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Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів в 
Вінницької області. Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 
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Вступна частина 
Розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)›› до проекту будівництва 
внутрішньогосподарського комплексу з виробництва кормів розроблено згідно з державними 
будівельними нормами України про «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», ДБН А.2.2-1-2003 р. 
Метою проведення оцінки впливів на навколишнє середовище планованої діяльності є визначення 
екологічної доцільності та безпечності будівництва і експлуатації внутрішньогосподарського комплексу з 
виробництва кормів в Вінницької області. 
Розробка матеріалів ОВНС проводиться керуючись вимогами законів України «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про екологічну експертизу», стандарту України ДСТУ ІЅО-14001-97, діючими 
державними будівельними, санітарними та протипожежними нормами та іншими нормативними 
документами. 

Підстава для проведення ОВНС 
Підставою для виконання розділу ОВНС як розділу робочого проекту будівництва 
внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів в Вінницької області є завдання на 
проектування. 
Перелік очікуваних впливів планованої діяльності на стан навколишнього природного середовища 
визначений в «Заяві про наміри», складеній замовником і генпроектувальником та погодженій органами 
місцевого самоврядування. 
Джерелами потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище є: 
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I. Повітряне середовище 
- забруднення атмосферного повітря джерелами викидів забруднюючих речовин; 
- джерела шуму та вібрації. 

II. Водне середовище 
- виробничі стічні води; 
- господарчо-побутові стічні води; 
- дощові та талі стічні води. 

III. Грунти 
- забруднення ґрунтів та порушення рослинного шару грунту. 

IV. Тваринний та рослинний світ 
- порушення трав'яного покрову. 

V. Клімат і мікроклімат 
- значні викиди парникових газів. 

Джерелами інформації, що використовувалися при розробленні матеріалів ОВНС, є робочий проект 
будівництва комплексу. 

Фізико-географічні особливості району і майданчика розміщення об'єкта 
проектування 
Вибір майданчика проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення комплексу і 
техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також 
соціально- економічного розвитку району. 
Ділянка забезпечена необхідними транспортними під’їздами, врізка залізничної колії передбачена від 
Одеської залізниці. В геоморфологічному відношенні район будівництва розташований у західній частині 
Придніпровського підвищення водороздільного простору рік Південний Буг - Нетека - Сільниця. 
Рельєф ділянки спокійний з падінням відміток в південно-західному напрямку. Перепад висотних 
відміток складає 5,0 м на відстані 340,0 м. В абсолютному значенні відмітки коливаються від 232,0 м до 
226,0 м. За кліматичними умовами площадка планованого будівництва розташована в другій кліматичній 
зоні за картою кліматичного районування території (СНиП 2.01 .01-82). Клімат району помірно-
континентальний. Переважний напрямок вітрів - західний та північно-західний. Середня швидкість вітру 
3,6 м/с. Кількість атмосферних опадів коливається від 300мм до 800 мм, 
складаючи в середньому 589 мм. Величина випаровування в багаторічному розрізі складає 558 мм. 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року становить 25,2 °С, 
найбільш холодного місяця – мінус 5,5 °С. 
Характеристика існуючого забруднення атмосферного повітря (фоновой концентрації) надана 
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Вінницькій області. 
Величини фонових концентрацій визначалися розрахунковим Шляхом і становлять в частках ГДК: для 
азоту діоксиду - 0,09; вуглецю оксиду - 0,04; пилу - 0,1. 

