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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Опис місця провадження планованої діяльності

1.1

ТОВ «БВК компанія «Федорченко» має намір провадження планованої
діяльності - продовження видобування суглинків придатних для виробництва
цегли керамічної в межах затверджених ДКЗ України запасів на
Піщанському родовищі суглинків в Сумському районі Сумської області.
Планована діяльність виконується на підставі Спеціального дозволу на
користування надрами від 21 вересня 2001 року № 2540 (зі змінами
відповідно до наказу від 27.06.2019 року № 206). Копія Спецдозволу
приведена в додатку 1.
Відповідно до

Спеціального дозволу на користування надрами

Піщанське родовище суглинку розташоване на відстані 0,5 км на південь від
села Верхнє Піщане.
В адміністративному відношенні станом на 2020 рік Піщанське
родовище суглинку розташоване в Ковпаківському районі міста Суми.
Діяльність передбачається на базі діючого кар’єру, що розробляється з
2001 року ТОВ «БВК компанія «Федорченко». Всі роботи з капітального
будівництва і облаштування кар’єру (підготовка майданчику, прокладання і
улаштування проїздів з твердим покриттям, тощо) вже виконані. Для
здійснення подальшого планованого видобування гірничо-капітальні роботи,
що пов’язані з будівництвом кар’єру, не потрібні і не плануються. Вся
планована

діяльність

здійснюється

в

існуючих

межах,

побудованій

інфраструктурі та прокладених мережах, без капітальних змін.
Межами родовища на заході та північному-заході і сході є розпайовані
землі сільськогосподарського призначення; на півдні – лісовий масив; на
північному-сході – глибока балка, що використовується під стихійний випас
худоби місцевим населенням.
В

південно-західному

куті

кар’єра

побудована

в’їзна

дорога,
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облаштована бетонними плитами.
Основна частина родовища знаходиться на розпайованих землях
Піщанської сільської ради. Земельні ділянки, де розміщене родовище та
планується видобуток суглинку, відповідають цільовому призначенню,
знаходяться в приватній власності, використовуються на правах оренди
(додаток 2).
Менша частина родовища, що входить до ліцензійної площі, розміщена
на земельних ділянках, які на даний час не оформлені в користування. Ця
частина родовища входить до меж Спеціального дозволу і ліцензійної площі,
але на даний час не задіяна і не використовується.

В разі потреби,

користування цією частиною родовища можливо здійснювати лише після
належного оформлення земельних відносин з землевласниками.
Згідно

“Державних

санітарних

правил

планування

та

забудови

населених пунктів”, затверджених наказом Мінохоронздоров’я України
№173 від 19.06.1996, (за кар’єрами-аналогами) по видобуванню глинистої
сировини Піщанський кар’єр відноситься до IV класу підприємств з
видобування руд та нерудних корисних копалин. Санітарно-захисна зона
(СЗЗ) відповідно до додатку №4 ДСП 173-96 становить 100 м.
Житлова забудова та прирівняні до неї об’єкти в межах СЗЗ відсутні.
СЗЗ витримана і не потребує змін.
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Рис.1.1.1 - Ситуаційний план Піщанського родовища М 1:25000
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1.2 Цілі планованої діяльності
Основними цілями планованої діяльності є:
1. Продовження видобування суглинків придатних для виробництва цегли
керамічної в межах затверджених ДКЗ України запасів на Піщанському
родовищі суглинків в Сумському районі Сумської області.
Планована діяльність виконується на підставі Спеціального дозволу на
користування надрами від 21 вересня 2001 року № 2540 (зі змінами відповідно
до наказу від 27.06.2019 року № 206).
В межах площі родовища розташований діючий кар’єр (займає близько 80%
площі родовища). В північно-східній частині родовища в межах запасів категорії
«В» виконані розкривні роботи, що забезпечують поточний запас видобутку
корисної копалини. Розкриті та підготовлені до виїмки запаси складають близько
28,5 тис. м3.
Піщанське родовище суглинків існуюче, розробляється ТОВ «БВК компанія
«Федорченко» з 2001 року. Родовище було виявлено і детально розвідане в 2001
році ЗАТ «Суми-надра». Запаси затверджені ДКЗ України протоколом № 615 від
19.07.2001 р. за категоріями А+В+С1 в кількості 417 тис.м3, в тому числі: кат. А
– 92,9 тис.м3, кат. В – 56,6 тис.м3, кат.С1 – 267,5 тис.м3. У 2017-2018рр.
проведена

повторна

геолого-економічна

оцінка

Піщанського

родовища

суглинків та протоколом засідання колегії ДКЗ №4400 від 24.05.2018р.
затверджені запаси суглинків місцевого значення станом на 01.01.2018р. в
кількостях 163 тис.м3, в т.ч.кат.А-81 тис.м3, кат. В – 82 тис.м3. За період розробки
родовища видобуто 277 тис.м3 цегельної сировини. Залишкові запаси родовища
станом на 01.01.2020 р. становлять 156 тис.м3, в тому числі по категоріям: А – 81
тис.м3, В – 75 тис.м3. Загальна ліцензійна площа залишкових запасів родовища
4,13 га.
Згідно проекту розробки родовища від 2001 року запаси родовища були
розраховані на видобування протягом 13,3 років (до 2014 р. включно). Але на
момент 2014 року внаслідок відсутності запланованого попиту на глинисту

