидів при навантажувально-
розвантажувальних роботах 

 

Технологічний процес Код К1 K2 К3 К4 К5 К7 В g max g mid G max M max 
Погрузка  
Разгрузка  

3000 0,05 0,02 1,2 1 0,1 0,5 0,7 278,8 1120000 0,3253 4,7040 
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1.2. Планувальні роботи 

 
В розрахунковій таблиці прийняті наступні позначення: 
Технологічний процес; 
К0 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
К1 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру; 
q0
уд – питоме виділення твердих частинок з 1 м3 матеріалу, г/м3; 

П – кількість ґрунтів, яка планується, м3/год; 
n – ефективність застосовуваних засобів пилоподавлення. 
Результати розрахунку наведені в таблицю 2.1. 

 

Таблиця 1.2 – Результати розрахунку викидів при планувальних роботах 
 

Технологічний процес К0 K1 q0
уд П n М, т/год g, г/с 

Планування 0,1 1,2 5,6 933333,3 0,5 0,3136 0,02169 
 

1.3 Статичне зберігання (вітрове запилювання) 

В розрахунковій таблиці прийняті наступні позначення: 
Технологічний процес; 
К0 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
К1 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру; 
К2 – коефіцієнт, що враховує ефективність здування твердих частинок; 

S0 – площа поверхні, яка пилує, м2; 

Тс – річна кількість днів з стійким сніговим покривом. 

М
с
0= 86,4*К0*К1*К2*S0*(365-Тс) *(1-n) * 10-8; 

М
с1

0= К0*К1*К2*S0*(1-n) * 10-5. 

Результати розрахунку зведені в Таблицю 1.3 
 

Таблиця 1.3 – Результати розрахунку викидів при статичному зберіганні 
 
Технологічний процес К0 K1 K2 S0 Tc n Мс

0 (т/год) М
с
0 (г/сек) 

Вітрове запилювання 0,1 1,2 1,0 32215 76 0 0,9653 0,0387 
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2 Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту 
 

Для виконання вантажоперевезень і технологічних операцій в період 
проведення будівельних робіт передбачається використання будівельних 
технологічних машин і механізмів з дизельним і карбюраторним приводом. 
Прогнозна кількість палива при одночасній роботі всіх механізмів на період 
будівництва складають: 

– дизельне паливо – 118,058 т; 
– бензин – 49,25 т. 
При проведенні робіт на майданчиках будівництва постійно працюють 

екскаватори, бульдозери, автосамоскиди та інше спеціальне обладнання. 
Робота будівельних машин і механізмів супроводжується виділенням 

вихлопних газів, які складаються із з'єднань азоту, вуглецю, сірки, неметанових 
летких органічних сполук (НМЛОС) і парникових газів. Час роботи будівельних 
машин і механізмів становить 4016 год/рік. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин від автотранспорту і 
технологічних механізмів проведені з використанням значень середніх питомих 
викидів шкідливих речовин автомобілями відповідно до "Методики расчетов 
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автомобильного 
транспорта" ("Методика расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых 
газов от автотранспорта, который используется субъектами хозяйственной 
деятельности и другими юридическими особами всех форм собственности"), 
Государственный комитет статистики Украины, Приказ №452 от 13.11.2008.  

Значення середніх питомих викидів шкідливих речовин автомобілями 
наведені в Таблиці 2.1. 
 

 

Таблиця 2.1 – Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових 
                          газів автомобілями, (кг/т палива) 

 

Вид палива Найменування забруднюючих 
речовин і парникових газів 

Бензин Дизельне паливо 

Оксид вуглецю 197,8 36,2 
Азота діоксид 21,6 31,4 
Діоксид сірки 1,0 4,3 
НМЛОС  28,5 8,16 
Метан 0,64 0,25 
Діазота оксид 0,035 0,12 
Аміак 0,004 - 
Сажа - 3,85 
Углерода диоксид 3183 3138 
Бенз(а)пірен - 0,00003г 

 

          (Рb*) – викиди свинцю визначаються тільки для етилованого бензину 
 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин та парникових газів від 
будівельної техніки проведені на період будівництва наведені в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 – Викиди забруднюючих речовин та парникових газів при роботі 
                          автотранспорту і технічних засобів на період будівництва 
 
 

Бензин Дизельне паливо Всього по паливу 
Найменування 
забруднюючих 
речовин 

г/с т г/с т г/с т 
Забруднюючі речовини 

Оксиди азоту (у 
перерахунку на 
діоксид азоту) 

0,2564063 3,70702 0,0735807 1,06380 
0,329987 4,77082 

Аміак //–// //–// 0,000013626 0,000197 0,000013626 0,000197 
Діоксид сірки 0,0351130 0,50765 0,0034065 0,04925 0,03852 0,55690 
Оксид вуглецю 0,2956023 4,27370 0,6738082 9,74165 0,969411 14,01535 
Метан 0,0020411 0,02951 0,0021802 0,03152 0,004221 0,06103 
НМЛОС (Ксилол) 0,0666328 0,96335 0,0970853 1,40362 0,163718 2,36697 
Бенз (а) пірен 0,0000002 0,0000035 //–// //–// 0,0000002 0,0000035 
Сажа 0,0314384 0,4545233 //–// //–// 0,031438 0,454523 
Всього: 0,687234 9,935757 0,85007453 12,29004 1,537309 22,22579 

Парникові гази 
Діазоту оксид  0,01416696  0,00172375  0,015891 
Метан  0,02951  0,03152  0,06103 
Діоксид вуглецю   370,466004  156,76275  527,2288 
Всього:  370,509681  156,795994  527,3057 
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Додаток Л 
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Додаток М 
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