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Вступ 

Розглядається комплексний вплив антропогенної діяльності на 
навколишнє середовище з точки зору нормативної складової.  

 

Тема 1. Екологічна оцінка діяльності підприємств ВКГ на базі діючих 

нормативно-правових актів. 

 

Мета заняття -  надати екологічну оцінку діяльності підприємств 

ВКГ на базі діючих нормативно-правових актів шляхом проведення 
розрахунку ГДС забруднюючих речовин для окремих випусків 

зворотних вод у водні об’єкти. 

Загальні положення 
Система екологічних нормативів включає нормативи екологічної 

безпеки (гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у 

навколишньому середовищі, гранично допустимі рівні акустичного, 

електромагнітного, радіаційного  та іншого шкідливого впливу на 
навколишнє середовище), гранично допустимі викиди та скиди в 

навколишнє середовище забруднювальних хімічних речовин. 

Таблиця 1 

                    Основні визначення 

Термін Визначення 

Гранично -  допустима 
концентрація (ГДК) 

Встановлений рівень  концентрації речовини у 

воді, вище якого вода вважається непридатною для 

конкретних цілей водокористування 

Залповий скид          

водного   об' єкта тобто  

перевищення ГДК  

шкідливих речовин 

Скид зворотних вод  або забруднюючих речовин,  

що призвів  у   будь-який час до скиду 

екстремально високого забруднення   (аварії,  
катастрофи, стихійне лихо і т.ін. 

 

Глибина поширення 

нафти у воді    над 

фоновим показником 

Максимальна глибина, на  якій виявляється 

перевищення   вмісту  нафти 

Гранично - допустимий  

скид (ГДС)    речовини 

Маса речовини у зворотній воді, -   максимально 

допустимою для відведення  за встановленим 

режимом даного водного об'єкта за                 
одиницю часу 

Тимчасово - 

узгоджений скид    

(ТУС) 

Тимчасово узгоджений  скид  (ТУС) - маса  
речовини   в   зворотній    воді, тимчасово  

допустима до відведення у   водний  об'єкт при 
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поетапному  досягненні ГДС 

Гранично допустимі концентрації та норми вмісту речовин у 

водоймах регламентується відповідними правилами та нормами 

[1,2,3]. Загальні вимоги до складу води водойм та водотоків у місцях 

господарсько-питного, комунального побутового та 
рибогосподарського водокористування наведені у додатку 1 [1,2,3], 

ГДК нормативних речовин у воді водних об’єктів у додатку 2 [3].  

Розрахунок 
Необхідно визначити допустимі концентрації забруднюючих 

речовин у  зворотних вод, якщо відомі: 
1. Кількість зворотних вод та місце їх випуску. 

2. Водоприймач віднесено до відповідної категорії 
водоспоживання. 

3. Склад зворотних вод та якість води водотоку. 

При рибогосподарському використанні водного об’єкта норми якості 
води мають дотримуватися на ділянці водотоку, починаючи від 

контрольного створу, що розташовано не далі ніж на відстані 500 м 

від місця скиду зворотних вод. Коефіцієнт змішування зворотних вод 

з поверхневими для цього створу становитиме: 
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−α коефіцієнт, що враховує гідравлічні умови в річці 
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−ϕ коефіцієнт звивистості річки; −ς коефіцієнт, що залежить від 

місця випуску зворотних вод (при береговому водовипуску ς =1; при 

русловому ς =1,5); Vр, hр - відповідно швидкість руху, м/с,  та глибина, 

води в річці. 
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Допустима концентрація завислих речовин у зворотних водах 
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де СГДП  - допустиме збільшення концентрації завислих речовин у 

річковій воді для водойм відповідної категорії водокористування 

(Додаток 1). 

Перед випуском зворотних вод у водойму необхідно перевірити їх на 
необхідність очищення від надлишкових забруднень: 

                           ГДСвихнад ССС −=                              (5) 

де Свих – вихідна концентрація забруднюваних величин у зворотних 

водах, мг/л 

Допустима концентрація нафтопродуктів у зворотних водах становить 

                     ффГДКГДС ССCnС +−⋅= )(                    (6) 

де СГДК – гранично допустима концентрація нафтопродуктів у річковій 

воді (Додаток 1). 

Перевіряємо за (5) необхідність видалення надлишкових концентрацій 

нафтопродуктів із скидних зворотних вод. 

