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ЗАЯВА  

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану 

території земельних ділянок, кадастрові номери: 5321881300:00:006:0181, 

5321881300:00:006:0094 з урахуванням перспективи розвитку прилеглих 

територій, які розташовані за межами с. Григоро-Бригадирівка 

Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району 

Полтавської області»  

 

Загальні положення 

Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». 

1. Замовник СЕО та виконавець 

Замовником містобудівної документації «Детальний план території земельних 

ділянок, кадастрові номери: 5321881300:00:006:0181, 5321881300:00:006:0094 з 

урахуванням перспективи розвитку прилеглих територій, які розташовані за межами 

с. Григоро-Бригадирівка Горішньоплавнівської міської територіальної громади 

Кременчуцького району Полтавської області» є Управління містобудування та 

земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області. 

Виконавець містобудівної документації «Детальний план території земельних 

ділянок, кадастрові номери: 5321881300:00:006:0181, 5321881300:00:006:0094 з 

урахуванням перспективи розвитку прилеглих територій, які розташовані за межами 

с. Григоро-Бригадирівка Горішньоплавнівської міської територіальної громади 

Кременчуцького району Полтавської області» є  - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» 

(07850, Київська область, Бородянський район, смт. Клавдієве-Тарасове, вул. 

Травнева, 8 ). 

Виконавець стратегічної екологічної оцінки до проекту «Детальний план 

території земельних ділянок, кадастрові номери: 5321881300:00:006:0181, 

5321881300:00:006:0094 з урахуванням перспективи розвитку прилеглих територій, 

які розташовані за межами с. Григоро-Бригадирівка Горішньоплавнівської міської 

територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області» -  

ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» (07850, Київська область, Бородянський район,  

смт. Клавдієве-Тарасове, вул. Травнева, 8). 



2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з 

іншими документами державного планування  

Детальний план території деталізує положення генерального плану населеного 

пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток 

частини території населеного пункту або території за його межами без зміни 

функціонального призначення цієї території. Детальний план території розробляється 

з урахуванням обмежень у використанні земель. 

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації, 

просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини 

території. 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна 

документація підлягає стратегічній екологічній оцінці. Стратегічна екологічна оцінка 

має на меті визначити відповідність містобудівної документації цілям сталого 

розвитку, зазначеним в ст. 19, та документам визначеним ст. 28 Закону України «Про 

основи містобудування».  

Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки містобудівної 

документації «Детальний план території земельних ділянок, кадастрові номери: 

5321881300:00:006:0181, 5321881300:00:006:0094 з урахуванням перспективи 

розвитку прилеглих територій, які розташовані за межами с. Григоро-Бригадирівка 

Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району 

Полтавської області», що виконується ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» на замовлення 

та відповідно до завдання Управління містобудування та земельних відносин 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

(договір № ДПТ-03/21 від 25.10.2021). Підставою для розроблення містобудівної 

документації є рішення 13 сесії восьмого скликання Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області від 19.10.2021 р. «Про надання 

дозволу на розроблення Детального плану території земельних ділянок за межами с. 

Григоро-Бригадирівка Горішньоплавнівської міської територіальної громади 

Кременчуцького району Полтавської області». 

Вихідними даними для розроблення містобудівної документації слугували: 

- завдання на проектування, затверджене замовником; 

- план топографічного знімання в М 1:2000; 

- Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з продовження розробки 

Шматківського родовища гранітів та гнейсів, розширення меж користування надрами 

за рахунок приєднання ділянки розташованої у східній та південно-східній частині 



родовища, будівництво паливно-роздавального пункту для власних потреб та 

розширення існуючого дробильно-сортувального заводу ТОВ «ДІОРИТ» за адресою  

2 км на південь від села Карпівка Кременчуцького району Полтавської області, 

виконаний ТОВ «Центр практичної екології» у 2021 р.; 

- пропозиції, надані замовником; 

Топогеодезична основа не містить службової інформації. Існуючі межі земельних 

ділянок нанесені по відповідних координатах.  

Проект містобудівної документації «Детальний план території земельних 

ділянок, кадастрові номери: 5321881300:00:006:0181, 5321881300:00:006:0094 з 

урахуванням перспективи розвитку прилеглих територій, які розташовані за межами 

с. Григоро-Бригадирівка Горішньоплавнівської міської територіальної громади 

Кременчуцького району Полтавської області» розроблений у відповідності до вимог 

Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального 

плану території», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Земельного 

кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної 

спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-

заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства. 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для 

реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення 

місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 

 

В результаті реалізації рішень детального плану можливе проведення безпечної 

та ефективної планової діяльності, досягнення цілей по розширенню виробничих 

потужностей підприємства, уникнення або зменшення негативних впливів на  стан 

довкілля та здоров’я населення, що визначається повним забезпеченням необхідних 

умов для проведення даного виду діяльності, у відповідності із вимогами чинного 

законодавства.  

Проектними рішеннями детального плану території передбачено: 

- Розширення меж існуючого кар’єру в межах існуючого гірничого відводу 

шляхом приєднання двох земельних ділянок площею 4,7266 га та 2,5 га; 



- На земельній ділянці площею 3,90 га встановлення паливороздавального 

пункту з одним одностінним наземним резервуаром місткістю 30 м3, для зберігання 

дизельного палива; 

- розширення площі існуючого гірничого відводу Шматківського 

родовища гранітів та гнейсів на 9,2 га з доведенням загальної площі гірничого відводу 

до 27,7 га за рахунок приєднання ділянки розташованої у східній та південно-східній 

частині родовища загальною площею 12,4 га; 

- будівництво постійних та тимчасових доріг та проїздів для 

транспортування гірничої маси; 

- забезпечення пожежної безпеки та розробка комплексу протипожежних 

заходів; 

- забезпечення заходів по рекультивації територій, як у процесі 

виробництва, так і після відпрацювання кар’єру; 

- заходи по збору, складуванню та утилізації відходів; 

- гідротехнічні заходи та інженерна підготовка території; 

- вертикальне планування та відведення зливових вод. 

4. Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, теплове 

та радіаційне забруднення, випромінення та інші фактори впливу, а також 

здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

 

Опис і оцінка можливого впливу на стан атмосферного повітря 

Під час розробки кар’єру та виробництва щебню основними технологічними 

процесами, що супроводжуються викидами у атмосферне повітря будуть буро-

вибухові роботи, робота транспортних засобів та кар’єрної техніки, переміщення 

гірської маси. З метою оптимізації процесу виробництва готової продукції до 

технологічного процесу залучаються додаткові виробництва, які також 

супроводжуються викидами до атмосферного повітря. До джерел утворення викидів 

від допоміжного виробництва планованої діяльності відносяться: гараж (експлуатація 

та обслуговування транспортних засобів), майстерня (процеси зварювання та 

механічної обробки металевої поверхні), паливо-заправний пункт (зберігання та 

реалізація дизельного палива), їдальня (приготування їжі).  

Загалом, за результатами «Звіту по інвентаризації викидів» на промисловому 

майданчику Шматківського родовища гранітів та гнейсів ТОВ «ДІОРИТ» 

нараховується 50 джерел викидів. Перелік забруднюючих речовин та потужність 

викидів наведені нижче. 