сировину (і відповідно вироблену цеглу), обраховані в проекті 2001 року запаси
ТОВ «БВК компанія «Федорченко» фактично не були вичерпані.
В 2014 році розроблений новий проект з уточненими термінами розробки
родовища до 2021 року. Але знову ж фактично видобування 2014-2020 роки
велося з меншою за проектну інтенсивністю.
В 2018 році проведена повторна геолого-економічна оцінка Піщанського
родовища суглинків. Протоколом засідання колегії ДКЗ №4400 від 24.05.2018р.
затверджені запаси суглинків місцевого значення станом на 01.01.2018р. в
кількостях 163 тис.м3, в т.ч.кат.А-81 тис.м3, кат. В – 82 тис.м3. За період розробки
родовища з 2001 року видобуто 277 тис.м3 цегельної сировини. Залишкові запаси
родовища станом на 01.01.2020 р. становлять 156 тис.м3, в тому числі по
категоріям: А – 81 тис.м3, В – 75 тис.м3.
Таким чином, внаслідок не досягнення проектної потужності видобування
протягом 2001 -2020 років на родовищі є залишкові запаси в обсязі 156 тис.м3
(станом на 01.01.2020 року). Залишок запасів обумовлений меншою за проектну
інтенсивністю видобування сировини кар’єру протягом всіх років його
експлуатації, в тому числі через зменшений попит на керамічну цеглу, що
виробляється з даного суглинку.
При цьому термін дії Спеціального дозволу на користування надрами
№2540 закінчується в 2021 році при наявному фактичному залишку розвіданих
та затверджених ДКЗ запасів на родовищі.
Однією з цілей планованої діяльності є продовження видобування
залишкових запасів суглинку на Піщанському родовищі з продовженням строку
дії Спеціального дозволу №2540 на користування надрами. При цьому планована
діяльність розрахована лише на залишкові обсяги видобування, що були
розвідані та запроектовані в 2001 та 2014 роках, з переоцінкою запасів в 2018
році, але не були фактично видобуті станом на 2020 рік.
Виробництво керамічної цегли із сировини Піщанського родовища
суглинків здійснюється на діючому цегельному заводі ТОВ «БВК компанія
«Федорченко», що розташований за 4,5 км від родовища. Заявлена потужність з
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випуску цегли 4,0 млн. шт. умовної цегли за рік при проектній потужності до
13,2 млн. шт.
Сировина Піщанського родовища забезпечує отримання керамічної цегли за
ДСТУ Б В.2.7-61:2008 методом пластичного формування в умовах штучного
сушіння.
Основною сировиною для виготовлення керамічної цегли є легкоплавкий
суглинок

Піщанського

родовища.

Доповненням

до

основної

сировини

використовується тугоплавка глина А-2 Артемівського родовища.
Витрати сировини на отримання 1000 шт. умовної цегли складають 2,5 т.
Виробництво цегли ведеться із суміші, яка складається з 83 % суглинків
Піщанського родовища та 17 % тугоплавких глин.
2. Рекультивація порушених земель
Відповідно до вимог чинного законодавства (Земельний кодекс України, ЗУ
«Про охорону земель») підприємства, які здійснюють гірничі роботи, одночасно
з

видобутком

сировини

зобов’язані

відновлювати

порушені

землі.

Рекультивацію передбачається виконувати в два етапи: перший етап –
гірничотехнічна, другий етап – біологічна. Роботи з рекультивації виконуються у
відповідності з діючими нормами, правилами та положеннями.
По закінченню видобування глин на території родовища утвориться
котловиноподібна гірнича виробка (кар’єр) із глибиною до 7 м.
По закінченню гірничих робіт з видобутку корисної копалини будуть
проведені роботи з рекультивації земель порушених гірничими роботами.
Враховуючи відсутність рівня ґрунтових вод на невеликих глибинах і
можливості їх утримання у відпрацьованому просторі кар’єру, передбачається
поетапне проведення планувальних робіт з подальшим використання земель для
сільськогосподарських потреб.
Рекультивація передбачається в 2 етапи – гірничотехнічна та біологічна.
Біологічна рекультивація порушених земель буде проводитися після
технічної рекультивації, за рахунок коштів надрокористувача.
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Рекультивація земель, порушених гірничими роботами, буде вестися згідно
з «Робочий проект землеустрою щодо рекультивації земель, порушених
розробкою

кар’єру

по

видобуванню

цегельної

сировини

Піщанського

родовища».
Згідно з проектом у разі виконання розкривних і рекультиваційних робіт
передбачається:
- окремо знімати і зберігати родючий шар ґрунту.
- виположення фіксованих бортів кар’єру під кутом 30º.
- накривати розплановану площу родючим шаром ґрунту товщиною не
менше ніж 0,35 м.
Рекультиваційні роботи по технічному відновленню порушених земель
передбачається вести паралельно з веденням гірничих робіт і завершити не
пізніше одного року після завершення гірничих робіт на кар’єрі.
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і
будівельних робіт та провадження планованої діяльності
Піщанське родовище суглинків розробляється з 2001 року. На теперішній
час гірничі роботи проводяться згідно з проектом «Технічний (робочій) проект
розробки цегельної сировини – суглинку на Піщанському родовищі в м.Суми» і
щорічними планами розвитку гірничих робіт. Гірничі роботи виконуються в
межах наданих гірничого і земельного відводів.
На розробку Піщанського родовища надрокористувач ТОВ «БВК компанія
«Федорченко» має спеціальний дозвіл на користування надрами за № 2540 від
21.09.2001 р. Дію подовжено до 21 вересня 2021 року (додаток 1).
Підприємство має встановлену гірничо-маркшейдерську документацію.
Обслуговування виконується штатними фахівцями.
На теперішній час в межах близько 80 % площі родовища розташований
діючий кар’єр, який розробляється ТОВ «БВК компанія «Федорченко» з 2001
року. Видобутий суглинок забезпечує цегельний завод ТОВ «БВК компанія
«Федорченко» глинистою сировиною для виробництва керамічної цегли.
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Залишкові запаси родовища станом на 01.01.2020 р. становлять 156 тис.м3, в
тому числі по категоріям: А – 81 тис.м3, В – 75 тис.м3.
В південно-західному куту кар’єра побудована в’їзна дорога, облаштована
бетонними плитами. Праворуч в’їзної дороги розташований майданчик для
гірничо-видобувної техніки та побутові приміщення. З’їзд з автодороги Н07
(Київ-Суми-Юнакіївка) до кар’єру облаштований твердим покриттям.
Підприємство орендує земельні ділянки площею 7,6768 га відповідно до
договору оренди земельних ділянок від 19.11.2019 та додаткової угоди №1 від
02.12.2019 р (додаток 2).
Межами родовища на заході та північному-заході і сході є розпайовані
землі сільськогосподарського призначення; на півдні – лісовий масив; на
північному-сході – глибока балка, що використовується місцевим населенням
під стихійний випас худоби.
На діючому кар’єрі застосовується транспортна система розробки корисної
копалини. Видобування суглинків здійснюється екскаваторним способом. При
екскаваторному способі розробка ведеться уступом висотою до 5,9 м
одноківшовим екскаватором-навантажувачем з ковшем ємністю 1,0 м3 .
Технологічна система добувних робіт передбачає безпосередню розробку і
навантаження корисної копалини екскаватором в автосамоскиди типу КрАЗ256Б (або аналогічні) і транспортуванням на завод по виробництву цегли або в
тимчасові бурти (відвали) на території кар’єру з подальшим завантаженням з
них та транспортуванням на завод по виробництву цегли
Корисна копалина транспортується на відстань 4,5 км до місця переробки
(промислового майданчику цегельного заводу) і складується у буртах
безпосередньо біля формувального відділення.
На розкривних та допоміжних роботах в кар’єрі використовується
бульдозер.
Діяльність передбачається на базі діючого кар’єру, що розробляється з 2001
року. Таким чином роботи з капітального будівництва і облаштування кар’єру
(підготовка майданчику, прокладання і улаштування проїздів з твердим
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покриттям, тощо) вже виконані. Для здійснення подальшого планованого
видобування гірничо-капітальні роботи, що пов’язані з будівництвом кар’єру, не
потрібні і не плануються. Вся планована діяльність здійснюється в існуючих
межах, побудованій інфраструктурі та прокладених мережах, без капітальних
змін.
Наступний розвиток гірничих робіт буде здійснюватися за рахунок розвитку
існуючого стану діючого кар’єру.
Гірничопідготовчі роботи, що пов’язані з підготовкою до наступної
розробки видобувних уступів, виконуються за рахунок експлуатаційних витрат.
Режим роботи кар’єру приймається відповідно до чинного робочого проекту
– сезонний, в одну зміну з 5-ти денним робочим тижнем. Число робочих днів за
рік 110. Тривалість робочої зміни 8 годин.
Прогнозована річна потужність кар’єру: 2020р. - 20 тис.м3; 2021р. - 8,5
тис.м3; 2023-2039- по 7 тис.м3; 2040р. - 8,5 тис.м3; (за умови дооформлення
договору оренди на всю ліцензійну площу). Усереднена річна потужність 7,8
тис.м3.
1.4 Опис основних характеристик планової діяльності
Спосіб та система розробки
Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки, потужність і фізикомеханічні властивості корисної копалини і розкривних порід, технологічні
особливості добування суглинків та багаторічний досвід експлуатації цього
кар’єру, приймається транспортна система розробки з паралельним просуванням
фронту робіт та внутрішнім розташуванням відвалів розкривних порід.
Робочим проектом передбачається, що видобування розкривних порід та
корисної копалини ведеться окремими уступами за допомогою екскаватора та
бульдозера.
Технологічна схема розкривних робіт передбачає розробку і складування
ґрунтово-рослинного шару в тимчасові бурти з подальшим переміщенням їх у
відпрацьований простір кар’єру за допомогою бульдозера.
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Технологічна система добувних робіт приймається аналогічною тій, що
склалася на існуючому кар’єрі і передбачає безпосередню розробку і
навантаження корисної копалини екскаватором в автосамоскиди типу КрАЗ256Б (або аналогічні) і транспортуванням на завод або в тимчасові бурти
(відвали)