Загальна характеристика об єкта проектування 
Будівництво об’єкта проектування – внутрішньогосподарського комплексу з виробництва кормів 
планується в Вінницької області. Проектом передбачається будівництво елеватора соняшника; елеватора 
зернових культур; олієпресового цеху переробки насіння соняшнику з резервуарним парком олії; 
комбікормового заводу та допоміжних виробництв. 
Елеватори призначені для приймання насіння соняшника та зернових культур з автотранспорту та 
залізничних вагонів, очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшою подачею на 
виробництво олії та комбікормів. 
Комбікормовий завод призначений для виробництва всіх рецептів комбікормів для відгодівлі птиці. До 
складу проекту комбікормового заводу входять: лінія подачі зерна з зернового складу елеватора, лінія 
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подачі макухи з олієпресового заводу, лінія приймання борошнистої сировини та зерна з залізничного 
транспорту, лінія приймання вапняку з залізничного транспорту, лінія приймання борошнистої сировини 
з автотранспорту, склад силосного типу для борошнистої сировини, вапняку, склад підлогового 
зберігання сировини, лінія гранулювання комбікормів, склад силосного типу для комбікормів, лінія 
відвантаження на автотранспорт. 
Технологічна лінія з виробництва комбікормів розміщена у виробничому корпусі. Зернова сировина з 
елеватора передається на норійну вежу складу силосного типу для сировини. А борошниста сировина 
розвантажується в приймальному пристрої з автотранспорту та з залізничного транспорту. 
Мінеральна сировина (вапняк) розвантажується в приймальному пристрої з залізничних вагонів з 
подальшим транспортуванням в склад мінеральної сировини, звідки по транспортній галереї сировина 
подається у виробничий корпус на лінію основного дозування. 
Приимання сировини, відпуск готовоі продукціі та відходів виробництва здійснюється тільки після 
перевірки лабораторією і визначення якості з видачею відповідних документів. 
Для забезпечення парою технологічних процесів та опалювання виробничих та адміністративно-
побутових приміщень передбачається будівництво котельні. 
Елеватори і комбікормовий завод згідно з додатком 4 «Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів» (ДСП-173-96) відносяться до ІV класу небезпеки за санітарною 
класифікацією підприємств з шириною санітарно-захисної зони (СЗЗ) 100 м., олієпресовий цех - до V 
класу з шириною c ЗЗ-50 м. 
Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 220 м від джерел викидів забруднюючих речовин 
елеватора насіння соняшнику. 
На території внутрішньогосподарського комплексу з виробництва кормів запроектовано мережу 
господарсько-протипожежного водопроводу. Джерелом водопостачання проммайданчика є власний 
водогін з існуюшего водосховища який буде прокладено поза межами майданчику та міська 
водопровідна мережа. Вода, що подаватиметься відповідатиме вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питна». 

Характеристика навколишнього природного сєрєдовища та оцінкеі впливів 
на нього 

Проведення розрахунків розсіювання викидів і аналіз і одержаних результатів. 
Розрахунок концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря, створених 
викидами від джерел підприємства, проведений на ЕОМ за допомогою уніфікованого програмного 
комплексу «ЕОЛ-Плюс››, версія 5.23. Уніфікований комплекс програм «ЕОЛ-Плюс», розроблений у 
відповідності з вимогами ОНД-86 і призначений для розрахунку концентрацій забруднення 
атмосферного повітря, селітебних і промислових територій. Програмний 'комплекс «ЕОЛ-Плюс», 
дозволений до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин утримує інформацію про найбільшу із концентрацій у 
вузлах розрахункової сітки. Одержані в результаті розрахунку концентрації в вузлових точках 
розрахункової сітки служать основою для побудови карт розсіювання забруднюючих речовин на 
розрахунковій площадці. Величина концентрації визначається у відносних одиницях (частках ГДК). 
Графічним зображенням результатів розрахунку рівня забруднення є карти поля забруднення 
приземного шару атмосферного повітря над територією розрахункової площадки даною забруднюючою 
речовиною. Метеорологічна характеристика іі коефіцієнти. які визначають умови розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, прийняті за даними Полтавського обласного центру з 
гідрометеорології. 
Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ проводились з метою 
визначення зони впливу джерел викидів планованої діяльності на рівень забруднення атмосферного 
повітря в його приземному шарі. 
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Встановлення і нормування величини гранично допустимих викидів (ГДВ) шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі за ГОСТом 17.2.3.02-78 проводиться згідно з критерієм якості атмосферного 
повітря К = Ср/ГДК, де Ср - розрахункова величина концентрації шкідливого домішку в приземному 
шарі атмосферного повітря над заданою точкою поверхні, мг/м3.  
ГДВ - граничнодопустима концентрація шкідливої домішки, затвердженої Міністерством охорони 
здоров”я України. Якість повітря за ступенем його забрудненості шкідливими речовинами вважається 
задовільною, якщо К=1,0, а величина викидів М (г/с), яка обумовила концентрацію Ср при несприятливих 
умовах розсіювання, є допустимою по відношенню до даної точки. Таким чином, завдання нормування 
величини викидів М зводиться до розрахунку Ср і перевірки умови К=1,0. 
Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря на ЕОМ дозволяє зробити такі 
висновки: рівень забруднення атмосферного повітря джерелами підприємства на межі санітарно-
захисної зони і в житловій забудові не перевищує нормативний. 
Максимальна концентрація у вузлах розрахункової сітки для діоксиду азоту з врахуванням фонових 
концентрацій становить 1,43 долей ГДК, для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок - 1,17 
долей ГДК і знаходиться на території проммайданчика. 
Відповідно до п.3.3 «Державний санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць» 
(ДСП-201-97) концентрації забруднюючих речовин на території проммайданчику та території ії санітарно-
захисної зони можуть бути більшими ніж вказані нормативи, але не повинні перевищувати значень, які 
дорівнюють 30 % від величини ГДК (ОБРД) для повітря робочої зони. Перевищення концентрацій не 
виходить за межі допустимих. 