 

Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

№ Код Назва забруднюючої речовини 
ГДК/ОБР

В, мг/м3 

Клас 

небезпе

ки 

Потужніст

ь викиду 

т/рік 

1 123 
Заліза оксид (у перерахунку на 

залізо) 
0,04 3 0,0123 

2 143 

Марганець та його сполуки (у 

перерахунку на діоксид 

марганцю) 

0,001 2 0,00098 

3 301 Азоту діоксид 0,2 3 0,1476 

4 323 
Кремнію діоксид аморфний 

(Аеросил-175) 
0,02 - 0,00088 

5 328 Сажа 0,15 3 0,0793 

6 330 Ангіндрид сірчистий 0,5 3 0,1023 

7 337 Вуглецю оксид 5 3 0,5552 

8 342 

Фтористі газоподібні сполуки 

(фтористий водень, чотири 

фтористий кремній) 

0,02 2 0,00076 

9 343 

Фториди добре розчинні 

неорганічні (фторид і гекс. 

натрію) 

0,03 2 0,0029 

10 344 

Фториди погано розчинні 

неорганічні (фтори алюмінію і 

кальцію) 

0,2 2 0,0016 

11 410 Метан 50 - 0,0037 

12 1061 Спирт етиловий 5 4 0,0358 

13 1301 Акролеїн 0,03 2 0,0037 

14 1317 Ацетальдегід 0,01 3 0,0017 



15 1555 Кислота оцтова 0,2 3 0,015 

16 2735 

Масло мінеральне нафтове 

(веретенне, машинне, циліндрове 

і ін.) 

0,05 - 7,76E-6 

17 2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1 4 0,4439 

18 2902 
Недиференційований за складом 

пил (аерозоль) 
0,5 3 202,66365 

19 
1022

6 
Титану діоксид 0,5 - 8E-5 

20 
1041

4 
Пил металевий (легуючих сталей) 0,1 - 0,00054 

21 
1043

1 

Пил абразивно-металічний (SiO2, 

CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.) 
0,04 - 0,0039 

22 — Вуглецю діоксид - - 0,1432 

23 — Оксид діазоту 0,4 3 0,2073 

 

Характеристика забруднюючих речовин та їх негативний вплив на живі 

організми наведено нижче. 

Заліза оксид (в перерахунку на залізо) 

Оксиди заліза – це з'єднання дво- та трьох-валентного заліза з киснем: закис FeO 

(порошок чорного кольору), окис Fe2O3 (світло-коричневий або червоно-коричневий 

порошок) і закис-окис Fe3O4. З'єднання заліза(II) викликають загально токсичну дію в 

тварин (паралічі, смерть в судомах). З'єднання заліза (III) менш отруйні, проте 

викликають пошкодження стінок шлунку. При контакті із залізом і його сполуками 

проявляється загально токсична дія металу, подразнююча дія на верхні дихальні 

шляхи.  

Іноді внаслідок попадання дрібних частинок заліза і їх окислення, на шкірі 

з'являються невеликі жовті плями. При припиненні роботи із залізом вони поступово 

зникають. 

 



Марганець та його сполуки 

Найстійкіша сполука марганцю, що широко поширена в земній корі – це діоксид 

марганцю. Діоксид марганцю (MnO2) – це темно-коричневий або чорний порошок, 

нерозчинний у воді. У лабораторних умовах MnO2 отримують термічним 

розкладанням перманганату калію. 

Надмірне надходження марганцю може служити причиною розвитку як гострої, 

так і хронічної інтоксикації. Марганець являється політропною отрутою, вражає 

нервову систему, легені, серцево-судинну системи, викликає алергічний і мутагенний 

ефекти. Специфічною для марганцю є нейротоксична дія. Він вражає центральну 

нервову систему, де викликає органічні зміни екстрапірамідного характеру, у важких 

випадках - паркінсонізм.  

Азоту діоксид 

Азоту діоксид – газ червоно-бурого кольору або жовтувата рідина, з характерним 

гострим запахом, високотоксичний. Хімічна формула – NO2. Утворення діоксиду 

азоту пролягає в окисненні оксиду азоту аміаком наявним в повітрі. 

Діоксид азоту в повітрі, навіть перебуваючи у відносно невеликих концентраціях, 

призводить до істотних змін в організмі людини. Є гострим подразником, впливає в 

основному на органи дихальної системи. Залежно від концентрацій спричиняє різні 

наслідки - від слабкого подразнення слизових оболонок очей і носа до набряку легенів. 

Також може призводити до змін складу крові, зокрема, сприяє зменшенню вмісту 

гемоглобіну. 

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) 

Кремнію діоксид –легкий мікронізований порошок з вираженими адсорбційними 

властивостями. Являєтеся цінним наповнювачем для каучуків (особливо силіконових) 

у виробництві гуми, пластмас, штучної шкіри. Крім того його застосовують для 

виготовлення різноманітних змазок, фарб та лаків, герметиків, клеїв, для стабілізації 

суспензій. 

Не чинить токсичної чи отруйної дії на організм людини, однак при вдиханні 

частки кремнію діоксиду здатні подразнювати слизові оболонки дихальних шляхів. 

Сажа 

Сажа - це аморфний вуглець, продукт неповного згоряння чи термічного 

розкладання вуглеводнів в неконтрольованих умовах. Сажа, як дрібний пил, може 

стати причиною захворювань верхніх дихальних шляхів. Однак основна її небезпека 

полягає в тому, що частки служать носієм сорбованих їх поверхнями канцерогенних 

речовин. Осідаючи в легенях, ці речовини сприяють утворенню злоякісних пухлин, 

засвоюються організмом. Суттєве значення має тривалість впливу пилу: більш 



тривалий при меншій концентрації надає більш виражений ефект, ніж менш тривалий, 

але більш інтенсивний вплив. 

Ангідрид сірчистий 

Ангідрид сірчистий - безбарвний газ з різким задушливим запахом, важчий за 

повітря, щільність парів відносно повітря – 2,9, щільність в зрідженому стані – 1,434. 

При виході в атмосферу інтенсивно випаровується, температура кипіння – 10°С, 

утворює зону хімічного зараження. Пари сірчаного ангідриду слабо поглинаються 

водою, розчинність у 100 грамах води при температурі води 0°С становить 22,8 грам 

газу та 4,5 гр при температурі води 50°С. Не горить. 

Допустима концентрація при вдиханні протягом 0,5–1 год – 0,3 мг/л; порогова 

при вдиханні 0,5–1 год – 1,1 мг/л; смертельна при вдиханні 5–10 хв – 8,0 мг/л. Зона 

хімічного зараження визначається за умов розливання та метеорологічних умов. 

У разі потрапляння в організм людини викликає кашель, утруднене дихання, 

подразнення дихальних шляхів 

У разі потрапляння на шкіру, в очі викликає почервоніння, подразнення слизової 

оболонки, різь в очах. 

Вуглецю оксид 

Вуглецю оксид – це безбарвний отруйний газ без смаку і запаху, горючий.  

Дія на організм людини: основний негативний вплив оксиду вуглецю на організм 

людини полягає у порушенні газового обміну в організмі. Гемоглобін крові у легенях 

в 240 разів швидше сполучається з оксидом вуглецю ніж з киснем, утворюючи 

карбоксигемоглобін i втрачає здатність переносити кисень від легенів до окремих 

органів i виносити з них вуглекислий газ. В якій мірі оксид вуглецю впливає на 

організм людини, залежить від концентрації його в атмосфері i від тривалості дії. 

Вміст оксиду вуглецю у повітрі 0,01% з тривалістю дії більше однієї години викликає 

головний біль, погіршення реакції та зменшення працездатності. Високі концентрації 

вуглецю оксиду призводять до втрати свідомості, навіть до смерті.  