на

території

кар’єру

з

подальшою

погрузкою

з

них

та

транспортуванням на завод по виробництву цегли.
Розробка корисної копалини за допомогою екскаватора здійснюється одним
уступом висотою до 6,0 м. Допоміжні роботи виконуються бульдозером.
Основні параметри системи розробки обумовлені наявним у користувача
надр гірничотранспортним устаткуванням. Основні параметри системи розробки
для виконання гірничих робіт з видобування корисної копалини наведені у
таблиці 1.4.1.
Таблиця 1.4.1.
Одиниця

Розкривний

Добувний

виміру

уступ

уступ

шт.

1

1

Висота уступу

м

0,3-0,7

2,8-5,9

Відмітка робочого горизонту

м

+198,7-+203,5

+194,4-+200,3

Параметри
Кількість уступів

Кути укосу уступу:
-

робочого

градус

30

70

-

неробочого

градус

30

45

Ширина робочої площадки

м

10

21,7

Ширина берми безпеки

м

3,2

-

Ширина заходки екскаватора

м

9,0

-

Довжина фронту робіт

м

перемінна

перемінна

Напрямок просування фронту робіт

північно-західний

Прийнята система розробки і технологічна схема виробництва забезпечена
обладнанням і забезпечує достатньо ефективну роботу кар’єру.
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Розкривні та видобувні роботи
Розкривні породи на родовищі представлені ґрунтово-рослинним шаром і
породами від зачистки покрівлі корисної копалини. Товщина ґрунтоворослинного шару в місцях не порушених гірничими роботами становить в
середньому 0,5 м.
Розробку розкривних порід і їх переміщення у відвали передбачається
здійснювати за допомогою бульдозера на базі трактора. Відповідно до робочого
проекту, при середній відстані переміщення розкривних порід 50 м,
продуктивність бульдозера становить 347 м3 за 8-годинну зміну. Для виконання
середньорічного обсягу розкривних робіт зайнятість бульдозера становить в
середньому 4 зміни за сезон.
Допоміжні роботи, пов’язані з зачисткою покрівлі корисної копалини,
виконуються цим же бульдозером.
В якості добувного обладнання для забезпечення сировиною цегельного
заводу використовується одноківшовий екскаватор з ковшем місткістю 1,0 м3.
Відповідно до робочого проекту продуктивність екскаватора за 8 годинну зміну
становить 314 м3.
Вказане обладнання забезпечує змінну потребу заводу в сировині і є в
наявності

на

БВК

«Компанія

«Федорченко»,

резервне

обладнання

не

передбачається у зв’язку з сезонним характером робіт.
Внутрішні відвали розкриву розміщені в відпрацьованому просторі кар’єру,
основу якого складають сухі породи, мають горизонтальну, добре дреновану
площадку. Сповзання укосів відвалів за період їх експлуатації не спостерігалось.
Водовідлив і водовідвід
Обводнення кар’єру буде здійснюватися за рахунок атмосферних опадів..
Атмосферні опади, що попадають безпосередньо на поверхню кар’єру,
частково дренуються у підстеляючи породи, просочуються (у нижче розташовані
леси)

або

випаровуються

природнім

шляхом.

Механічний

примусовий

водовідвід з площі поверхні кар’єру не передбачається.
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Організація праці
Організація праці у кар’єрі вирішена у цьому проекті у повній відповідності
з технологією виконання гірничих робіт та дотриманням всіх вимог «Правил
охорони праці при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом»
(затверджені Наказом Держгірпромнагляду від 18.03.2010 № 61).
Проектом передбачається застосування на гірничих роботах сучасного
високопродуктивного обладнання, яке забезпечить високу продуктивність праці.
Штат кар’єрних робітників складає 5 чоловік, в т.ч.:
- машиніст бульдозера;
- машиніст екскаватора;
- машиніст автосамоскиду – 2 чоловіка;
- маркшейдер.
В південно-західному куті діючого кар’єру побудована в’їзна дорога,
облаштована бетонними плитами. Праворуч в’їзної дороги розташований
майданчик для гірничо-видобувної техніки та побутовий вагончик.
Поряд з побутовим вагончиком розміщена мобільна туалетна кабіна (МТК)
та сміттєвий бак для збору твердих побутових відходів.
1.4.1. Використання природних ресурсів
Використання земель.
Основна