Заходи по регулюванню викидів при несприятливих метеорологічних умовах 
Забруднення приземного шару атмосфери, яке здійснюється викидами підприємства, в значній мірі 
залежить від метеорологічних умов. В деякі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню 
шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрація їх в повітрі може різко зростати. 
Необхідно в ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення. 
Для вирішення цієї задачі необхідно, на основі прогнозу НМУ про можливе небезпечне зростання 
концентрацій домішок в повітрі, передбачити короткочасні скорочення викидів шкідливих речовин в 
атмосферу або інше регулювання викидів. 
На даному підприємстві при несприятливих метеорологічних умовах, в залежності від режиму НМУ, 
необхідно передбачити скорочення викидів за рахунок: 
− посилення контролю за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва; 
− посилення контролю за роботою вимірювальних приладів і автоматичних систем управління 

технологічними процесами; 
− забезпечення посиленого контролю за технічним станом і експлуатацією газоочисних установок; 
− зміщення в часі роботу обладнання зі значним викидом забруднюючих речовин; 
− виключення робіт по продувці, очистці газоходів та резервуарів, ремонтних робіт, які зв”язані з 

підвищеним виділенням забруднюючих речовин в атмосферу; 
− обмеження навантажувально-розвантажувальних робіт, які зв'язані з значним виділенням 

забруднюючих речовин в атмосферу; 
− припинення випробувань обладнання, зв'язаних з зміною технологічного режиму; 
− зупинення допоміжних виробництв, які не впливають на об’єм випуску основної продукції; 
− відключення обладнання періодичної дії; 
− зменшення кількості паралельно працюючих ліній, обладнання; 
− переходу на менш продуктивний режим роботи обладнання, аж до повного припинення його 

роботи. 
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Обґрунтування прийнятого розміру санітарно-захисної зони 
Розміри санітарно-захисної зони - СЗЗ (м) встановлюються відповідно до «Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів» (наказ Міністерства охорони здоров'я України за N 173 
від 19.06.96 ). Згідно з додатком М. 4, розділ «Виробництво по обробці харчових продуктів та смакових 
речовин», елеватори, комбікормовий завод відноситься до ІV класу небезпеки за санітарною 
класифікацією підприємств з шириною санітарно-захисної зони 100 м., олієпресовий завод - до V класу 
з шириною СЗЗ-50 м. 
Враховуючи, що на межі СЗЗ і в зоні житлової забудови розрахунковаконцентрація всіх забруднюючих 
речовин не перевищує їх граничнодопустимі концентрації (ГДК), необхідності в коригуванні санітарно-
захисноі зони немає. 

Заходи боротьби з шумом та вібрацією 
Постійними джерелами шуму, які визначають рівень звукового тиску, може бути технологічне 
обладнання, автотранспорт, вентиляційні агрегати витяжних систем, а також обладнання систем водо- та 
теплопостачання. 
Захист від шуму здійснюється сукупністю об’ємно-планувальних, технологічних і конструктивних рішень з 
дотриманням вимог СНиП ІІ-12-77 “Защита от шума” та ГОСТ 12.01.003-83 “Шум: Общие требования 
Безопасности”. Відповідно з вимогами «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів», розділ 8, для забезпечення допустимих рівнів звукового тиску на промисловій 
території, а також в житловій зоні населеного пункту, передбачаються заходи по зниженню виробничих 
шумів і вібрацій, які будуть при роботі теплотехнічного обладнання, систем вентиляції, водо- та 
теплопостачання: 

- рівень шуму у виробничих приміщеннях не перевищує 80 дБА - шумові характеристики 
передбаченого проектом технологічного обладнання відповідають вимозі; 

- проведення певних технологічних операцій в окремих ізольованих боксах; 
- опалювально-вентиляційне обладнання вибрано з покращеними акустичними 

характеристиками; 
- вибрані оптимальні швидкості руху повітря та води в повітроводах і трубопроводах; 
- опалювально-вентиляційне обладнання встановлене на віброізоляторах, взахищених секціях; 
- з’єднання трубопроводів і повітропроводів з обладнанням виконано через гнучкі вставки; 
- припливне вентиляційне обладнання розташовується в звукоізольованих приміщеннях та має 