Ознаки отруєння: головний біль і запаморочення, відмічається шум у вухах, 

задишка, серцебиття, мерехтіння перед очима, почервоніння обличчя, загальна 

слабкість, нудота, іноді блювота; у важких випадках судоми, втрата свідомості, кома. 

Фториди добре розчинні, фториди погано розчинні, фтористі газоподібні сполки 

Фториди – це хімічні сполуки фтору з іншими хімічними елементами. Фториди 

досить широко використовуються у промисловості: при отриманні вільного фтору 

методом електролізу, в якості окиснювача ракетного палива, для виготовлення 

оптичного скла, в стоматології, тощо. 



При регулярному перевищенні є причиною флюорозу зубів, а у більш тяжких 

випадках артриту і флюорозу кісток. Фториди ослаблюють ендокринну систему 

організму, знижують дію щитовидної залози. Фториди є сильними нейротоксинами, 

вони сприяють накопиченню алюмінію в мозку, нервовим і психічним розладам. 

Метан 

Метан - найпростіший вуглеводень, безбарвний газ (в нормальних умовах) без 

запаху. Метан відноситься до токсичних речовин, діючих на центральну нервову 

систему.  

Дія на організм людини: є фізіологічно нешкідливим газом в гомологічному ряду 

парафінових вуглеводнів. Фізіологічної дії метан не спричиняє, він не отруйний (через 

малу розчинності метану у воді та плазмі крові і притаманної парафіну хімічної 

інертності). Загинути людині в повітрі з високою концентрацією метану можна тільки 

від нестачі кисню в повітрі для дихання при дуже високих концентраціях метану. Так, 

при вмісті в повітрі 25-30% метану з'являються перші ознаки асфіксії (почастішання 

пульсу, збільшення обсягу дихання, порушення координації тонких м'язових рухів і т. 

д.). Більш високі концентрації метану в повітрі викликають у людини кисневе 

голодування - головний біль, задишку, - симптоми, характерні для гірської хвороби. 

Спирт етиловий 

Спирт етиловий – органічна, безбарвна, легкозаймиста рідина. Отруєння парами 

малоймовірне. Хімічна формула - C2H5OН. 

При одноразовому прийомі і концентрації спирту в крові 300 мг/л, у не звиклої 

до алкоголю людини може наступити ейфорія, при 500 мг/л - порушення координації 

рухів, при 1000 мг/л - атаксія.  

Акролеїн 

Акролеїн – безбарвна летка рідина з жовтуватим відтінком, неприємним різким 

їдким запахом пригорілих жирів. Одним із джерел надходження да атмосферного 

повітря є термічний розклад жирів. 

Загальний характер дії акролеїну виражається у сильному подразненні слизових 

оболонок. Крім цього забруднююча речовина володіє деякою загальною токсичною 

та слабкою наркотичною діями. 

Ацетальдегід 

При кімнатній температурі ацетальдегід являє собою газ з різким фруктовим 

запахом, що добре розчиняється у воді, спиртах та ефірах. Проникає в організм 

людини при вдиханні та через шкіру. При короткочасному впливі подразнює слизову 

оболонку очей, дихальних шляхів та гортань. Із збільшенням впливу здатен викликати 



сонливість, запаморочення, втрату свідомості. При проникненні до організму через 

ротову порожнину здатен спричинити ниркову недостатність та порушення дихання. 

Кислота оцтова 

Кислота оцтова - безбарвна летка рідина з гострим запахом. Потрапляє до 

організму людини через травну та дихальну системи. При потраплянні до організму 

викликає ураження та опіки дихальних шляхів,  стравоходу, при значних 

концентраціях може викликати отруєння. Концентрована оцтова кислота значною 

мірою пошкоджує шкіру при контакті: у випадку її потрапляння, необхідно промити 

уражене місце великою кількістю води або розчину харчової соди. 

Масло мінеральне нафтове 

Мінеральне масло нафтове - хімічно найменш активні вуглеводні, зважаючи на 

високу ліпофільність володіють сильною наркотичною дією. У зв'язку з малою 

розчинністю алканів в воді і крові потрібен досить високий вміст їх в повітрі для 

створення токсичних концентрацій в крові. З цих причин в звичайних умовах 

з'єднання даної групи біологічно мало активні. 

Вуглеводні насичені С12-С19 

Вуглеводні насичені (алкани, парафіни) — вуглеводні аліфатичного ряду, в 

молекулах яких атоми карбону зв’язані між собою простими ковалентними зв’язками. 

Алканами називаються насичені (насичені) вуглеводні, що містять тільки прості 

зв'язки С-С. Основний метод отримання, промисловий при  переробці нафти і газу 

Головним чином діючи на організм людини вуглеводні викликають порушення 

роботи центральної нервової системи. Окрім цього, вуглеводні спричиняють 

виникнення серцево-судинних захворювань, аритмію серця, порушення шлунково-

кишкового тракту, зміни у складі крові. 

Недиференційований за складом пил (аерозоль), пил металевий, пил абразивно-

металевий 

Виробничий пил досить поширений небезпечний та шкідливий виробничий 

чинник. 

Пил абразивний та пил металевий утворюється в результаті руйнування 

основного обробного матеріалу в процесі виконання шліфувальних та заточних робіт, 

різання металу. 

Вражаюча дія пилу пов’язана з його дисперсністю, концентрацією в повітря та 

швидкістю осідання.  

Швидкість осідання залежить від форми і пористості частинок. Округлі щільні 

частинки осідають швидше. Щільні, великі частинки з гострими гранями (частіше 

аерозолі дезінтеграції) більше травмують слизову оболонку дихальних шляхів ніж 



частинки з гладкою поверхнею. Однак легкі пористі частинки добре адсорбують 

токсичні пари і гази, а також мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності. Такий 

пил набуває токсичні, алергенні та інфекційні властивості. 

Виробничий пил служить причиною розвитку різних захворювань: 

 захворювання шкіри і слизових оболонок (гнійничкові захворювання шкіри, 

дерматити, кон’юнктивіти і ін.); 

 неспецифічні захворювання органів дихання (риніти, фарингіти, пилові 

бронхіти, пневмонії); 

 алергічні захворювання (алергічні дерматити, екземи, астматичні бронхіти, 

бронхіальна астма); 

Для профілактики пилових захворювань виділяють такі гріпи заходів: 

 технологічні, що спрямовані на попередження утворення пилу на робочих 

місцях, шляхом вдосконалення технологічних процесів; 

 санітарно-технічні заходи – спрямовані на забезпечення герметизації 

пилонебезпечного обладнання, встановлення потужної вентиляційної 

системи, проведення пневматичного прибирання в приміщеннях. 

 індивідуальні заходи – протипилові респіратори, захисні окуляри, 

протипилові костюми. 

Титану діоксид 

Титану діоксид – це дрібнодисперсний кристалічний порошок білого кольору, що 

немає запаху. При нагріванні діоксид титану змінює колір на жовтий. У воді, 

кислотах, лугах розчиняється.  

Інертність титану діоксид сполуки перешкоджає виділенню отруйних речовин в 

навколишнє середовище, не має шкідливого впливу на людину при безпосередньому 

контакті. Однак, при регулярному вдиханні пилу речовина здатна подразнювати 

дихальні шляхи, що проявляється у кашелі. 

Вуглецю діоксид 

Вуглецю діоксид – безбарвний газ, має кислуватий смак та запах. Є природною 

складовою атмосфери. Вуглецю діоксид є продуктом спалювання викопного палива. 