частина

родовища

знаходиться

на

розпайованих

землях

Піщанської сільської ради. Земельні ділянки, де розміщене родовище та
планується

видобуток

суглинку,

відповідають

цільовому

призначенню,

знаходяться в приватній власності, використовуються на правах оренди.
Загалом підприємство орендує земельні ділянки площею 7,6768 га
відповідно до договору оренди земельних ділянок від 19.11.2019 та додаткової
угоди №1 від 02.12.2019 року (додаток 2). Відповідно до договору оренди в
платному користуванні у суб’єкта господарювання знаходяться земельні ділянки
з кадастровим номером:
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- 5910191500:01:008:0300 – площею 1,1698 га;
- 5910191500:01:008:0299 – площею 0,7945 га;
- 5910191500:01:008:0291 – площею 2,9851 га
- 5910191500:01:008:0303 – площею 2,7274 га.
Загальна ліцензійна площа залишкових запасів родовища 4,13 га ( в межах
земельного відводу якої здійснюватиметься видобуток корисної копалини).
Згідно “Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів”, затверджених

наказом Мінохоронздоров’я

України

№173 від

19.06.1996, (за кар’єрами-аналогами) по видобуванню глинистої сировини
Піщанський кар’єр відноситься до IV класу підприємств з видобування руд та
нерудних корисних копалин. Санітарно-захисна зона (СЗЗ) відповідно до
додатку №4 ДСП 173-96 становить 100 м. Житлова забудова та прирівняні до неї
об’єкти в межах СЗЗ відсутні. СЗЗ витримана і не потребує змін.
Використання ґрунтів
Використання ґрунтів при розробці нових ділянок та розширенню кар’єру
здійснюватиметься в межах орендованих земельних ділянок. Верхній шар
ґрунту, що буде знято при підготовчих роботах (розкриття нових земельних
ділянок) буде складено у бурти та при рекультиваційних роботах повернуто на
місце.
Використання біорізноманіття.
Планована діяльність не передбачає використання біорізноманіття.
В межі загальної площі орендованих земельних ділянок потрапляє частина
лісових насаджень Піщанського лісництва, що представлена змішаними лісами.
Проект розробки родовища не передбачає вирубку дерев, видобування корисної
копалини здійснюватиметься лише на вільних від лісонаджень ділянках (в межах
земельного відводу ).
Здійснення видобутку суглинку на ділянках з наявним лісонадженням
екологічно та економічно недоцільним. Для кореневих систем дерев даної
місцевості характерні глибокі стрижневі корені, корінь може проникати на
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глибину до 30-40 м на сухих ґрунтах та до 60 м на пухких ґрунтах. В той час, як
залягання корисної копалини відносно не глибоке (див. геологічний розріз
Розділ 4), середня потужність корисної копалини 4,1 м.
Порода з вмістом коренів є некондиційною, витрати енергоресурсів та
машино-годин техніки на видалення лісових насаджень, з урахуванням
виконання компенсаційних природоохоронних заходів, є в цілому економічно та
екологічно недоцільними і під час подальшого видобування не передбачаються.
Тому видобування суглинку здійснюється лише на вільних від лісносаджень
ділянках родовища, без порушення існуючого лісового покриву.
Використання води
Планована діяльність передбачає використання привозної бутильованої
води для забезпечення питного водопостачання робітників кар’єру.
Санітарно-гігієнічне забезпечення працівників забезпечується в спеціально
облаштованому побутовому приміщенні (вагончику) на території кар’єру за
рахунок привозної води.
Використання запасів корисної копалини (надр)
Планована діяльність передбачає видобування суглинків на Піщанському
родовищі. Залишкові запаси родовища станом на 01.01.2020 р. становлять 156
тис.м3, в тому числі по категоріям: А – 81 тис.м3, В – 75 тис.м3.
Корисна копалина на родовищі представлено двома різновидами суглинків
–

верхньочетвертиними

еолово-делювіальні

суглинками

лесовидними

палевожовтими, буровато жовтими, коричневожовтими та верхньочетвертинним
лесовидним суглинком (викопний ґрунт (eIII)) бурокоричневого кольору.
Корисна копалина придатна для виробництва цегли керамічної. Радіаційногігіеєнічна оцінка сировини Пщанського родовища виконана в радіологічній
лабораторії Сумської СЕС. По величині сумарної ефективної активності
природніх радіонуклідів (Аеф. – 95-188 Бк/кг) глиниста сировина відповідає І
класу по радіоактивності.
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Цегла