 

Перевіряємо можливість випуску зворотних вод у водойму за вмістом 

органічних речовин з умови дотримання нормативного дотримання 

вмісту розчиненого кисню у воді за умови:  

                                 
ск

ГДС

БПКзал

ГДС СС ≥                                 (7) 

де −БПКзал

ГДСС можливе залишкове значення БПКповн яке може бути 

скинуто до водоймища; −ск

ГДСС значення БПКповн у скидних водах з 

умови дотримання нормативного вмісту розчинного кисню у воді 
водойми. 
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−qQ, витрати річкової та зворотних вод в однакових одиницях 

виміру;  

фО  - фоновий вміст розчиненого кисню у поверхневих водах до місця 

випуску зворотних вод, г О2/м
3
; −фС  БПК повн поверхневих вод до 

місця випуску зворотних вод, г О2/м
3
; −ГДВО  найменший допустимий 

вміст розчинного кисню, який повинен залишатися  у воді водного 

об’єкта, г О2/м
3
; 0,4 – коефіцієнт для перерахунку БПКповн. 

Допустима  БПК повн зворотних вод становить: 
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[ ] фф

tk

ОДГДК

БПКзал

ГДС СCeСCnС +−−⋅= 1)(          (9) 

−n  кратність розбавлення зворотних вод у розрахунковому створі; 

−1k усереднене значення коефіцієнта неконсервативності 

органічних речовин, які обумовлюють БПКповн  фону та зворотних вод,  

діб
-1

; ОДС  - БПКповн обумовлена метаболітами та органічними 

речовинами, що змиваються у водотік атмосферними опадами з площі 
водозбору на останній ділянці шляху перед контрольним створом 

довжиною 0,5 добового пробігу [2,3].  

Величину ОДС  приймається (г О2/м
3
) для гірських річок – 0,6…0,8; 

для рівнинних річок, що протікають по території, ґрунти якої не дуже 
багаті на органічні речовини – 1,7…2; для річок болотного живлення 

2,3…2,5. Якщо відстань від випуску  зворотних вод до контрольного 

створу менша за 0,5 добового пробігу, то 0=ОДС . 

Тривалість переміщення води від місця випуску зворотних вод до 

розрахункового створу 
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де −L  відстань до розрахункового створу, м; −срv середня 

швидкість руху води у водотоку, м/с 

Константа швидкості споживання кисню сумішшю річкової та 
зворотних вод, діб

-1
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де −зt
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t

р
LLLL ,,, 00 відповідно БПКповн та БПК5 річкової і зворотних 

вод, мг О2/л; t =5діб. 

Для перерахунку отриманого значення 
)20(1

0k у значення 
)2(1

0k , що 

відповідає зимовому режиму  
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Тема 2. Визначення розмірів санітарно-захисних зон (СЗЗ) 

комунальних підприємств та споруд.  

 

Мета заняття – Перевірити розміри СЗЗ комунального 

підприємства відносно водозабірних споруд та житлового сектора. 
Зробити обчислення ЗСО об’єкту поверхневого (підземного) 

водозабору з нанесенням на генплан як зон ЗСО так і СЗЗ. 

Загальні положення   
Санітарно-захисна зона є обов'язковим елементом будь-якого 

промислового підприємства та інших об'єктів, які можуть бути 

джерелами хімічного, біологічного або фізичного впливу на 

навколишнє середовище та здоров'я людини.  

Санітарно-захисна зона - територія між кордонами 

проммайданчика, складів відкритого та закритого зберігання 

матеріалів та реагентів, підприємств сільського господарства, з 
урахуванням перспективи їх розширення і селищної забудови. Для 
об'єктів, їх окремих будівель і споруд з технологічними процесами, 

що є джерелами формування виробничих шкідливостей 

встановлюються наступні мінімальні розміри санітарно-захисних зон 

(додаток 4). Санітарно-захисну зону від очисних споруд поверхневих 

вод з селітебних територій слід приймати 100 м, від насосних станцій 

- 15 м, від очисних споруд промислових підприємств - за узгодженням 

з органами санітарно-епідеміологічної служби. 

Розрахунок ЗСО об’єкту комунального водопостачання 
Згідно Водного кодексу України, для підтримання водних об’єктів в 

стані, що відповідає екологічним потребам, для  запобігання 

забруднення, засмічення і виснаження поверхневих вод, а також 

збереження середовища мешкання об’єктів тваринного і рослинного 

світу встановлюються водоохоронні зони.  

Для підземного джерела водопостачання відстань від водозабору 

до огорожі приймається: для надійно захищених горизонтів – не 
менше 30м; для недостатньо захищених горизонтів – не менше 50м. 