Він має парникові властивості, тобто сприяє утриманню тепла на поверхні Землі і 

робить основний внесок у глобальне потепління. 

У народному господарстві діоксид вуглецю широко застосовується в хімічній 

промисловості при виробництві соди, сечовини тощо, а також у виробництві цукру, 

вина, пива, для виготовлення газованої води і т. д. Широко відомі природні джерела 

діоксиду вуглецю у вигляді мінеральних вод «Нарзан», «Боржомі» та інші. 



Спресований твердий CO2 під назвою «сухий лід» застосовують для охолодження 

м'яса, риби і інших харчових продуктів, що швидко псуються. 

Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3—4 % і 

полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у 

вухах, психічному збудженні, непритомному стані. 

Оксид діазоту 

Оксид діазоту - неорганічна сполука. За звичайних умов є безбарвним газом із 

солодкуватим запахом. Він може підтримувати горіння; проявляє слабкі окисні та 

відновні властивості. Разом з вуглецем діоксидом належить до парникових газів.  

Речовина застосовується у медицині для короткочасного наркозу, а також як 

піноутворювач у харчовій промисловості. 

Оцінка впливу планованої діяльності на атмосферне повітря здійснюється на 

основі результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному 

шарі атмосферного повітря.  

 

Результати розрахунку концентрацій забруднюючих речовин у приземному 

шарі атмосферного повітря з врахуванням фонових концентрацій 

№  
Код 

речовини 

Назва забруднюючої 

речовини 

Клас 

небез-

пеки 

ГДК 

(ОБРВ) в 

повітрі 

населених 

пунктів, 

мг/м3 

Максимальні 

розрахункові 

приземні 

концентрації, в долях 

ГДК 

Межа 

санітарно-

захисної 

зони  

Межа 

житлової 

забудови  

1 123 
Заліза оксид (у 

перерахунку на залізо) 
3 0,04 0,00067 0,00066 

2 143 

Марганець та його 

сполуки (у перерахунку на 

діоксид марганцю) 
2 0,001 0,00123 0,00122 

3 301 Азоту діоксид 3 0,2 0,00312 0,00306 

4 323 
Кремнію діоксид 

аморфний (Аеросил-175) - 0,02 0,00028 0,00027 



5 328 Сажа 3 0,15 0,00029 0,00031 

6 330 Ангіндрид сірчистий 3 0,5 0,00186 0,00183 

7 337 Вуглецю оксид 3 5 0,00215 0,00211 

8 342 

Фтористі газоподібні 

сполуки (фтористий 

водень, чотири фтористий 

кремній) 

2 0,02 0,00187 0,00185 

9 343 

Фториди добре розчинні 

неорганічні (фторид і гекс. 

натрію) 
2 0,03 0,00050 0,00049 

10 344 

Фториди погано розчинні 

неорганічні (фтори 

алюмінію і кальцію) 
2 0,2 0,00041 0,00041 

11 1061 Спирт етиловий 4 5 0,00001 0,00001 

12 1301 Акролеїн 2 0,03 0,00104 0,00102 

13 1317 Ацетальдегід 3 0,01 0,00081 0,00079 

14 1555 Кислота оцтова 3 0,2 0,00111 0,00109 

15 2735 

Масло мінеральне нафтове 

(веретенне, машинне, 

циліндрове і ін.) 
- 0,05 0,00119 0,00117 

16 2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-

26611 і ін.) у перерахунку 

на сумарний органічний 

вуглець 

4 1 0,00222 0,00218 

17 2902 
Недиференційований за 

складом пил (аерозоль) 3 0,5 0,00082 0,00069 

18 10226 Титану діоксид - 0,5 0,00001 0,00001 



19 10414 
Пил металевий (легуючих 

сталей) - 0,1 0,00012 0,00013 

20 10431 

Пил абразивно-металічний 

(SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, 

Al2O3 і ін.) 
- 0,04 0,00011 0,00011 

 

Результати розрахунку концентрацій забруднюючих речовин у приземному 

шарі атмосферного повітря без врахуванням фонових концентрацій 

№  

Код 

речовин

и 

Назва забруднюючої 

речовини 

Клас 

небе

з-

пеки 

ГДК 

(ОБРВ) в 

повітрі 

населени

х пунктів, 

мг/м3 

Максимальні 

розрахункові приземні 

концентрації, в долях 

ГДК 

Межа 

санітарно-

захисної 

зони  

Межа 

житлової 

забудови  

1 123 
Заліза оксид (у перерахунку 

на залізо) 
3 0,04 0,00067 0,00066 

2 143 

Марганець та його сполуки 

(у перерахунку на діоксид 

марганцю) 
2 0,001 0,00123 0,00122 

3 301 Азоту діоксид 3 0,2 0,00312 0,00306 

4 323 
Кремнію діоксид аморфний 

(Аеросил-175) - 0,02 0,00028 0,00027 

5 328 Сажа 3 0,15 0,00029 0,00031 

6 330 Ангіндрид сірчистий 3 0,5 0,00186 0,00183 

7 337 Вуглецю оксид 3 5 0,00215 0,00211 

8 342 

Фтористі газоподібні 

сполуки (фтористий водень, 

чотири фтористий кремній) 
2 0,02 0,00187 0,00185 



9 343 

Фториди добре розчинні 

неорганічні (фторид і гекс. 

натрію) 
2 0,03 0,00050 0,00049 

10 344 

Фториди погано розчинні 

неорганічні (фтори 

алюмінію і кальцію) 
2 0,2 0,00041 0,00041 

11 1061 Спирт етиловий 4 5 0,00001 0,00001 

12 1301 Акролеїн 2 0,03 0,00104 0,00102 

13 1317 Ацетальдегід 3 0,01 0,00081 0,00079 

14 1555 Кислота оцтова 3 0,2 0,00111 0,00109 

15 2735 

Масло мінеральне нафтове 

(веретенне, машинне, 

циліндрове і ін.) 
- 0,05 0,00119 0,00117 

16 2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК-26611 і 

ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

4 1 0,00222 0,00218 

17 2902 
Недиференційований за 

складом пил (аерозоль) 3 0,5 0,00082 0,00069 

18 10226 Титану діоксид - 0,5 0,00001 0,00001 

19 10414 
Пил металевий (легуючих 

сталей) - 0,1 0,00012 0,00013 

20 10431 

Пил абразивно-металічний 

(SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, 

Al2O3 і ін.) 
- 0,04 0,00011 0,00011 

  

За результатами розрахунку розсіювання, у розрахункових точках по жодній з 

забруднюючих речовин перевищень встановлених гігієнічних нормативів 

зафіксовано не було. Отже, викиди підприємства під час провадження планованої 



діяльності будуть здійснювати негативного впливу на життя та здоров’я людей і 

навколишнє середовище. 

 

Опис і оцінка можливого впливу на стан водного середовища 

Водоспоживання та водовідведення промислового майданчика кар’єру 

Шматківського родовища гранітів та гнейсів ТОВ «ДІОРИТ» здійснюється згідно 

Дозволу на спеціальне водокористування № 192/ПЛ/49д-20 від 03.12.2020 р., в якому 

визначені допустимі до скиду концентрації забруднюючих речовин, які надходять з 

кар’єрними водами у водний об'єкт.  

Однією з умов Дозволу є щоквартальне проведення контролю за дотриманням 

встаовлених нормативів ГДС. 