шумовий захист – ізольовані кожухи; 
- витяжні вентилятори запроектовані з низьким рівнем шуму; 
- припливні установки і витяжні вентилятори запроектовані з глушниками шуму; 
- озеленення території, та підтримання зелених насаджень в належному стані, використання їх, як 

звукопоглинаючого природного елементу. 
В процесі здійснення пусконалагоджувальних робіт і при експлуатації виробничого обладнання 
необхідно періодично контролювати рівні шуму на постійних робочих місцях у відповідності з ДСН 
3,3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку›› і, при необхідності, 
розробляти відповідні заходи, заміну зношених вузлів обладнання, відновлення шумозахисних покриттів 
іт. ін. 

Водне середовище 
Територія внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів розташована в західній частині 
Придніпровського підвищення водороздільного простору рік Південний Буг - Нетека -Сільниця. 
На території передбаченій під забудову основним джерелом водних ресурсів є р. Південний Буг. 
Водопостачання комплексу з виробництва кормів планується здійснювати від власного водогону з 
існуюшего водосховища який буде прокладено поза межами майданчику та міська водопровідна 
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мережа. Плановане споживання води для виробничих та господарсько-питних потреб підприємства 
становить 407195 м3/рік, 1253,2 м3/добу, 80,0 м3/год. 
Кількість стічних вод з території проммайданчику складає 105971,3 м3/рік, 340,4 м3/добу, 40,5 м3/год. 
Виробничі стічні води від маслопресового цеху, після мийки резервуарів, мийки цистерн будуть 
відводитись на локальні очисні споруди. Основними забруднюючими речовинами даних стоків 
являються: БСК5, ХСК, жири рослинні. 
Очистка від даних забруднюючих речовин на локальних очисних спорудах здійснюватиметься за 
наступною технологічною схемою: забруднені стічні води від трьох джерел в кількості 87 мз/добу 
збиратимуться  приймальному резервуарі об”ємом 5 мз насосної станції та перекачуватимуться в 
резервуар-накопичувач об’ємом 30 м3 в якому відбуватиметься часткове видалення емульсованих жирів 
скімером. Резервуар-накопичувач забезпечує рівномірну подачу стоків на флотаційну установку. 
Продуктивність флотаційної установки складає 5 мз/год. Згідно даних виробника флотаційної установки у 
флотаторі видаляється 95-98% завислих речовин і 40-50% БСК5. 
Попередньо очищені на ЛОС виробничі стічні води разом з господарсько-побутовими стічними водами 
самопливом попадають в приймальний резервуар каналізаційної насосної станції (КНС) яка напірними 
колекторами перекачує їх на очисні споруди повної біологічної очистки (БОС), які знаходяться на 
площадці інкубаторно-птахівничої станції (ІПС). 
Головним джерелом забруднення дощових і талих вод з території комплексу по виробництву кормів є 
адсорбція забруднюючих речовин, що містяться у викидах твердими і рідкими опадами безпосередньо в 
процесі їх випадання, а також змивання з водонепроникних покрить пилу, що формується з аерозольних 
випадінь в сухий період. Потрапляючи до природних водних об’єктів зливові та талі води з території 
комплексу по виробництву кормів можуть викликати в них дефіцит кисню, евтрофування та токсичну дію 
на гідро біонтів. В той же час основна маса цих речовин може бути використана як добриво для рослин. 
Тому найбільш доцільним шляхом запобігання шкідливим впливам поверхневого стоку з території 
комплексу на водне середовище є влаштування мережі збору та відведення дощових стічних вод, їх 
акумуляція з наступним очищенням на локальних очисних спорудах з подальшим частковим 
використанням на зрошення газонів на території комплексу та прилеглих сільгоспугідь. 
Річна кількість забруднюючих речовин, що затримуються на очисних спорудах комплексу по 
виробництву кормів становить: плаваючого сміття до 10,0 м3; піску до 39 тон (1,26 т після розрахункового 
дощу); нафтопродуктів до 2,8 тон. Осади, що затримуються на очисних спорудах, по мірі накопичення, 
але не рідше одного разу на рік, вивозитимуться у спеціалізовані місця згідно з договорами. 
Всі ємкісні споруди підприємства виконані з монолітного залізобетону, що виключає можливість 
попадання забруднених стічних вод у підземну водоносні горизонти. Таким чином можна зробити 
висновок про те, що стічні води внутрішньогосподарського комплексу з виробництва кормів не 
впливатимуть негативно на оточуіоче водне середовище. 