Для одиночних водозаборів, розміщених на території об’єкта, який 

виключає можливість забруднення території, ці відстані за 
погодженням з місцевими СЕС можуть бути зменшені вдвоє. 

Межі другого і третього поясів ЗСО підземного джерела 
водопостачання визначаються розрахунком, залежно від часу руху 

води з мікробними (другий пояс) або хімічними (третій пояс) 
забрудненнями. Тривалість руху мікробних забруднень з підземним 
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потоком до водозабору в залежності від природних умов приймається 

по табл.2. Тривалість руху хімічного забруднення Tx підземним 

потоком приймається не менше 25 років. Відстань до межі області 
захвату при відсутності побутового потоку визначається за формулою: 

                
nm

TQ
R xм

⋅⋅

⋅
=

π
.                              (13) 

 

 де  Q – продуктивність водозабору, м3
/доб; Тм.х – розрахунковий час 

просування мікробних або хімічних забруднень до водозабору 

(свердловини); т  - потужність водоносного пласта, м; п – активна 
пористість порід водоносного пласту.  

                                        Таблиця 2. 

 

Гідрогеологічні умови 

Кліматичні райони 

І і ІІ ІІІ і ІV 

Ґрунтові води: 

при наявності гідравлічного зв’язку з 
відкритою водоймою 

 

 

400 

 

 

400 

те ж, при відсутності гідравлічного зв’-

язку 

 

400 

 

200 

Напірні і безнапірні міжпластові води: 

 при наявності безпосереднього гідрав-

лічного зв’язку з відкритою водоймою 

 

 

200 

 

 

200 

те ж, при відсутності гідравлічного зв’-

язку 

 

200 

 

100 

 

Для поверхневого джерела водопостачання з врахуванням 

природних умов межі приймаються: 
а) для проточних водотік: вверх за течією – не менше 200 м від 

водозабір, вниз – не менше 100 м; по прилеглому до водозабору 

берегу – не менше 100 м від лінії зрізу води при літньо-осінній 

межені; 
б) в напрямку протилежного берега: при ширині водотоки 

більше 100 м – смуга акваторії шириною не менше 100 м; при ширині 
водотоки менше 100 м – уся акваторія і протилежний берег шириною 

50 м від лінії зрізу води при літньо-осінній межені; 
в) для непроточних водойм: уся акваторія – не менше 100 м від 

водозабору у всіх напрямках; по прилеглому до водозабору берегу не 
менше 100 м від лінії зрізу води при літньо-осінній межені. 
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1−
−= kjI

kj eD

,
kjD

еB

kj еАR
⋅⋅=

Тема 3. Оцінка ризику впливу планованої діяльності на 
природне середовище 

 

Мета заняття - визначення показників техногенного ризику. 

Загальне положення. 

Визначення показників техногенного ризику (ризику впливу об'єкта  
чи планової діяльності на природне середовище) проводиться у два 
етапи. На першому етапі здійснюється визначення рівня ризику 

впливу об'єкта господарської діяльності на компоненти 

навколишнього середовища за формулою (14), що встановлює 
прогнозний рівень техногенного ризику при проектуванні. На другому 

етапі визначається показник ризику впливу кожної специфічної 
забруднюючої речовини на відповідні компоненти навколишнього 

середовища за формулою (14). Визначення ризиків на першому й 

другому етапах проводиться для об'єктів, на яких такі ризики можуть 

бути реально присутніми. 

                                                   

                                                                                     (14)                               

                                                                             

де kjR - ризик k-го етапу по j-ому компоненту навколишнього 

природного середовища, безрозмірний; А, В – константи (А=4,99·10
-6

, 

B=-7,557); Dkj – величина, що визначається відповідно k-го етапу 

розрахунку ризику по j-ому компоненту, яка розраховується за 

формулою (15). 

                           (15) 

    

де  Ikj – індекс забруднення по j-ому компоненту 

навколишнього середовища (атмосфери, гідросфери, ґрунту) для 

k-го етапу розрахунку ризику, безрозмірний, визначається за 
таблицею 3.  