Аналізи вод у місці скиду та контрольних створах за 2021 р. виконано 

вимірювальною лабораторією ТОВ «Центр практичної екології» та екологічною 

вимірювальною лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Регіонального офісу водних 

ресурсів у Полтавській області. Нижче у таблицях наведено результати аналізів води, 

відібраної з місця скиду кар’єрних вод та 500 м вище і нижче місця скиду (контрольні 

створи № 1 та № 2 відповідно). 

 

Результати аналізів води, відібраної з місця скиду кар’єру Шматківського 

родовища гранітів та гнейсів ТОВ «ДІОРИТ» 

№  

Назва 

забруднюючої 

речовини 

Один

иці 

вимір

у 

Результати аналізів, мг/дм3 Гранично-

допустимі 

концентра

ції мг/дм3 

Протокол № 

225пв від 

19.04.2021 р. 

Протокол № 

244пв від 

09.07.2021 р. 

Протокол № 

256пв від 

06.09.2021 

1 
Азот амонійний  мг/дм

3 
-* -* 0,04 0,45 

2 
ХСК мгО2/

л 
6 21,7 8 32,5 

3 
БСК5 мгО2/

л 
2,4 2,4 5,2 3,29 

4 
Хлориди мг/дм

3 
34,2 44,8 195 53,2 

5 
Сульфати мг/дм

3 
74 94,5 130 108,7 



6 
Нітрити мг/дм

3 
-* -* -* 0,06 

7 
Завислі 

речовини 

мг/дм
3 

9 8,3 18 12,5 

8 
Нітрати мг/дм

3 
17,3 31,7 112,4 43,75 

9 
Фосфати мг/дм

3 
0,74 0,62 1,1 0,81 

10 Нафтопродукти мг/дм3 0,02 0,02 0,021 0,05 

* - не виявлено 

Результати аналізів води, відібраної 500 м вище місця скиду (контрольний 

створ 1) кар’єру Шматківського родовища гранітів та гнейсів ТОВ «ДІОРИТ» 

№  

Назва 

забруднюючої 

речовини 

Одиниці 

виміру 

Результати аналізів, мг/дм3 

Протокол № 

225пв від 

19.04.2021 р. 

Протокол № 

244пв від 

09.07.2021 р. 

Протокол № 

256пв від 

06.09.2021 

1 Азот амонійний  мг/дм3 0,1 -* -* 

2 ХСК мгО2/л 25 40,1 48 

3 БСК5 мгО2/л 2,2 4,1 5,1 

4 Хлориди мг/дм3 32,4 324 293 

5 Сульфати мг/дм3 90,1 210 170 

6 Нітрити мг/дм3 -* -* -* 

7 Завислі речовини мг/дм3 10 46 40 

8 Нітрати мг/дм3 31,2 99,9 117,8 

9 Фосфати мг/дм3 0,7 3,6 5,6 

10 Нафтопродукти мг/дм3 0,02 0,058 0,061 

* - не виявлено 

 



Результати аналізів води, відібраної 500 м нижче місця скиду (контрольний 

створ 1) кар’єру Шматківського родовища гранітів та гнейсів ТОВ «ДІОРИТ» 

№  

Назва 

забруднюючої 

речовини 

Одиниці 

виміру 

Результати аналізів, мг/дм3 

Протокол № 

225пв від 

19.04.2021 р. 

Протокол № 

244пв від 

09.07.2021 р. 

Протокол № 

256пв від 

06.09.2021 

1 Азот амонійний  мг/дм3 -* -* 0,08 

2 ХСК мгО2/л 30 35,7 46 

3 БСК5 мгО2/л 2,6 4,0 5,0 

4 Хлориди мг/дм3 41,2 299 176 

5 Сульфати мг/дм3 90,7 200 110 

6 Нітрити мг/дм3 -* -* -* 

7 Завислі речовини мг/дм3 11 18 23 

8 Нітрати мг/дм3 34,3 101,3 118,8 

9 Фосфати мг/дм3 0,77 3,4 19,9 

10 Нафтопродукти мг/дм3 0,02 0,02 0,019 

* - не виявлено 

Результати досліджень проб води свідчать про мінімальний вклад стічних вод 

кар’єру ТОВ «ДІОРИТ» у забруднення поверхневих вод.  

 

Опис і оцінка можливого шумового забруднення 

Негативний вплив шуму визначається рядом факторів, зокрема: характери 

джерела утворення, форма та тривалість негативного впливу, індивідуальні 

особливості організму, тощо. Шум відноситься до фізичних подразників, що за певних 

обставин можуть негативно впливати на організм людини. Так, тривала дія шуму 

може спричинити нервові, серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, 

порушення обмінних процесів, функціонування органів слуху, тощо. 

Основними джерелами на промисловому майданчику Шматківського родовища 

гранітів та гнейсів є робота транспортних засобів та кар’єрної техніки, елементи 

дробильно-сортувальних установок, пересипка гірничої породи.  



З метою оцінки шумового навантаження під час провадження планованої 

діяльності у розділі 1.5.1 проведено розрахунок еквівалентного рівня шуму на межі 

житлової забудови. За результатами розрахунку, максимальний рівень на межі 

житлової забудови становить 29,2 дБ. У відповідності до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист 

від шуму», допустимі рівні звуку для територій, що безпосередньо примикають до 

житлових забудов, складають 55 дБА вдень та 45 дБА вночі. Отже, за результатами 

розрахунків, під час провадження планованої діяльності рівень звуку, що створюється 

роботою техніки та обладнання промислового майданчика Шматківського родовища 

гранітів та гнейсів ТОВ «ДІОРИТ» не перевищує нормативних значень. 

 

Опис і оцінка можливого вібраційного забруднення 

Вібрація - це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи механічних 

систем. Для людини вібрація є видом механічного впливу, який має негативні 

наслідки для організму. 

Під час провадження планованої діяльності джерелами вібрації будуть: бурова 

установка СБШ-250, гідромолот, перфоратор, грохоти та дробарки. Вібрація згасає на 

рівні носійних елементів та фундаменту і не передається на прилеглу територію та 

довкілля. 

З метою зниження негативного впливу вібрації на робочих місцях слід 

застосовувати наступні заходи: 

 постійний контроль вібраційних характеристик обладнання з метою перевірки 

їх відповідності паспортним або нормованим даним, а також своєчасне 

проведення планового й попереджувального ремонту обладнання; 

 до роботи повинно допускатися тільки справне обладнання, що відповідає 

вимогам санітарних норм вібрації робочих місць; 

 застосування засобів індивідуальних засобів: спеціального взуття на масивній 

гумовій підошві, рукавиць, тощо.    

При виконанні зазначених вище заходів досягаються нормовані рівні виробничої 

вібрації.  

 

Опис і оцінка можливого світлового, теплового та електромагнітного 

забруднення 

Світлове забруднення під час провадження планованої діяльності пов’язане з 

порушенням природного освітлення місцевості в результаті дії штучних джерел 

світла, що призводить до появи аномалій у житті тварин і розвитку рослин.  



Джерелами світлового впливу в темний час доби є світильники загального і 

чергового освітлення, що використовуються на промисловому майданчику. Всі 

джерела освітлення передбачені відповідно до ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне 

освітлення» і при дотриманні захисних заходів не спричиняються значного 

негативного впливу на навколишнє середовище. 

Теплове забруднення характеризується підвищенням температури вище 

природного рівня. Основними споживачами тепла планованої діяльності є системи 

опалення та гарячого водопостачання адміністративної будівлі. Усі витрати тепла 

йдуть на нагрівання теплоносія у системах опалення та гарячого водопостачання 

адміністративної будівлі, отже, значний тепловий вплив на навколишнє середовище 

не передбачений. 