Геологічне середовище 
Рельєф території комплексу спокійний з падінням відміток в південно-східному напрщіку. Перепад 
висотних відміток складає 5.0 м на відстані 340 м. В абсолютному значені відмітки коливаються від 
232.00 м до 226.00 м. В геоморфологічному відношенні район будівництва розташований у західній 
частині Придніпровського підвищешш водороздільного простору рік Південшій Буг - Нетека - Сільниця. 
Несприятливі фізико-геологіьші процеси і явища на майданчику відсутні, крім властивостей окремих 
ґрунтів по просіданню - від непросадочних до ґрунтів 1-го типу. На ділянці, на дату вишукувань, 
свердловинами на глибину 12.0 м ґрунтові води не були зустрінуті, але (в паводні та дощові пори року, 
чи інше) можливе ві/шикнеішя тимчасового, локального водоносного горизонту типу «верховодки». 
Проектом передбачені заходи з попередження впливу на геологічне середовище в процесі 
функціонування об’єкту: 
- приинятеі суцільнеі систємеі вєртикэльного плеінувэння в узгодженості з існуючим рельєфом; 
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- запобігання попадання дощових та талих вод в грунт та підземні води передбачено шляхом збору їх 
та відведення з території підприємства запроектованими мережами дощової каналізації та очищення 
в очисних спорудах дощових вод; 

- очищення виробничих стоків від олієпресового цеху, резервуарного парку оліі, станціі миття 
залізничних цистерн на локальних очисних спорудах для запобіга попадання в грунт та підземні води 
забруднючих 

- речовші підходи і проїзди, майданчики, паркінги, стоянки автотранспорту запроектовані з твердим 
покриттям; 

- котловани для встановлення ємкостей виконуються з обов”язковим улаштуванням гідроізоляції 
зовнішніх стінок, сталеві трубопроводи мереж водопостачання та каналізації покриваіоться 
антикорозійною ізоляцією дуже посиленого типу, передбачено виконання хімішіого захисту 
конструкцій в місцях підключення трубопроводів в камерах; 

- передбачена гідроізоляція каналів приямків і фундаментів під обладнання бітумно-латексною 
емульсією «Ріехіёцш» по затертій цементно-піщаним розшшом М200 поверхні; 

- антикорозійний захист металоконструкцій передбачено виконувати нанесенням лакофарбового 
покриття згідно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительньіх конструкцій от коррозии››. 

Заходи по запобіганню негативного впливу на геологічне середовищерайону в процесі будівництва 
передбачені проектом організації будівнгщтва. Будівництво та планова діяльність об”єкта не передбачає 
здійснення впіву на геологішіе середовище району, що привело б до розвитку небезпечних геологічних 
процесів і явищ. 

Ґрунти 
Земельна ділянка, на якій планується будівництво комплексу з виробництва кормів, займає площу 90 га, 
площа забудови - 52 га. Ділянка вільна від забудови та зелених насаджень. Рельєф спокійний зі схилом 
на південь. Це переважно рівнинні землі плато з поширеними сірими опідзоленими 
середньосуглинковими ґрунтами, в яких вміст гумусу згідно даних агроекономічного паспорта земельних 
ділянок в орному і підорному шарах складає 1,8-1,98 %. При визначенні місцерозташування будівництва 
враховувалися : 

- розташування об”єкта щодо навколишньої забудови; 
- якість земель та його рослинний покрив; 
- відсутність зелених насаджень та цінних порід дерев, зникаючих та рідкісних рослин; 
- відсутність об’єктів природно-заповідного фонду і територ перспективних до заповідання; 
- геологічні характеристики території, гідрогеологічні умови. 

Генеральний план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу 
території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних 
розривів, з урахуванням взаємозв'язку основних та допоміжних споруд. 
Для відвернення негативних факторів, що впливають на натуральну родючість і зберігання ґрунтів, 
розроблений робочий проект землеустрою щодо землювання малопродуктивних угідь знятим родючим 
шаром ґрунту із земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою 
виробництва сільськогосподарської продукції, розміщення та будівництва внутрішньогосподарських 
об'єктів сільськогосподарського призначення на території Вінницької області. 
Робочим проектом передбачається весь комплекс робіт провести в два етапи: 

- перший - зрізання та зберігання родючого шару ґрунту в буртах; 
- другий - використання заскладованого родючого шару ґрунту для внутріцшіх потреб (благоустрій 