Проведення оцінки рівня ризику здійснюється відповідно 

до таблиці 4. На першому етапі на основі отриманого значення 

приймається рішення про прийнятність планованої діяльності по 

даному компоненту навколишнього середовища, її доробці 
(наприклад, удосконаленню системи очищення стічних вод і т.д.), або 

відхиленню даного проекту. На другому етапі на основі отриманих 

значень приймається рішення про прийнятність планованої діяльності  
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Таблиця 3  

Визначення індексу забруднення компонентів навколишнього середовища 
 

Компонент 
навколишнього 

середовища 

Перший етап (k=1) Другий етап (k=2) 

Вихідні дані 
Розрахункова 
залежність Ikj 

Вихідні дані 
Розрахункова 
залежність Ikj 

Атмосфера (j=1) 

КП – кратність 

перевищення 

нормативів1
, 

безрозмірний 

КП⋅25,0  

ПЗi – показник 

забруднення i-ою 

речовиною у 

атмосфері1, %; 

iПЗ⋅0025,0  

Гідросфера 
(j=2) 

ІЗВ– індекс 
забруднення вод 

по показникам2
, 

безрозмірний 

ІЗВ⋅2,0  

ІЗВi – індекс 
забруднення вод по 

i-ому показн-ику2
 

забруднення 

гідросфери, 

безрозмірний 

iІЗВ⋅2,0  

Ґрунт 
(j=3) 

Zс – сумарний 

показник 

забруднення 

ґрунту3
, 

безрозмірний 

Zс⋅016,0  

Ксi – коефіцієнт 
концентрації i-ої 
хімічної речовини 

що забруднює 
ґрунт3

, 

безрозмірний 

iKс⋅016,0  
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по кожній специфічній речовині (показнику) відповідного 

компонента навколишнього середовища.  
           Таблиця 4 

Класифікація рівнів ризику планованої діяльності на природне 
середовище 

Рівень ризику Значення ризику 

Неприйнятний >10
–6

 

Прийнятний 10
–6

 - 10
-8

  

Безумовно прийнятний < 10
–8

 

 

Тема 4. Порядок укладання договору про скид стічних вод 

підприємств до системи каналізації. 
 

Мета заняття – ознайомлення із методикою укладання договору на 
підключення нових абонентів до системи каналізації між 

експлуатаційною організацією (водоканалом) і юридичною або 

фізичною особою.  

Загальні положення. 
Укладання договору (додаток 5) дозволяється лише за наявності 

проекту приєднання до мереж каналізації населеного пункту, 

розробленого у відповідності до чинних норм проектування та 
узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку.   

Підприємства, які приєднані до системи каналізації, для укладання 
договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не менше 
ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну 

попереднього договору: 

• лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із 
зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об’ємів 

стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод 

за кожним з випусків; 

• генплан об’єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та 
випусками до міської каналізації; 
• індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю 

продукції або послуг; 
• паспорт водного господарства. 
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Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних вод 

Підприємств у систему каналізації є: 
• обсяги та режим скиду стічних вод; 

• розмір та порядок оплати послуг водовідведення; 

•ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються 

Підприємством; 

• розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними 

забрудненнями;  

• права та обов’язки сторін договору; 

• відповідальність сторін договору. 

Підстави для відмови в укладенні договору на скид (приймання) 
стічних вод Підприємства в систему каналізації : 
• забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні 
мережі заборонені; 
• значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке 
призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних 

вод; 

• перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) 
каналізаційної мережі або очисних споруд. 

Договір про приймання стічних вод у комунальну каналізацію 

розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі 
Підприємством листа-заявки відповідно до Правил користування, цих 

Правил, поданих Підприємством матеріалів і лімітів скиду забруднень 

у водойму, установлених Водоканалу органами Мінекоресурсів 

України, та передає два примірники договору Підприємству-абоненту. 

Розрахунок – розробити (згідно додатка 5) проект договору що до 

підключення до системи водовідведення населеного пункту 

Підприємства – замовника. 
 

Тема  5. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок порушення законодавства про охорону та 
раціональне використання водних ресурсів 

 

Мета заняття – Зробити оцінку збитків від забруднення водних 

ресурсів у результаті господарської діяльності. 
Загальні положення. 
Згідно із Законом України «Про охорону навколишнього середовища» 

шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища підлягає компенсації юридичними та 
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фізичними особами  в повному обсязі, без застосування норм 

зниження розмірів стягнення й незалежно від плати за забруднення 

природних ресурсів.  

Розрахунок. 
Об'єми  скидів забруднюючих речовин та їх концентрації 
визначаються на підставі  даних  обстеження  об'єктів  та  аналізу 

журналів обліку     водоспоживання,     водовідведення,     роботи 

каналізаційних насосних  станцій  і   т.п.  з  урахуванням   вимог 
дозволів на  спец водокористування  та затверджених норм ГДС 

(ТУС). Середня концентрація забруднюючих  речовин  в  стічних 

водах    за    період   порушення   водоохоронного   законодавства 
визначається з усієї сукупності відібраних  і  підданих  хімічному 

аналізу проб стічної води і обчислюється за формулою (16). 