Електромагнітне випромінювання – це сукупність електромагнітних полів, 

різноманітних частот, що негативно впливають на людину. Джерелами 

електромагнітного випромінювання під час провадження планованої діяльності є 

трансформаторні підстанції та інше електрообладнання, що обладнане металевими 

кожухами з метою мінімізації негативного впливу. 

За умови дотримання вимог, передбачених ДсаНП Захисту населення від впливу 

електромагнітного випромінювання, затвердженого Наказом МОЗ № 239 від 

01.08.1996 р. електромагнітний вплив на навколишнє середовище під час 

провадження планованої діяльності буде незначним. 

 

Опис і оцінка можливого радіаційного забруднення 

Радіаційне забруднення під час провадження планованої діяльності пов’язане з 

потенційною радіоактивністю гірських порід. З метою оцінки потенційної 

радіоактивності у 2020 році була проведена радіаційно-гігієнічна оцінка природної 

радіоактивності Шматківського родовища гранітів та гнейсів. За результатами оцінки, 

породи в межах досліджуваної ділянки по радіоактивності відповідають породам І 

класу і можуть використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень згідно з 

ДБН В.1.4-1.01-97 "Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні". 

 

Опис і оцінка можливого впливу під час поводження з відходами 

Перелік відходів, утворення яких можливе під час провадження планованої 

діяльності та потенційні обсяги утворення наведені нижче. 

 

Перелік відходів, що утворюються в результаті провадження планованої 

діяльності 



№ 
Назва відходу за ДК-

005-96 

Код 

відходу за 

ДК-005-96 

Клас 

небезпеки 

Обсяг 

утворення, 

т 

Напрям утилізації 

1.  

Батареї та 

акумулятори інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані 

6000.2.9.08 1 15,999 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

2.  

Лампи люмінесцентні 

та відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

7710.3.1.26 1 0,018 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

3.  
Батарейки зіпсовані 

або відпрацьовані  7710.3.1.25 1 0,001 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

4.  

Масла 

трансформаторні 

відпрацьовані 

4010.2.9.02 2 0,500 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

5.  

Масла та мастила 

моторні, трансмісійні 

інші зіпсовані або 

відпрацьовані 

6000.2.8.10 2 1,500 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

6.  
Брухт чорних металів 

дрібний інший 
7710.3.1.08 3 5,000 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

7.  

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені  

7730.3.1.06 3 1,000 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

8.  

Матеріали 

фільтрувальні 

зіпсовані, 

7730.3.1.05 3 0,137 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 



відпрацьовані чи 

забруднені 

9.  
Вміст масло-, 

водовідокремлювачів 4010.2.3.08 3 0,012 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

10.  

Пісок зіпсований, 

забруднений або 

неідентифікований, 

його залишки, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням 

2663.1.1.02 3 0,300 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

11.  

Тара металева 

використана, у т. ч. 

дрібна (банки 

консервні тощо), за 

винятком відходів 

тари, що утворилися 

під час перевезень 

7710.3.1.07 3 0,010 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

12.  

Обладнання 

електронне загального 

призначення 

зіпсоване, 

відпрацьоване чи 

неремонтопридатне 

7740.3.1.04 3 0,005 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

13.  

Відходи (породи 

гірські, земля), що 

утворюються під час 

проведення 

розкривних робіт від 

видобування каменю 

для будівництва 

1411.2.9.01 4 5 000 000 

Складування на 

території 

підприємтсва 

14.  

Вироби та матеріали 

гумові зіпсовані або 

відпрацьовані 

7710.3.1.17 4 0,750 
Передача 

спеціалізованому 



підприємству на 

утилізацію 

15.  

Блоки фільтрувальні, 

плити та пластини з 

маси паперової 

некондиційні 

2112.3.1.27 4 15,999 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

16.  

Шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забруднені під час 

експлуатації 

6000.2.9.03 4 2,016 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

17.  

Матеріали абразивні 

та вироби з них 

зіпсовані, забруднені 

або неідентифіковані, 

які не можуть бути 

використані за 

призначенням 

2910.1.0.12 4 0,028 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

18.  
Відходи, одержані у 

процесах зварювання 
2820.2.1.20 4 0,085 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

19.  

Відходи кухонні 

органічні, придатні 

для компостування 

7710.3.1.11 4 0,500 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

20.  
Тара пластикова 

дрібна використана 7710.3.1.04 4 0,150 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

21.  

Тара скляна 

використана та бій 

скла (за винятком  

відходів тари, що 

утворилися під час 

7710.3.1.04 4 0,005 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 



перевезень,та тари 

аптечної) 

22.  
Макулатура паперова 

та картонна 7710.3.1.01 4 0,500 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

23.  
Одяг зношений чи 

зіпсований  7710.3.1.13 4 0,300 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

24.  
Взуття зношене чи 

зіпсоване 
7710.3.1.14 4 0,150 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

25.  

Відходи інші, 

збирання та знищення 

яких обумовлено 

спеціальними 

вимогами для 

запобігання інфекції 

8510.2.9.06 4 0,245 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

26.  

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 
7720.3.1.01 4 406,010 

Передача 

спеціалізованому 

підприємству на 

утилізацію 

 

На підприємстві забезпечений повний збір і роздільне зберігання відходів в 

залежності від їх виду та класу небезпеки.  Відходи, по мірі їх накопичення 

зберігаються у спеціально відведеному місці та передаються спеціалізованому 

підприємству згідно умов договору. Місця тимчасового зберігання відходів 

облаштовуються та утримуються відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних 

нормативів. 

Вплив планованої діяльності в частині поводження з відходами можна оцінити 

як допустимий. 

Опис і оцінка можливого впливу зумовленого ризиками для здоров’я людей, 

об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій 



 

Оцінка можливого впливу на об’єкти культурної спадщини 

Згідно відкритої карти Центру охорони та досліджень пам'яток археології 

Полтавської обласної ради (https://map.codpa.org.ua/) в районі місці провадження 

планованої діяльності відсутні об’єкти культурної спадщини.  

Найближчий об’єкт пам’ятки археології (група курганів «Урочище роблена 

могила»), розташований на відстані 2,5 км у східному напрямку від східної межі 

території планованої діяльності.  

 

Оцінка можливого впливу при виникненні надзвичайних ситуацій 

Метою даного пункту є опис та оцінка ризиків та потенційних впливів в 

результаті нештатних ситуацій/аварій, а також небезпечних природних явищ стосовно 

безпеки та здоров’я населення.  

Надзвичайні ситуації виникають в наслідок несподіваних природних стихійних 

лих або техногенних аварій. Характерної особливістю надзвичайних ситуацій є 

завдання значної шкоди об’єктам народного господарства та населенню. 

Шматківське родовище гранітів та гнейсів характеризується нетоксичними 

породами, кути укосів фіксованих бортів кар’єру, що прийняті у робочому проекту, 

гарантують їх безпечну і тривалу експлуатацію. У зв’язку з вищевказаним, 

виникнення аварійних ситуацій, що пов’язані зі сповзанням та обваленням бортів 

кар’єру можна вважати неможливим. 