виготовлена

з

суглинків

Піщанського

родовища

може

використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.
1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів
(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного,
світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення,
які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та
провадження планованої діяльності.
1.5.1 Відходи:
Одним із наслідків провадження планованої діяльності є утворення
побутових відходів в результаті діяльності робочого персоналу. Ці відходи
відносяться до ΙV класу небезпеки, прогнозований обсяг - 0,165 т/рік.
Для збору твердих побутових відходів на кар’єрі біля побутового вагончику
встановлений бак. По мірі заповнення баку, його вивозять автосамоскидом на
проммайданчик відстою та ремонту кар’єрної техніки або на завод по
виготовленню будівельної цегли, обидва майданчики входять до ТОВ «БВК
компанія «Федорченко». Далі відходи передаються спеціалізованим організаціям
- ТОВ «А-МУССОН» - згідно договору (додаток 3).
На виробничому майданчику – кар’єрі видобутку суглинку – не
відбувається утворення або накопичення відходів обслуговування кар’єрної
техніки та автотранспорту (автомобільні фільтри, промаслене ганчір’я, зношені
шини, тощо). Обслуговування техніки, її ремонт здійснюється на території ТОВ
«БВК компанія «Федорченко» (основна база по вул. Тополянській, 26/1) або на
території цегельного заводу (пр.-кт Курський, 18а). Всі утворені при
обслуговуванні відходи на цих майданчиках передаються спеціалізованим
організаціям згідно договорів (додаток 4).
1.5.2 Викиди в атмосферне повітря
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Джерелом неорганізованих викидів в атмосферу на об’єкті є кар’єрні
машини та механізми. Викиди в атмосферу представлені вихлопними газами
двигунів техніки та виділенням пилу при кар’єрних роботах та зберіганні
розкривних порід.
ТОВ «БВК компанія Федорченко» розробляє Піщанське родовище суглинку
з 2001 року відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами
(додаток 1). Підприємство має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від промислового майданчика – кар’єр по видобутку
суглинку (додаток 5).
Відповідно до Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ
«БВК компанія «Федорченко» джерелами утворення забруднюючих речовин є
кар’єрна техніка (бульдозер та екскаватор), їх робота на кар’єрі, два
автосамоскида та місце зберігання розкривних порід.
Планована діяльність не передбачає зміни технології розробки родовища чи
зміни складу робочої техніки. Місцезнаходження промислового майданчика,
його межі, залишаються без змін.
Розрахунок прогнозованих викидів від реалізації планованої діяльності є
недоцільним. Підприємство здійснює виробничу діяльність на промисловому
майданчику в межах чинного Дозволу на викиди.
1.5.3 Вплив на водне середовище
Планована діяльність не передбачає використання води на технологічні
процеси видобутку корисної копалини.
Питне водопостачання забезпечується привозною бутильованою водою,
річне водоспоживання становить 15,4 м3/рік води.
Обводнення кар’єру буде здійснюватися за рахунок атмосферних опадів.
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Атмосферні опади, що попадають безпосередньо на поверхню кар’єру, із
підошви кар’єру самопливом відводяться в місцеву гідрографічну сітку. Рельєф
відпрацьованої поверхні забезпечить самовитік води з дна кар’єру.
Механічний водовідлив не передбачається.
Стік у поверхневі водні об’єкти відсутні. Найближчий водний об’єкт
знаходиться на відстані більше 150 м в північно-східному напрямку, тобто за
межами санітарно-захисної зони промислового майданчика.
1.5.4 Вплив на ґрунти та надра
Основним негативним впливом планованої діяльності на ґрунтовий покрив
ділянок родовища є механічне порушення природного стану ґрунтів та
природного ґрунтового профілю. Воно виражається у вилученні земель,
порушенні ґрунтового покриву і природного травостою.
Також, для видобувних робіт є характерним:
- вилучення з надр корисної копалини – суглинку;
- перетворення або порушення геологічного середовища, що проявляється у
вигляді появи кар’єру;
- зміни гірничо-геологічних, структурних характеристик і властивостей
геологічного середовища, що вміщає мінеральні утворення;
- зміни ландшафту території.
Видобувні роботи на кар’єрі супроводжуються викидами в атмосферне
повітря та шумовим забрудненням. Джерелами викидів та шуму є кар’єрні
механізми та вантажний транспорт.
Технологічна схема розробки родовища не передбачає здійснення скидів
забруднюючих речовин у водні об’єкти.
1.5.5 Шумове навантаження
Кар’єрні механізми є джерелом потенційного шуму. Шум від кар’єрної
техніки є періодичним, з коливаннями в частотному діапазоні та непостійної
інтенсивності.
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Процес видобутку корисної копалини здійснюється в робочий час, тобто
вдень з 8.00 до 17.00 годин такими кар’єрними механізмами:
- бульдозер;
- екскаватор з ємністю ковша 1 м3;
- автосамоскиди вантажопідйомністю 12 т - 2 одиниці.
Проектом не передбачена одночасна робота перелічених механізмів.
Одночасно працюватимуть не більше двох механізмів. Для обрахунку шумового
впливу прийнята одночасна робота бульдозеру та екскаватору.
Вплив від джерел шуму при проведенні передбачених планованою
діяльністю робіт визначається як прийнятний.
1.5.6 Радіаційне забруднення та випромінювання
Кар’єрні розробки природних матеріалів є джерелом потенційного
забруднення довкілля природніми радіонуклідами. Радіонукліди є супутніми
компонентами при видобуванні деяких корисних копалин.
Загалом корисні копалини місцевого значення відносяться до першого класу
радіоактивності, що означає його повну радіаційну безпеку і відповідність
будівельним нормам.
Згідно з НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила безпеки при розробці родовищ
корисних копалин відкритим способом» при наявності на кар’єрах, розрізах і
приїсках радіаційно-небезпечних факторів повинен здійснюватися комплекс
організаційно-технічних заходів, які забезпечують виконання вимог діючих
Норм радіаційної безпеки України та Основних санітарних правил роботи з
радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.
Відповідно до Особливих умов Спеціального дозволу на користування
надрами

суб’єктом

господарювання

здійснюється

щорічний

радіаційний

контроль за породами в кар’єрі та готовою продукцією з них на відповідність
вимогам «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)».
1.5.7 Вібраційне, світлове, теплове забруднення
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Експлуатація кар’єру у відповідності з технологічними режимами та
здійснення на промислових майданчиках виробничої діяльності у відповідності
до проектних рішень не створює вібраційного, світлового та теплового
забруднення довкілля.
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2.

ОПИС

ВИПРАВДАНИХ

АЛЬТЕРНАТИВ

ПЛАНОВАНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО
ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ
Планована діяльність передбачає продовження видобування суглинків
придатних для виробництва цегли керамічної в межах затверджених ДКЗ
України запасів на Піщанському родовищі суглинків, що розташоване на
відстані 0,5 км на південь від с. Верхнє Піщане. Основна частина родовища
знаходиться на розпайованих землях Піщанської сільської ради. Земельні
ділянки,

де

розміщене

родовище

та

планується

видобуток

суглинку,

відповідають цільовому призначенню, знаходяться в приватній власності,
використовуються на правах оренди.
Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки, потужність і фізикомеханічні властивості корисної копалини і розкривних порід, технологічні
особливості добування суглинків та багаторічний досвід експлуатації існуючого
кар’єру, приймається транспортна система розробки з паралельним просуванням
фронту робіт та внутрішнім розташуванням відвалів розкривних порід.
Розробка розкривних порід та видобування корисної копалини передбачено
окремими уступами за допомогою кар’єрної техніки.
Технологічна схема розкривних робіт передбачає розробку і складування
ґрунтово-рослинного шару в тимчасові бурти з подальшим переміщенням їх у
відпрацьований простір кар’єру бульдозером.
Технологічна система добувних робіт передбачає безпосередню розробку і
навантаження