                            
n

ССС
С n

с

+++
=

...21
                        (16) 

  де Сс -  середня концентрація, приймається  як  розрахункова при 

визначенні збитків, г/м
3
. 

       С1, С2,  ...  Сn  -  концентрації   забруднюючих   речовини   у 

відібраних    пробах    за    період    порушення   водоохоронного 

законодавства, г/м3
 

     n - кількість відібраних проб. 

      

      За  відсутності даних про кількість скинутої нафти чи інших  

забруднюючих  речовин  їх   маса   (Мі)   визначається   за формулою  

 

  
6

..

6
10)(10)(

−− ⋅⋅−+⋅⋅−= VСCSМММ кфрфрі      (17) 

    де: 
     Мі - маса нафти (нафтопродуктів), які потрапили у воду, т; 

     Мр - маса нафти (нафтопродуктів) на  1  м2
  поверхні  води, г/м

2
; 

     Мф - фоновий показник  маси  нафти (нафтопродуктів) у воді на 1 

кв.м поверхні води, г/м 
2
; 

     S - площа розливу нафти, м
2
; 

     Ср -  концентрація  розчиненої  у  воді  нафти  на глибині n, г/м
3
; 

     С ф.к.  -  фонова  концентрація  розчиненої  у воді нафти, г/м
3
; 

     V - об'єм   забрудненої   води,   м
3
,   визначається   за формулою 

 

                                       nSV ⋅=                                  (18) 
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     де n - глибина поширення нафти у воді, м. 

     Збитки від наднормативних скидів визначаються за формулою 

             
3

1

10)003,0()( KnACCVTЗ
m

iдсфнад ∑=           (19) 

де V- інтенсивність скидання оборотних вод, м
3
/год; T-  тривалість 

наднормативного скиду, год;  Cсф – середня фактична концентрація 

забруднювальних речовин у зворотних водах , г/м
3
; Сд – дозволена 

для скиду концентрація забруднювальних речовин, які відсутні в 

переліку допустимих, а фактична концентрація їх перевищує ГДК для 

водного об’єкта, в розрахунковій формулі приймається рівної ГДК; 

0,003 – базова ставка відшкодування збитків; Аі – показник відносної 

небезпечності речовини, визначається співвідношенням 
ГДКС

1 , де 

СГДК  - гранично допустима концентрація цієї величини згідно з 
СанПІН №4630-88 (Додаток 1,2).  

Для завислих речовин показник відносності небезпечності 
приймається рівним 0,3; а для підприємств, що експлуатують 

комунальні системи каналізації – 0,1. n – величина неоподаткованого 

мінімуму доходів громадян в одиницях національної валюти; К – 
коефіцієнт, що враховує категорію водного об’єкта: морські та 
поверхневі водні об’єкти комунально-побутового користування – 1,0; 

поверхневі водні об’єкти господарсько-питного водокористування – 

1,4; поверхневі та морські водні об’єкти рибогосподарського 

користування 2-ї категорії – 1,6; 1-ї категорії – 2,0. 

Збитки від самовільних, аварійних та санкціонованих 

вимушених скидів зворотних вод (крім скидів із водних 

транспортних засобів) визначаються за формулою 

              
3

1

10)003,0( KnAVTCЗ
m

icaСАВ ∑=               (20) 

Збитки від аварійних скидів комунальними каналізаціями 

відшкодовуються в розмірі, що не повинен перевищувати 50% 

річного прибутку за послуги каналізації. Збитки від аварійних та 
інших скидів речовин у чистому вигляді (нафтопродуктів, 

фенолів) визначаються за формулою: 

                   KnАМЗ іа ⋅⋅⋅⋅= 003,0                     (21) 
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де М- маса скинутої забруднювальної речовини, кг. 