Потенційними джерелами аварійних ситуацій на окремих технологічних 

процесах можуть бути: 

при транспортуванні гірничої маси:  

 відмова чи поломка транспортних засобів та кар’єрної техніки; 

 зіткнення транспортних засобів та їх падіння у гірничі виробки; 

 падіння шматків гірської породи; 

при проведенні буро-підривних робіт: 

 порушення технологічних інструкцій та недотримання вимог техніки безпеки 

при проведенні такого виду робіт; 

 критичні помилки працівників при організації та проведенню буро-підривних 

робіт; 

при експлуатації та ремонті обладнання та устаткування: 

 критичні пошкодження обладнання шматками гірничої маси; 



 виникнення пожеж на елементах дробильно-сортувальної лінії, транспортної та 

кар’єрної техніки, елементах паливо-заправного пункту та інших об’єкт 

промислового майданчику; 

 порушення режимів експлуатації технологічного обладнання; 

 непередбачуваний пролив масел, пального чи інших паливо-мастильних 

матеріалів на відкриті ділянки ґрунту; 

 критичні помилки працівників та обслуговуючого персоналу; 

при експлуатації мереж електропередач: 

 невиконання технічних та організаційних заходів щодо забезпечення безпеки 

робіт; 

 несправністю засобів захисного відключення, блокування, огорож;     

 виконанням робіт без застосування індивідуальних діелектричних засобів 

захисту; 

при забрудненні атмосферного повітря: 

 надмірне пилоутворення на кар’єрі та кар’єрних автодорогах, що обмежую 

видимість та чинить негативний вплив на стан навколишнього природного 

середовища та здоров’я населення; 

 перевищення концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

робочої зони. 

З метою попередження виробничого травматизму та виникнення надзвичайних 

ситуацій, усі роботи в кар’єрні необхідно виконувати у відповідності з «Правилами 

охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» та 

«Едиными правилами безопасности при взрывных работах». 

Для забезпечення безаварійної експлутації кар’єру і виключення аварійних 

ситуацій необхідно вжити наступних заходів:  

 підвищення безпеки технологічних процесів і устаткування в результаті 

впровадження нової високопродуктивної і безпечної техніки; 

 підвищення оснащеності підприємств сучасними технічними засобами безпеки, 

пожежної безпеки і виробничої санітарії; 

 підвищення кваліфікації робітників, інженерно-технічних працівників і 

службовців в області охорони праці; 

 зміцнення технологічної і трудової дисципліни, строге виконання вимог правил 

техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії; 

 контроль за станом охорони праці у всіх технологічних ланках виробництва. 



Для контролю за станом атмосферного повітря в робочій зоні кар'єру кожного 

кварталу проводиться відбір проб для аналізу повітря на вміст в ньому шкідливих 

газів та пилу. 

При виконанні зазначених вище заходів та вимог законодавства у сфері охорони 

праці, ризик виникнення аварійних ситуацій є мінімальним. 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо 

документ державного планування не буде затверджено. 

Під час провадження прийнятого варіанту планованої діяльності, а саме 

поглиблення та розширення меж кар’єру, встановлення паливо-заправного комплексу 

та додаткової дробильно-сортувальної лінії, можливі наступні впливи на навколишнє 

середовище: 

 здоров’я населення – незначний вплив. За результатами розрахунку 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі максимальні 

концентрації на межі санітарно-захисної зони та межі житлової забудови не 

перевищують 1 ГДК (з урахуванням фону), що відповідає вимогам санітарно-

гігієнічним вимогам природоохоронного законодавства. Згідно Розділу 5, 

розрахункові канцерогенний та неканцерогенний ризики для здоров’я населення є 

допустимим, що свідчить про надзвичайну малу ймовірність виникнення шкідливих 

ефектів у населення. Соціальний ризик оцінюється як прийнятий. 

 стан флори та фауни, ландшафт – значний вплив. Розробка родовища 

корисних копалин призведе до значного антропогенного впливу на території площею 

40,9622 га. З метою компенсації заподіяного впливу, підприємство зобов’язується 

провести рекультиваційні роботи. Згідно проекту рекультивації, кар’єрна виїмка буде 

перетворена на водойму, що призведе до появи нової екосистеми, а на прилеглих 

територіях відновиться рослинний покрив. Видовий склад тварин та рослин на 

території провадження планової діяльності поповниться за рахунок появи нової 

екосистеми (гідросистеми). 

 ґрунти – значний вплив. На території місця провадження планованої 

діяльності поширені неродючі типи ґрунтів, з низьким вмістом органічної речовини, 

що непридатні для використання у сільському господарстві, переважно це піски та 

глинисто-піщані ґрунти. В результаті розкриття родовища ґрунтово-рослинний шар 

буде знятий та складований у відвал, який по закінчення буде рекультивований 

насадженням соснових дерев.  

 водне середовище – помірний вплив. Вплив на водне середовище полягає 

у скидах кар’єрних вод до акваторії Кам’янського водосховища. Перед скидом, стічні 



води проходять очистку відстоюванням та фільтруванням. Підприємство ТОВ 

«ДІОРИТ» має Дозвіл на спеціальне водокористування, що встановлює вимоги до 

обсягу водозабору та якісної характеристики стоків. Дозволом передбачено 

проведення щоквартального контролю за станом водних об’єктів у які відбувається 

скид, за результатами якого не було зафіксовано перевищень. 

 атмосферне повітря – помірний вплив. Робота транспортних засобів та 

кар’єрної техніки, дробильно-сортувального заводу, паливо-заправного комплексу та 

обслуговуючих процесів супроводжуються викидами до атмосферного повітря. ТОВ 

«ДІОРИТ» має Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, який встановлює 

максимальні обсяги викидів для підприємства. За результатами лабораторних 

досліджень концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі 

санітарно-захисної зони та результатів розрахунку розсіювання, перевищень 

санітарно-гігієнічних нормативів (ГДК чи ОБРВ) не виявлено. 

 кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових 

газів) – незначний вплив. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не 

очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення 

теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють 

зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, 

відсутні. 

 матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину – незначний вплив. Згідно вихідних даних на місці провадження 

планованої діяльності відсутні об’єкти культурної спадщини. 

 соціально-економічні умови – незначний вплив. Провадження планованої 

діяльності, а саме розширення меж кар’єру та збільшення виробничих потужностей, 

буде мати позитивний вплив через створення додаткових робочих місць, збільшення 

надходжень у місцевий та державний бюджет. 

Стратегія не передбачає альтернативних сценаріїв розвитку. 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. 

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати 

наступну інформацію:  

 доповіді про стан довкілля;  

 Звіт з ОВД;  

 статистичну інформацію;  

 дані моніторингу стану довкілля;  



 пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання 

території;  

 топографічну основу і набір профільних геопросторових даних детального 

плану території з планувальними альтернативами;  

 відкриті картографічні джерела. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування. 

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього природного 

середовища та його безпеки під час розробки Шматківського родовища гранітів та 

гнейсів та приведення території в екологічно безпечний стан після завершення 

видобувних робіт передбачено комплекс конструктивних, архітектурно-

планувальних, технологічних та організаційних рішень з метою запобігання, 

поліпшення стану навколишнього природного середовища. До них належать: 

 

Охоронні заходи 

 

Заходи, щодо охорони атмосферного повітря: 

 дотримання нормативів та умов викидів забруднюючих речовин, 

встановлених Дозволом на викиди; 

 здійснення регулярного контролю та кількісним та якісним складом 

викидів забруднюючих речовин та проведення інструментально-лабораторних 

вимірювань параметрів джерел викидів; 

 забезпечення безперебійної ефективної роботи та підтримка у справному 

стані обладнання та устаткування, транспортних засобів та кар’єрної техніки; 

 припинення експлуатація обладнання та устаткування, транспортних 

засобів та кар’єрної техніки, у викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує 

встановлені нормативи; 

 

Заходи, щодо регулювання викидів у період особливо несприятливих 

метеорологічних умов (НМУ): 

Заходи щодо регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов 

розроблені відповідно до РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование 

выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях». 