корисної

копалини

екскаватором

в

автосамоскиди

і

транспортуванням на завод по виробництву цегли або в тимчасові бурти
(відвали) на території кар’єру з подальшим завантаженням з них в автотранспорт
та транспортуванням на завод по виробництву цегли. Розробка корисної
копалини за допомогою екскаватора здійснюється одним уступом висотою до 6,0
м. Допоміжні роботи виконуються бульдозером.
Основні параметри системи розробки обумовлені наявним у користувача
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надр гірничотранспортним устаткуванням.
2.1 Територіальні альтернативи
Вибір альтернативних варіантів розміщення обмежується наявністю
розвіданих запасів корисної копалини. Територіальні альтернативи при
видобуванні корисної копалини мають бути прив’язані до розвіданих запасів та
до потенційних споживачів продукції видобування. Територіальні альтернативи
планованої діяльності потребують окремих геолого-економічних досліджень.
З огляду на вище викладене, територіальна альтернатива не розглядалась, у
зв’язку з наявністю розвіданої площі Піщанського родовища суглинку
(затверджені запаси протоколом ДКЗ України) та налагодженою системою
транспортного зв’язку існуючого кар’єру. Кар’єр є існуючим об’єктом,
розробляється з 2001 року.
Конкретна територіальна альтернатива не доцільна і не розглядається
2.2 Технологічні альтернативи
Технічною альтернативою розробки родовища розглядається застосування
комбінованої системи розробки з паралельним просуванням фронту робіт.
Комбінована система включає у себе використання безтранспортної та
транспортної систем.
Згідно комбінованої системи переміщення розкривних порід здійснюється
по безтранспортній схемі, екскаватором типу драглайн безпосередньо у
внутрішні відвали. Корисна копалина відпрацьовуватиметься транспортною
системою.
Складність і економічність комбінованої системи розробки залежить від
частоти операцій перевезення і переміщення порід. Чим більший обсяг порід
буде розроблятися за безтранспортної системи, тим економічніше комбінована
система розробки.
Транспортні системи розробки менш економічні, але вони можуть
застосовуватися при будь-яких умовах залягання родовища. При цих системах
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залежність між просуванням розкривним і видобувним фронтом робіт менш
жорстка, виходячи з потреби можна розкрити необхідну кількість запасів.
Порівняльна таблиця технічних альтернатив
Проектне рішення

Технічна альтернатива
Технічні рішення

Транспортна система розробки з
паралельним

просуванням

Комбінованої системи розробки з

фронту паралельним

просуванням

фронту

робіт та внутрішнім розташуванням робіт.
відвалів розкривних порід
Безпека праці
Відповідає «Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин
відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10.
Вплив на довкілля
Викиди в атмосферне повітря від

Обрання технічної альтернативи 2

будівельної техніки задіяної на різних потребуватиме
технологічних процесах.
Утворення

твердих

додаткового гірничого обладнання та
побутових машин, а також збільшення тривалості

відходів та відходів обслуговування розробки
гірничої техніки.
Вплив

на

застосування

кар’єру.

Наслідком

є

збільшення енерговитрат, збільшення
ґрунти

та

надра обсягів

полягатиме в наступному:

утворених

відходів

та

збільшення обсягів запиленості повітря

- порушення ґрунтового профілю;

в кар’єрі.

- зняття та перенесення ґрунтового
покриву;
-

вилучення

з надр

корисної

копалини – суглинку;
- перетворення або порушення
геологічного

середовища,

що
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проявляється у вигляді появи кар’єру;
-

зміни

структурних

гірничо-геологічних,
характеристик

і

властивостей геологічного середовища,
що вміщає мінеральні утворення;
- зміни ландшафту території.
Потреба в енергоресурсах
Витрати дизельного пального на
роботу будівельної техніки.
Електропостачання

Прогнозовано

більші

витрати

пального та електроенергії внаслідок

об’єкта

від подовження строку видобутку.

мереж міста.
Після проектне використання земельних ресурсів
По закінченню провадження планованої діяльності кар’єр буде відновлений
до стану придатного до його подальшого використання згідно проекту технічної
рекультивації порушених земель.
Враховуючи відсутність рівня ґрунтових вод на невеликих глибинах і
можливості їх утримання у відпрацьованому просторі кар’єру, передбачається
проведення

планувальних

робіт

з

використання

земель

для

сільськогосподарських потреб.
Наслідки для довкілля
Вилучення надр, зміни ландшафту місцевості.
Висновки: Піщанське родовище суглинків розроблюється ТОВ «БВК
компанія» Федорченко» з 2001 року. На існуючому кар’єрі сформована
налагоджена система транспортного зв’язку зі споживачем. Протягом усього
строку розробки родовища використовувалась транспортна система розробки з
паралельним просуванням фронту робіт та внутрішнім розташуванням відвалів
розкривних

порід.

Продовження

провадження

планованої

діяльності

з

використанням технічної альтернативи 2 ускладнить налагоджену систему
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розробки. Наслідком є збільшення енерговитрат, збільшення обсягів утворених
відходів та збільшення обсягів запиленості повітря в кар’єрі.
Приймаючи до уваги зазначене вище, можна зробити висновок, що
існуючий технологічний процес видобування суглинків запропонований в
підрозділі «Технічна альтернатива 1», як базовий, є найбільш екологічним,
економічно доцільним та ефективним для реалізації планованої діяльності.
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС ЙОГО
ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО
СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ.
В адміністративному відношенні станом на 2020 рік Піщанське родовище
суглинку розташоване в Ковпаківському районі міста Суми Сумської області.
Згідно Спеціального дозволу на користування надрами Піщанське родовище
суглинку розташоване на відстані 0,5 км на південь від села Верхнє Піщане.
Основна

частина

родовища

знаходиться

на

розпайованих

землях

Піщанської сільської ради.
3.1 Кліматична характеристика району розміщення об’єкту планованої
діяльності та фонове забруднення атмосферного повітря.
Клімат Сумської області формується під впливом температури повітря,
опадів, сонячної радіації, повітряних мас, циркуляції атмосфери, підстилаючої
поверхні, рельєфу. Вся територія області знаходиться в помірному поясі помірно
континентального клімату. Рівнинний характер поверхні території області
сприяє вільному просуванню атлантичних, арктичних і континентальних
повітряних мас.
Середня річна температура повітря в 2018 році становила 7,5–9,00, що на 22,50 вище за річну норму. Найвища температура повітря 32-34,50 зареєстрована в
серпні – на початку вересня, найнижча 20-270 морозу – у лютому.
Річна сума опадів склала на переважній території області 506-644 мм, що
близько до норми, на півдні та сході 454-470 мм або 77-78% річної норми.
Вітри, в основному, незначної сили і постійного сезонного напрямку: літом
переважають вітри північно-західні і західні, зимою і весною – вітри південносхідні.
Район відноситься до другої кліматичної зони.
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Метеорологічні характеристики, що визначають умови

розсіювання

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі здійснення планової
діяльності прийняті згідно листа Державної служби України з надзвичайних
ситуацій Сумського обласного центру з гідрометеорології №03.2/30-202 від
26.05.2020 року виданого ТОВ «БВК компанія Федорченко» за даними
спостережень найближче розташованої метеостанції Суми (додаток 6).
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Таблиця 3.1.1.
Найменування характеристик