Якщо було вжито заходів щодо ліквідації наслідків забруднення то 

сума збитків зменшується залежно від кількості зібраної 
забруднювальної речовини та часу, витраченого на ліквідацію 

наслідків забруднення: 

                         зі
і

псз К
М

М
ЗЗ ∑

∆
−= 1(                     (22) 

Зз – зменшення суми збитків, в одиницях національної валюти; Зпс – 

початкова сума збитків; М∆ - маса зібраної забруднювальної 
речовини за кожний відрізок часу збирання,т; М – маса скинутої 
забруднювальної речовини, т; Кзі – коефіцієнт зменшення збитків 

згідно зі строками ліквідації  наслідків забруднення. 
Величину збитків внаслідок забруднення поверхневих та 

підземних вод визначають за формулою 

            ∑
=

+=
n

i

індtпібіпдібів KKMHKMHЗ
1

))()((         (23) 

Нбі – базовий норматив скидання і-ої забруднюючої речовини в межах 

ліміту, грн./т; Мді – маса річного скиду і-ої забруднюючої речовини в 

межах ліміту, грн/т; Кп – коефіцієнт кратності плати за понадлімітний 

скид забруднювальних речовин; Мпі – маса понадлімітного річного 

скиду і-ої забруднюючої речовини; Кт – регіональний коефіцієнт, що 

враховує територіальні та екологічні особливості (додаток 6);  Кінд – 

коефіцієнт індексації; n – кількість видів забруднювальної речовини. 

 

 

Тема 6. Розроблення оцінки впливу техногенного об’єкта на 
навколишнє середовище, водні об’єкти. 

Мета заняття -  ознайомлення з методикою оцінки впливу на 

навколишнє природне середовище для об’єктів поводження з 
твердими побутовими відходами. 

Загальні положення. Основними чинниками впливу на поверхневі 
водні об’єкти є організовані скиди забруднюючих речовин та 
поверхневий стік з території підприємства. До складу матеріалів щодо 

джерел організованих скидів надаються: 
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• кількість випусків та лінійна схема їх розміщення;  

• перелік нормованих речовин, що скидаються в водний об’єкт;  
• максимальна середньогодинна витрата стічних вод;  

• тип випуску;  

• середні та максимальні концентрації нормованих речовин в 

стічних водах.  

До складу матеріалів щодо поверхневого стоку від об’єкта 
поводження з ТПВ надаються: 

• площа та довжина території вдовж поверхневого водного 

об’єкту , на якій формується поверхневий стік;  

• схема розміщення різних функціональних зон території з 
визначенням їх площі;  

• середньорічний рівень опадів;  

• перелік та середні концентрації нормованих речовин, що 

містить поверхневий стік;  

Інформація може бути подана у вигляді таблиць. Можливі 
варіанти таблиць наведені в Додатку 3. До джерел впливу об’єкту на 
підземні води належать можливі джерела підтоплення території, а 
також джерела забруднення ґрунтових вод. До складу матеріалів щодо 

джерел впливу на підземні води надаються: перелік та місце 
розташування об’єктів з підвищеною додатковою інфільтрацією 

(резервуари, очисні споруди, накопичувачі стічних вод, 

водорозподільні комунікації тощо). Основним чинником впливу на 

водне середовище об’єктів поводження з ТПВ є фільтрат полігонів. 

Утворення забруднених стічних вод може відбуватися на 
сміттєспалювальних заводах під час мокрої очистки газів. На усіх 

об’єктах поводження з ТПВ йде також утворення господарсько-

побутових стічних вод. У розділі необхідно також надати дані щодо 

збору та відведення стічних вод, а також їх очищення на водоочисних 

спорудах. Можливі варіанти таблиць наведені в Додатку 4. 

Розрахунки.  Прогнозні розрахунки впливу неорганізованого 

поверхневого стоку визначаються за формулою: 
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ω⋅

⋅
=

L

CQ
P nn ,                                                  (24)              

де Qп – витрати поверхневого стоку; Cп – концентрація речовини в 

поверхневому стоці;L – довжина території вздовж водного об’єкту;ω – 

площа поперечного перетину в водному потоці. 

Об’єм атмосферних опадів (дощових та снігових вод) за рік 

розраховується за формулою 

HF10W ⋅⋅⋅= ψ , м3
/рік                            (25) 

де ψ – коефіцієнт стоку дощових або снігових вод; F – площа 
водозбірної території, га; Н – шар опадів за теплий або холодний 

період року відповідно, мм. 

Об’єм води для поливання території розраховується за формулою: 

ψ⋅⋅⋅⋅= mFkm10W , м3
/рік                          (26) 

де m – витрати води на поливання одиниці площі; л/м2
; k – кількість 

поливань на рік; Fm – площа території, га;ψ – коефіцієнт стоку. 

Сумарна річна кількість виносу речовин з поверхневим стоком 

розраховується за формулою 

ппсcдд СWСWCWG ⋅+⋅+⋅= , г/рік                                 (27) 

де Wд,Wс,Wп – об’єми дощових, снігових вод та вод для поливання 
території;Сд, Сс, Сп – концентрації забруднюючих речовин у дощових, 

снігових водах та водах для поливання території. 