Підставою для вжиття заходів по регулюванню викидів в період НМУ є офіційне 

оголошення органами охорони навколишнього середовища або місцевими органами 

влади попередження про несприятливі метеоумови. 

Залежно від рівня забруднення атмосфери складають попередження трьох 

ступенів, яким відповідають три види роботи підприємств в період НМУ. 

Попередження першого ступеня складається, якщо передбачається один з 

декількох компонентів НМУ, при якому очікується концентрація в повітрі однієї або 

декількох контрольованих речовин вище ГДК. 

Попередження другого ступеня складається, у разі наявності двох таких 

компонентів НМУ одночасно (якщо при небезпечній швидкості вітру очікуються 

концентрації одного або декількох контрольованих речовин вище ГДК). 

Попередження третього ступеня складається при незабезпеченні необхідної 

чистоти атмосферного повітря заходами передбаченими для другого ступеня або при 

перевищені ГДК небезпечних речовин у атмосфері у 5 разів.  

При отриманні попередження І ступеня необхідно провести організаційно-

технічні заходи, а саме: 

− посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту 

виробництва; 

− припинення роботи устаткування на форсованому режимі; 

− При отриманні попередження ІІ ступеня необхідно: 

− обмежити використання транспортних систем та пересувних джерел 

викидів; 

− заборонити необов’язкові роботи, що пов’язані із виділенням 

забруднюючих речовин. 

При отриманні попередження III ступеня необхідно провести заходи для першого 

і другого режимів, крім того, необхідно знизити викиди за рахунок тимчасового 

скорочення продуктивності кар’єру, тобто призупинити експлуатацію обладнання. 

 

Заходи, щодо усунення негативного впливу відходів: 

 забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних 

ресурсів; 

 своєчасне укладання договорів із спеціалізованими підприємствами, що 

мають відповідну ліцензію на передачу відходів для їх подальшого зберігання, 

перевезення, захоронення чи утилізації; 

 забезпечення повного і належного збирання відходів та недопущення їх 

змішування; 



 облаштування та утримання місць тимчасового зберігання відходів у 

відповідності до умов діючих санітарно-гігієнічних нормативів; 

 проведення постійного контроля за місцями тимчасового зберігання 

відходів; 

 

Заходи, щодо попередження негативного впливу на здоров’я населення: 

 здійснення радіаційного контролю корисних копалин; 

 своєчасне та регулярне проведення оглядів та ремонту техніки та 

устаткування, транспортних засобів та кар’єрної техніки; 

 вживатись заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів 

шуму, вібрації та інших видів фізичного впливу; 

 

Заходи, щодо охорони водного середовища: 

 використання водних ресурсів відповідно до цілей та умов їх надання, 

встановлених у Дозволі а спецводокористування; 

 дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скиду 

забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання 

води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог 

щодо впорядкування своєї території; 

 утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного 

та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги 

відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди 

та технічні пристрої; 

 забезпечення безперебійної та ефективної роботи очисних установок 

стічних води; 

 

Заходи щодо охорони ґрунтів та надр: 

 охорона родовища корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж 

та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність 

родовища або ускладнюють їх розробку; 

 з метою попередження забруднення ґрунту, місця тимчасового зберігання 

відходів та елементи паливо-заправного пункту мають бути облаштовані твердим 

герметичним покриттям; 

 

Заходи щодо охорони об'єктів рослинного світу: 



 у разі виявлення на території місця провадження планованої діяльності 

рідкісних рослин і таких, що перебувають під загрозою зникнення у відповідності до 

вимог статті 27 Закону України «Про рослинний світ» вони будуть пересаджені на 

ділянки з однотипними умовами місцезростання; 

 при виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та 

таких, що перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних 

угруповань занесених до Зеленої книги України будуть вжиті відповідні заходи 

охорони, які передбачені Положенням про Зелену книгу України затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286; 

 

Заходи щодо охорони об'єктів тваринного світу: 

 збереження та недопущення погіршення середовища існування та шляхів 

міграції диких тварин; 

 збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 

 попередження загибелі диких тварин під час здійснення виробничих 

процесів; 

 

Заходи, щодо охорони об’єктів архітектури, археологічної та культурної 

спадщини: 

 у разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної 

спадщини чи їх частин, у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» підприємством буде укладений з відповідним органом 

охорони культурної спадщини охоронний договір; 

 якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено 

знахідку археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 

Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зупинить їх 

подальше ведення і протягом однієї доби буде повідомлено про це відповідний орган 

охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

 

Ресурсозберігаючі заходи 

 

 раціональне використання надр з мінімальними втратами корисної 

копалини за рахунок передбаченого відпрацювання практично усього обсягу корисної 

копалини; 

 використання кар’єрної води у технологічному процесі, зрошенні доріг, 

обладнання, тощо; 



 енергозбереження за рахунок встановлення обліку електроенергії, 

встановлення сучасної та ефективної системи опалення адміністративного 

приміщення та енергозберігаючого обладнання. 

 

Захисні заходи 

 

 контроль стану бортів та уступів кар’єру з метою попередження їх 

обвалень та зсувів; 

 організація технологічного процесу з дотриманням вимог пожежної 

безпеки та здійснення контролю за їх дотриманням; 

 контроль за дотриманням «Правил безпеки при розробці родовищ 

корисних копалин відкритим способом» з метою попередження виникнення аварійних 

ситуацій; 

 регулярне здійснення пилоподавляючих заходів (зрошення) на 

промисловому майданчику Шматківського родовища гранітів та гнейсів та на 

під’їзних дорогах. 

Відновлювальні заходи 

 

 проведення рекультивації порушених територій по завершенню виробки 

Шматківського родовища відповідно до «Робочий проект розробки та гірничо-

технічної рекультивації Шматківського родовища гранітів та гнейсів, розташованого 

у Кобеляцькому районі Полтавської області України». 

 

Компенсаційні заходи 

 

 здійснення плати за використання природних ресурсів (збір за 

використання надр) 

 здійснення компенсаційних платежів за забруднення довкілля (сплата 

екологічного податку за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти, пата за розміщення відходів). 

 

 

 

 



8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну 

оцінку. 

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. Для 

аналізу території буде використано геоінформаційну модель території, застосовано 

методику нечіткої оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище на основі 

просторового розташування об’єктів території, методичні та методологічні підходи 

ландшафтного планування та інші методики, необхідність застосування яких буде 

визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього 

документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком 

основних екологічних проблем наявних на території проектування. 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання 

Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, вул. Миру, 24, м. Горішні 

Плавні, Полтавської області, Україна, 39800. 

Строки подання  

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки містобудівної документації «Детальний план території земельних ділянок, 

кадастрові номери: 5321881300:00:006:0181, 5321881300:00:006:0094 з урахуванням 

перспективи розвитку прилеглих територій, які розташовані за межами  

с. Григоро-Бригадирівка Горішньоплавнівської міської територіальної громади 

Кременчуцького району Полтавської області» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку»). 