та озеленення території після будівніщтва). 
Згідно з висновком інституту товщшча зрізашчя родючого шару грунту складає 30 см. Родіочий шар 
грунту буде зрізатися бульдозером з переміщенням у відвали. Площа ділянки зрізання 52 га. Об’єм 
знятого родіочого шару грунту складає 156 000 м3. З відвалів грунт навантажується екскаватором на 
автосамоскиди і транспортується на відстань до межі ділянки будівництва, але в межах ділянки 
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користування, де складається в бурти. Після завершення будівніщтва заскладований родючий шар грунту 
буде використовуватися для благоустрою та озеленення території після будівництва. Площа благоустрою 
та озеленення складає 18,7 га. Товщина покриття родіочим шаром грунту становить 0,8 м. Територія 
резервуарного парку, в склад якого входять три резервуари для олії єімпсістю 3000 мз кожен, насосна 
олії, стаъщії наливу в залізничні та автомобільні цистерни, буде мати по периметру підпірну стіішую. 
Внутрішня територія резервуарного парку планується із цементобетону для захисту від випадкових 
виливів олії. Ділянка під будівництво не може бути затоплена поверхневими водами річок Півдешішїі 
Буг, Нетека, Сільіпщя як у природшіх умовах, так і при екстремальних скидах води. 
Враховуючи глибі/ши закладання фундаментів, підземъшх споруд і комунікацій, розташованих значно 
нижче їх активної зони, підтоплення ґрунтовими водами виключається. В неаварійній ситуації комплекс 
не матиме негативного впливу на ґрунти. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 
Територія майданчика будівництва не є заповідною зоною або зоною розміщення цінних видів флори та 
фауни, що охороняються. Зелені насадження на ділянці відсутні. Відстань до найближчого лісового 
масиву від межі майданчика витримана - не менше 50 м. 
Проектом передбачений комплекс заходів по благоустрою та озелененню території, до складу якого 
входить: 

- влаштування тротуарів та пішохідних доріжок із плитки; 
- влаштування газонів; 
- розбивка квітників; 
- посадка дерев та кущів; 
- влаштування пандусів для інвалідів; 
- встановлення малих форм архітектури (лави, урни). 

Озеленення ділянки виконується після прокладання інженерних мереж і здійснення вертикального 
планування. Будівництво та планова діяльність об’єкта проектування передбачають вплив на рослинний 
та тваринний світ в межах нормативних вимог. 

Оцінка впливів планової діяльності на навколишнє соціальне середовище 
В районі розміщення об’єкту проектування житлова зона знаходиться за межами санітарно-захисної 
зони, тому негативний вплив на здоров’я людей, які проживають в найближчій житловій зоні в межах 
нормативів. Крім того, виробнича діяльність виробництва ні по одному із чинників на неівколишнє 
сєрєдовищє нє пєрєвищує нормеітивних покэзників впливу. 
Позитивними чинникзми впливу на соціэльнє сєрєдовищє є: 

- - забезпечення будівництва комплексу 3 виробництва кормів із власних матеріалів та виробів; 
- створення робочих місць (близько 400 працюючих) дасть можливість для додаткового 

працевлаштування населення, створення нового виробництва приведе до зростання доходів 
підприємства та налогових виплат (в тому числі соціальних) до бюджету, Ї також до збільшення 
доходів працюючих; 

- організація виробництва у відповідності з вимогами нормативно-технічної документації створює 
умови праці робітників безпечні для їх здоров’я. 

Техногенне середовище 
На території проектування відсутні житлово-цивільні об'єкти, пам’ятки архітектури, історії і культури, 
наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. При проектуванні враховано 
проходження через ділянку існуючих мереж електропостачання та зв'язку, вони підлягають перенесенню 
до початку виконання робіт. Також враховані охоронні зони ЛЕП-10 кВ - 21 м. Інших об'єктів техногенного 
середовища - промислових будівель, споруд, комунікацій та енергомереж - на майданчику не виявлено. 
З метою взаємної ув'язки і обґрунтування розривів між мережами та спорудами, розроблено зведений 
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план інженерних мереж. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 
археологічного або історичного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь праці, зброї та ін.), то, згідно з 
ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов”язаний зупинити їхнє 
подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це обласний Центр охорони і наукових 
досліджень пам’яток культурної спадщини. Будівництво і експлуатація об’єкту не спричинять негативного 
впливу на техногенне навколишнє середовище. 

Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та 
його безпеки 

Захист атмосфери 
1. Впровадження нових технологій, сучасного обладнання та прогресивних рішень, що веде до 

зниження енергозатрат на виробництво, а також забруднення атмосфери. 
2. Забезпечення автоматизованого контролю за проведенням процесів та за герметичністю 

обладнання. 
3. Використання в виробництві сучасного, економного та екологічного обладнання. 
4. Використання високоефективного пилоочисного устаткування для очищення повітря від пилу. 
5. Локалізація місць забруднення повітря укриттям навісами, перегородками. 

Захист від шуму та вібрації 
1. Використання сучасного технологічного та енергетичного обладнання з низькими шумовими 

характеристиками. 
2. Застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є 

джерелами шуму та вібрацій, використання шумоізоляційних кожухів, окремих боксів. 
3. Встановлення вентиляційних установок та обладнання, що являються джерелами шуму і вібрації, на 

віброізолюючих амортизаторах і окремих фундаментах. 
4.  Встановлення гнучких вставок між газоходами і вентиляторами, використання глушників шуму. 
5. Озеленення території. 

Захист геологічного та водного середовища, ґрунтів 
1. Інженерна підготовка території, покриття під”їздів, площадок та майданчиків асфальтобетонним, 

бетонним покриттям. 
2. Вертикальне планування площадки. Забезпечення відведення поверхневих вод через запроектовану 

мережу дощової каналізації на очищення їх в запроектованих очисних спорудах дощових вод. 
3. Антикорозійний захист будівельних конструкцій та підземних мереж і споруд. 
4. Очищення виробничих стічних вод на локальних очисних спорудах та відведення їх разом з 

господарчо-побутовими стічними водами до КНС, а далі - на очисні споруди повної біологічної 
очистки (БОС), розташовані на проммайданчику інкубаторно-птахівничої станції (ІПС). 

5. Благоустрій і озеленення території. 

Заходи по зменшенню збору та утилізації відходів 
Проектом передбачаються заходи щодо поводження з промисловими відходами, тобто комплекс дій, 
спрямованих на запобігання утворенню відходів, їх збирання, сортування, зберігання, оброблення, 
утилізацію, видалення, знешкодження, захоронення і транспортування, включно з контролем за цими 
операціями та нагляду за місцями видалення. Поводження з відходами передбачено у відповідності з 
Законом України «Про відходи» і ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з 
промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення». Основним 
напрямком поводження з відходами виробництва є заходи по зменшенню виробничих відходів, 
переробка та використання їх як вторинноїсировини. 
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При функціонуванні комплексу з виробництва кормів утворюю такі відходи: 
1. Основними за кількістю відходами олієпресового цеху є лушпиння соняшнику, яке використовується 

як паливо для котельні, а також як підстилка для птиці. 
2. Відходи, які утворюються при попередньому очищенні насіння соняшнику, зерна кукурудзи, та 

аспіраційні відходи елеваторів автотранспортом відправляються на спеціалізоване підприємство для 
переробки. 

3. Кормові відходи (дрібні зернові відходи) олієпресового цеху реалізуються населенню. 
4. Попіл, що утворюється при спалюванні лушпиння соняшнику в котельні, використовується як 

мінеральне добриво. 
5. Побутові відходи будуть вивозитись на сміттєзвалище згідно з угодами, укладеними з комунальними 

службами. 
Договори з підприємствами, які виконують роботи по збору і переробці вторинних матеріалів, повинні 
бути складені на момент здачі об’єкта в експлуатацію. 

Ресурсозберігаючі заходи 
1. Застосування нових технологій та прогресивного обладнання, які забезпечують збереження паливних, 
енергетичних та водних ресурсів. 
2. Автоматичне регулювання параметрів технологічних процесів забезпечує оптимізацію витрат 
енергоресурсів. 
3. Автоматичне регулювання процесу спалювання природного газу в сушарках та котлах. 
4. Автоматизація систем вентиляції та опалення, застосування чергової системи опалювання в неробочий 
час, обладнання опалювальних приладів термостатичними клапанами. 
5. Котельня буде працювати на відходах виробництва (лушпиння насіння соняшнику). Природний газ 
буде використовуватись як резервне паливо. 
Детальна інформація щодо заходів по раціональному та економному використанню енергоресурсів 
приведена у відповідних розділах проекту. Враховуючи наведене в даному розділі проекту, і за умови 
виконання замовником всіх проектних рішень, а також вимог діючих норм і правил при будівництві, 
монтажі і експлуатації об’єкту гарантується забезпечення нормативного стану навколишнього 
середовища та його екологічна безпека. 