Основним чинником забруднення підземних вод на об’єктах 

поводження з ТПВ є фільтрат. Фільтрат необхідно збирати та 
відводити на очищення. 
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Для попередніх розрахунків середньорічний об’єм фільтрату, що 

утворюється на полігоні ТПВ, можна визначити за формулою: 

                 ( ) ( )р

ф.в.

р

з.в.

р

в.с.

р

в.в.

р

п.в.

р

о

р

ф WWWWWWW +++−+=             (28) 

де: р

оW - середньорічний об’єм атмосферних опадів; 
р

п.в.W  - 

середньорічний об’єм поверхневих стоків; 
р

в.в.W  - середньорічний 

об’єм вологи, що випаровується з поверхні відходів; 
р

в.с.W  - 

середньорічний об’єм вологи, що випаровується з поверхні 

контрольно-регулюючих ставків, ставків-випарників; 
р

з.в.W - 

середньорічний об’єм вологи, що використовується для додаткового 

зволоження відходів; 
р

ф.в.W  - середньорічний об’єм вологи, що 

втрачається крізь захисний екран основи полігона ТПВ. 
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Додаток 1 

 

Деякі загальні вимоги до складу і властивостей води водних об'єктів 

господарсько-питного, комунально-побутового та рибогосподарського 

водокористування [1] 

 

Показники 

Водокористування 

Господарське-
питне 

Комунальне-
побутове 

Рибогосподарське 
категорії 

вищої       
1 

2 

Завислі 
речовини 

Допускається приріст до фону не більше ніж на 

0,25 мг/л 0,75 мг/л 0,25 мг/л 0,75 мг/л 

Плаваючі 
домішки 

Не допускається плівки нафтопродуктів, мастил, жирів 

та ін. плаваючих домішок 

Запахи, 

присмаки 

Допускаються запахи і 
присмаки не більше 2 балів 

Сторонні запахи і 
присмаки не 
допускаються 

рН Водневий показник рН в межах 6,5-8,5 

Мінеральний 

склад води 

Сухий заишок не більше 
1000 мг/л, в тому числі 
хлоридів до 350 мг/л, 

сульфатів до 500 мг/л 

Не нормується 

Розчинний 

кисень 
Не повинен бути меньшим 4 мг/л 

Не меншим 6 

мг/л 

Взимку під 

льодом 4 

мг/л, влітку 

– не менше 
6 мг/л 

БПК повн 3.0 мг/л 6,0 мг/л 3,0 мг/л 
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Додаток 2,3 

Гранично допустимі концентрації нормованих речовин у воді 
водних об'єктів господарсько-питного та комунально-побутового 

водокористування, мг/л [1] 

 

 

Гранично допустимі концентрації нормованих речовин у воді 
рибогосподарських водних обєктів, мг/л [1] 

Показник Значення 

Клас 
небезпеч-

ності 
Показник Значення 

Клас 
небезпеч-

ності 

Алюміній 0,5 2 
СПАР 

аніони 
0,5 4 

Аміак(по 

азоту) 
2,0 3 Сульфати 500 4 

Залізо 0.3 3 Фенол 0,0001 34 

Марганець 0,1 3 
Формаль
дегід 

0,05 2 

Мідь 1,0 3 Фтор 0,7-1,5 2 

Нафта бага 
тосірчаста 

0,1 4 Хлориди 350 4 

Нітрати 

По азоту 
10,15 3 Хром 0,5 3 

3Нітрити 1,0 2 цинк 1,0 3 

Показник Значення 

Клас 
небезпеч-

ності 
Показник Значення 

Клас 
небезпеч-

ності 

Алюміній 0,04 2 
СПАР 

аніони 
 4 

Аміак(по 

азоту) 
0,39 3 Сульфати 100 4 

Залізо 0,1 3 Фенол 0,001 34 

Марганець 0,01 3 
Формаль
дегід 

0,1 2 

Мідь 0,0001 3 Фтор 0,05 2 

Нафта бага 
тосірчаста 

0,05 4 Хлориди 300 4 

Нітрати 

По азоту 
9,1 3 Хром 0,001 3 
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Додаток 4 
Санітарно-захисні зони від каналізаційних споруд до кордонів будівель 

житлової забудови, ділянок громадських будівель і підприємств харчової 
промисловості з урахуванням їх перспективного розширення 