Величина

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А

180

Коефіцієнт рельєфу місцевості у місті

1

Середня максимальна температура зовнішнього повітря

+25,0

найбільш жаркого місяця, Т°С
Середня
холодного

температура

зовнішнього

місяця

котельних,

(для

повітря
які

найбільш

працюють

по

–7,7

опалювальному графіку), Т °С
Середньорічна роза вітрів, (січень/липень) %
Пн

9,4

ПнС

9,2

С

13,6

ПдС

17,5

Пд

12,1

ПдЗ

10,5

З

15,0

ПнЗ

12,7

Швидкість вітру (u) (по середнім багаторічним даним),
повторюваність перевищення якої складає 5%, м/с

12-13

Повітряне середовище на території району провадження планованої
характеризується існуючим фоновим забрудненням, яке прийняте згідно до
Наказу Мінприроди №286 від 30.07.2001 р та листа Департаменту захисту
довкілля та енергетики № 01-20/723 від 28.05.2020 року виданого ТОВ «БВК
компанія Федорченко» (додаток 8). Величини фонових концентрацій приведені в
таблиці 3.1.2
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Таблиця 3.1.2.
Найменування забруднюючої

Фонова концентрація,

речовини

мг/м3

№

Код ЗР

1

2902

2

330

Ангідрид сірчистий

0,02

3

337

Оксид вуглецю

0,4

4

301

Азоту діоксид

0,018

5

410

Метан

20

6

328

Сажа

0,06

7

703

Бенз(а)пірен

0,04 мкг/100м3

Зважені речовини недиференційовані
за складом

0,05
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3.2 Характеристика геоморфологічної будови Сумського району
В структурно-тектонічному відношенні східна частина Сумського району
розташована на західному схилі Воронізького кристалічного масиву, західна
частина – в межах південно-східного борту Дніпровсько-Донецької западини.
В геологічній будові району приймають участь докембрійські кристалічні
породи фундаменту і осадова товща чохла, складена кам’яновугільними,
пермськими, тріасовими, юрськими, крейдяними, палеогеновими, неогеновими і
четвертинними відкладеннями загальною потужністю від 800-850 м (на
північному сході району) до 1300-1400 м (на південному заході району).
3.2.1. Особливості геоморфологічної будови Сумського району
У рельєфі поверхні Сумського району виділяються два основних
морфологічних і генетичних типи макрорельєфу.
До першого типу відносяться плато, що займають східну, західну і північну
частини району, представляючи собою найбільш підвищені ділянки вододільних
просторів, що характеризуються відносно найбільш різко вираженою ерозійною
скульптурою рельєфу.
Другий тип макрорельєфу складають досить великі рівнинні простори
пліоценових і четвертинних терас з їх невеликою хвилястістю або доволі
пласкою поверхнею.
Головною водною артерією району являється річка Псел - лівий приток
Дніпра.
3.3 Характеристика земельних ресурсів та ґрунтів.
За природно-кліматичними умовами територія області ділиться на Полісся
(Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський і частина Кролевецького
району) та лісостепову зону (решта районів). У північній частині лісостепової
зони виділяється перехідна зона, до якої відносяться Глухівський, Путивльський,
решта Кролевецького та частина Конотопського районів. Ґрунтовий покрив
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поліської зони представлений дерново-слабо- і середньо-підзолистими ґрунтами,
в тому числі глеюватими та оглеєними, а лісостепової - переважно чорноземами
типовими малогумусними вилугуваними середньосуглинковими. У перехідній
зоні переважають чорноземи опідзолені та сірі лісові ґрунти середньо- та
легкосуглинкові. В Поліссі ґрунтоутворюючі породи в основному представлені
піщаними та супіщаними воднольодовиковими відкладами, зрідка моренними
суглинками. На решті території області переважають лесові суглинки та леси.
Земельні

ресурси

виступають

територіальною

базою

розміщення

господарських об’єктів, системи розселення населення, а також основним
засобом виробництва.
Частка сільськогосподарських угідь становить 71,3% від загальної площі
області і свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння та
надмірну розораність її території. З них власне рілля, як уже вказувалося,
становить 51,4% (1226,3 тис. га), сіножаті 11,6% (274,7 тис. га), пасовища 7,1%
(169,4 тис. га) і багаторічні насадження 1% (24,4 тис. га).
Структура земельного фонду регіону за даними Головного управління
Держгеокадастру у Сумській області наведена на рис. 3.3.1.

Рисунок 3.3.1
3.4 Характеристика водних ресурсів області
Основним джерелом водопостачання у Сумської області є підземні води
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Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та поверхневі води басейну
Дніпро у межах басейнів чотирьох приток: Десни, Сули, Псла, Ворскли.
Підземні води використовуються за допомогою артезіанських свердловин для
централізованого водопостачання населення у містах і селах, а також для
водопостачання промислових та сільськогосподарських підприємств.
Річки області слугують джерелом технічного водопостачання промислових
підприємств у різних містах області, а також зрошення присадибних ділянок
садівничих товариств та земель сільськогосподарських підприємств.
Для задоволення виробничих та господарських потреб області у воді у 2018
р. з поверхневих та підземних джерел забрано 91,90 млн м 3 води, у т. ч.
поверхневої – 49,29 млн м3, підземної – 42,61 млн м3.
Гідрографічна мережа області, яка вся належить до басейну ріки Дніпро,
порівняно густа: на 5 кв. км площі припадає 1 км річок. Річкова мережа Сумської
області включає одну велику річку - Десну, що протікає по межі Сумської та
Чернігівської областей на ділянці завдовжки 37 км та 6 середніх рік – Сейм,
Клевень, Сулу, Псел, Хорол і Ворсклу, загальна довжина яких у межах Сумської
області 801 км. Крім того, в області налічується 1536 малих річок загальною
довжиною 7182 км.
Найбільшою у Сумській області є система Десни. Вона займає в межах
області площу 10860 км2, або 45,6% її території. На басейни систем Сули, Псла
та Ворскли приходиться відповідно 4440 км2, 5580 км2 та 2970 км2, або 18,0%,
23,4% та 12,5% території Сумської області.
3.5. Характеристика стану флори і фауни
Загальна площа лісів лісового фонду області складає 461,4 тис. га, з них
вкриті лісовою рослинністю 442,9 тис. га. Тваринний світ області вирізняється
багатоманітним видовим складом. Область має значні мисливські угіддя, що
сприяє розвитку мисливського та рибальського туризму. Природно-заповідний
фонд області налічує 275 заповідних територій та об’єктів на загальній площі
177,03 тис. га, у тому числі природний заповідник, два національних природних
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парка, регіональний ландшафтний парк, заказники, пам’ятники природи,
дендрологічний