Заява про екологічні наслідки 
В розділі ОВНС робочого проекту будівництва внутрішньогосподарського комплексу з виробництва 
кормів проведена якісна та кількісна оцінка впливів комплексу на навколишнє середовище. 
В склад комплексу входять елеватор соняшнику; елеватор кукурудзи об’ємом; олієпресовий завод; 
комбікормовий цех та допоміжне виробництво. 
Елеватори служать для приймання насіння соняшнику та зернових культур, очищення, сушіння, 
накопичення і зберігання з подальшою подачею на виробництво олії та комбікормів. Олієпресовий завод 
призначений для виробництва олії та забезпечення потреби в сировині комбікормового заводу. 
Комбікормовий цех буде виробляти всі рецепти комбікормів для відгодівлі птиці. 
Для організації технологічного процесу передбачається використання новітніх технологій і передового 
технологічного обладнання найкращих світових виробників; автоматичного управління та контрошо за 
проведенням процесів та герметичності обладнання; аспірація технологічного обладнання з 
використанням високоефективного пилоочисного устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм. 
Планована діяльність буде здійснювати вплив на повітряне і водне середовище, ґрунти та мікроклімат. 
В атмосферне повітря надходить п’ять забруднюючих речовин: азоту діоксид, вуглецю оксид, сірки 
діоксид, ртуть та ії сполуки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил зерновий, 
комбікормовий, зола) в кількості 341,251 тонна в рік та три парникові гази (метан, вуглецю діоксид, азоту 
оксид) в кількості 76237,701 тонна в рік. Аналіз розрахунків розсіювання показав, що значення 
максимальних приземних концентрацій в житловій забудові по діоксиду азоту та пилу з урахуванням 
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фонових концентрацій, становлять відповідно 0,74 і 0,38 часток ГДК. На межі санітарно-захисної зони, яка 
не виходить за межі промислового майданчика, становить по діоксиду азоту - 1,01 частка ГДК, по пилу - 
0,45 часток ГДК. 
Водопостачання комплексу планується здійснювати власним водогоном з міської водопровідної мережі. 
Плановане споживання води для виробничих та господарсько-питних потреб підприємства становить 
407195 мз/рік; 1253,2 мз/добу; 80,0 мз/год. Господарчо-побутові стічні води з території проммайданчика 
будуть відводитися у внутрішню мережу каналізації з подальшим відведенням на КНС і далі - на очисні 
споруди повної біологічної очистки розташовані на проммайданчику інкубаторно--птахівничої станції. 
Забруднені виробничі стічні води направлятимуться на локальні очисні споруди. Попередньо очищені 
виробничі та господарсько-побутові стічні води відводитимуться на БОС. Кількість стічних вод з території 
проммайданчика складає 105971,3 м3/рік; 340,4 м3/добу; 40,5 м3/добу. Дощові та талі води 
збиратимуться внутрішньомайданчиковою мережею та відводитимуться на очисні споруди дощових вод. 
Очищені дощові води накопичуватимуться в резервуарі очищеної води, де вода частково буде 
використовуватися для поливу території комплексу, а решта напірним трубопроводом подаватиметься у 
вибалок на відстань 590 м. 
Для відвернення негативних факторів, що впливатимуть на натуральну родючість і зберігання ґрунтів, 
розроблений робочий проект землеустрою, який передбачає зрізання та зберігання родючого шару та 
використання його для благоустрою та озеленення території після будівництва. 
Проектом передбачено ряд заходів із захисту геологічного середовища, ґрунтів та водного середовища. 
Виробничі та аспіраційні відходи вивозяться автотранспортом на утилізацію. Кормові відходи 
використовуються для годівлі птиці. Лушпиння соняшнику використовується як паливо для котельні та на 
підстилку птиці. Побутові відходи накопичуються в металевих контейнерах з подальшим вивезенням на 
сміттєзвалище. Застосування сучасного обладнання, використання системи автоматичного управління та 
контролю за технологічними процесами, виконання заходів з вибухопожежної безпеки виключають 
можливість аварійних ситуацій. 
Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища необхідно на всіх етапах експлуатації 
дотримуватись норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, а саме: 
- виконувати природоохоронні заходи щодо експлуатації підприємства; 
- дотримуватись встановленого технологічного режиму виробництва; 
- ефективно експлуатувати пиловловлюючі установки; 
- періодично здійснювати контроль за додержанням нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин шляхом прямих інструментальних вимірювань безпосередньо на джерелах 
викидів. 
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