Споруди 

Санітарно захисна зона при 

продуктивності споруд, 

тис.м3
/добу 

до 0,2 0,2-5 5-50 50-280 

Споруди механічної та біологічної 
очистки з муловими  майданчиками для 

зброджених осадів, а також окремо 

розташовані мулові майданчики 

150 200 400 500 

Споруди механічної та біологічної 
очистки з термомеханічної обробкою 

осадів у закритих приміщеннях 

100 150 300 400 

Поля фільтрації 200 300 500 - 

Біологічні пруди 200 200 300 300 

Каналізаційні насосні станції 15 20 20 30 

 

Санітарно-технічні споруди та установки комунального призначення 

Класи підприємств Назва споруд та пристроїв 
Підприємства 
першого класу 

(санітарно-захисна 
смуга не менше 

2000м) 

1. Контрольовані неусовершенствованние звалища рідких 

господарських покидьків органічного походження. 2. Поля 
асенізації. 3. Скотомогильники. 4. Вдосконалені 
сміттєзвалища для неутилізованих твердих промислових 

відходів і покидьків. 

Підприємства другого 

класу (санітарно-

захисна смуга не 
менше 1000м) 

1. Сміттєспалювальні і мусорообрабативающіе заводи 

(центральні). 2. Ділянки компостування твердих покидьків і 
нечистот населеного пункту.3. Скотомогильники з 
біологічними камерами. 4. Зливальні станції. 

Підприємства 
третього класу 

(санітарно-захисна 
смуга не менше 500м) 

1. Центральні бази по збору утильсировини.  

2. Ділянки для парників і теплиць з використанням сміття. 3. 

Компостування сміття без гною і фекалій. 4. Підприємства 
по обслуговуванню автомобілів (парк вантажних машин, 

автобусний парк). 5.  Автобусні та тролейбусні вокзали. 

Підприємства 
четвертого класу 

(санітарно-захисна 
смуга не менше 300м) 

1. Бази районного призначення для збору утильсировини. 2. 

Склади тимчасового зберігання утильсировини без 
переробки. 3. Підприємства по обслуговуванню автомобілів 

(таксомоторний парк, автостанція). 4. Механізовані 
транспортні парки по очищенню міста. 

Підприємства пятого 

класу (санітарно-

захисна смуга не 
менше 100м) 

1. ** Тролейбусне депо.  2. ** Трамвайне депо.3. 

Автозаправні станції. 
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Додаток 5 

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

м.п. _______________ _______ м.п.___________ __________  

(назва організації-виконавця, (назва організації-замовника, 

посада ініціали, прізвище керівника, дата) посада, ініціали, прізвище 
керівника, дата) 

ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС  

Назва об ’ єкта 
__________________________________________________________________  

Генеральнийпроектувальник _________________________________________ 

Перелік співвиконавців ______________________________________________ 

Характер будівництва _______________________________________________ 

(нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащеннята ін) 

Місцезнаходження __________________________________________________  

(адміністративне положення, межі території майданчика (траси) будівництва 

та їхніх варіантів) ___________________________________________________ 

Стадія проектування _______________________________________________ 

Перелік джерел впливів _____________________________________________ 

Перелік очікуваних негативних впливів ________________________________ 

Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються впливи   

__________________________________________________________________ 
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Вимоги до обсягу та етапів проведення ОВНС___________________________  

Вимоги до участі громадськості _______________________________________  

Додаткові вимоги* __________________________________________________  

__________________________________________________________________

______ Порядок проведення і терміни підготовки матеріалів ОВНС ____  

__________________________________________________________________ 

завдання на розроблення матеріалів ОВНС додаються Заява про наміри, 

генплан і ситуаційна схема району розміщення планованої діяльності.  

Замовник___________ Генпроектувальник____________ 

____________________ 

* Примітка. Для об'єктів, наведених у додатку Е, додатковою вимогою може 
бути складання Програми виконання ОВНС. 

 

 

 

Додаток 6 

Величина коефіцієнта Кт 
 

Назва басейну Кт Назва басейну Кт 

Азовське море 2,0 Приппять 2,5 

Чорне море 2,0 
Західний Буг та річки 

басейну Припяті 
2,5 

Дунай 2,2 Десна 2,5 

Тиса 3,0 Південий Буг та Інгул 2,2 

Прут 3,0 
Річки Кримського 

півострова 

2,8 

Дністер 2,8 Сіверський Донець 2,2 

Дніпро (до м.Києва) 2,5 Міус 2,2 

Дніпро (м. Київ, включно до 

Каховського гідровузла) 
2,2 Кальміус 

2,2 

Дніпро (Каховський гідровузол включно до Чорного моря) 

 
1,8 
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