парк,

ботанічні

сади,

парки-пам’ятки

садово-паркового

мистецтва, заповідні урочища, які займають 7,428% території області.
Рослинний світ області налічує понад 2300 видів рослин, з яких судинні
рослини представлені 1100 видами. В області нараховується 55 видів судинних
рослин і 10 видів грибів, занесених до Червоної книги України та Європейського
Червоного списку, а також 123 види рослин та 22 видів грибів, що є регіонально
рідкісними.
Фауна Сумської області представлена 447 видами хребетних тварин, а саме:
міноги (круглороті) – 1, риби – 55, земноводні – 11, плазуни – 7, птахи – 296,
ссавці – 78 видів. Однією з головних причин багатства фауни Сумщини є
географічне розташування території області, що знаходиться на північному сході
країни в межах двох фізико-географічних зон – Полісся і Лісостепу.
3.7. Соціально-економічні умови району робіт
Місто

Суми

розташоване

в

північно-східній

частині

України,

є

адміністративним центром Сумської області. Відстань до столиці України м.
Києва - 366 км, до Харкова - 180 км, до Полтави - 180 км, до Чернігова - 310 км.
Місто має залізничне, автомобільне та авіасполучення (в режимі приватних
перельотів.
Кількість міського населення складає 264,5 тис. осіб.
Густота населення - 2773 осіб на км2.
Площа - 95,38 км2.
Водойми: р. Псел, р. Сумка, р. Стрілка, озеро Чеха, Блакитне озеро,
Косівщинське водосховище.
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Транспортна інфраструктура міста включає:
- Авіатранспорт – аеропорт «Суми» (UMY) функціонує в режимі приватних
перельотів, довжина злітної смуги 2500 м з асфальтним покриттям;
- Залізничний транспорт – залізничний вокзал здатен за добу приймати
понад 50 поїздів. Вміщувати близько 700 пасажирів, обслуговувати понад 2500
пасажирів дальнього та місцевого сполучення та 1500 приміського;
- Автомобільний транспорт – один автовокзал і одна приміська автостанція
(84 маршрути міжміського та 60 маршрутів приміського сполучення (регулярні
рейси)), 44 міських автобусних маршрутів загального користування;
- Електротранспорт – 15 тролейбусних маршрутів, довжина контактної
мережі 103,1 км.
Провідними галузями виробництва в місті є промисловість та будівництво.
Майже дві третини загального обсягу промислової продукції припадає на
переробну промисловість, основними видами якої є машинобудування (14,7%)
та виробництво хімічних речовин та хімічної продукції (15%). Третину займає
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
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Прогноз зміни стану довкілля без здійснення планової діяльності
Піщанське родовище суглинків розробляється ТОВ «БВК компанія
«ФЕДОРЧЕНКО». Родовище було виявлено і детально розвідане в 2001 році
ЗАТ «Суми-надра». Запаси затверджені ДКЗ України протоколом № 615 від
19.07.2001 р. за категоріями А+В+С1 в кількості 417 тис.м3, в тому числі: кат. А
– 92,9 тис.м3, кат. В – 56,6 тис.м3, кат.С1 – 267,5 тис.м3. У 2017-2018рр.
проведена

повторна

геолого-економічна

оцінка

Піщанського

родовища

суглинків та протоколом засідання колегії ДКЗ №4400 від 24.05.2018р.
затверджені запаси суглинків місцевого значення станом на 01.01.2018р. в
кількостях 163 тис.м3, в т.ч.кат.А-81 тис.м3, кат. В – 82 тис.м3. За період розробки
родовища видобуто 277 тис.м3 цегельної сировини. Залишкові запаси родовища
станом на 01.01.2020 р. становлять 156 тис.м3, в тому числі по категоріям: А – 81
тис.м3, В – 75 тис.м3. Загальна ліцензійна площа залишкових запасів родовища
4,13 га.
Планована діяльність передбачає продовження видобування корисної
копалини на Піщанському родовищі суглинку за рахунок розвитку існуючого
кар’єру в північно-східному напрямку.
Відмова від продовження розробки Піщанського родовища суглинку
жодним чином не вплине на показники якості довкілля міста Суми та Сумської
області. В той же час, відмова від провадження планованої діяльності призведе
до зменшення потужностей сировинної бази будівельної промисловості, що є
однією з провідних галузей виробництва міста.
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ
ВПЛИВУ

З

БОКУ

ПЛАНОВАНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

ТА

ЇЇ

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ
4.1. Атмосферного повітря.
Клімат місцевості, на якій розміщене родовище формується під впливом
температури повітря, опадів, сонячної радіації, повітряних мас, циркуляції
атмосфери, підстилаючої поверхні, рельєфу. Вся територія знаходиться в
помірному поясі, в області помірно континентального клімату.
Рівнинний

характер

поверхні

території

України

сприяє

вільному

просуванню атлантичних, арктичних і континентальних повітряних мас.
Відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» район
об’єкта проектування відноситься до I-го архітектурного-будівельного району
території України та ІІ-го кліматичного району.
Метеорологічні

характеристика,

що

визначає

умови

розсіювання

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі провадження планової
діяльності представлені в таблиці 3.1.1.
Повітряне середовище на території району провадження планованої
діяльності

характеризується

існуючим

фоновим

забрудненням

величини

фонових концентрацій приведені в таблиці 3.1.2.
Провадження планованої діяльності з продовження видобування суглинків
за технічної альтернативи 1 на Піщанському родовищі не створить нових джерел
викидів в атмосферне повітря. За умов провадження технічної альтернативи 2
зазначеної в розділі 2 звіту обсяги викидів продуктів згоряння палива
прогнозовано збільшаться за рахунок використання додаткового обладнання на
видобувних роботах та подовженого періоду добувних робіт (як наслідок
ускладнення системи видобутку).
4.2. Геологічне середовище
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Район розташування Піщанського родовища суглинків відноситься до
південного схилу Вороніжського кристалічного масиву.
За даними бурових робіт і гірничих робіт виконаних на Піщанському
родовищі геологічний розріз представлений такими утвореннями (з верху в низ):
Розкривні породи:
1.

Сучасні

елювіальні

відклади

(eIV)

представлені

ґрунтами

суглинистими, чорними, темними, бурою потужністю від 0,3 до 0,7 м. середня
потужність 0,49 м. За даними Сумського філіалу Інституту землеустрою вміст
гумусу в ґрунтах наступний
0-20 см – 4,6-4,8 %
20-85 см – 2 %
Корисна копалина
2.
суглинками

Верхньочетвертині еолово-делювіальні відклади (vdIII) представлені
лесовидними

палевожовтими,

буровато-жовтими,

коричнево-

жовтими, твердими, напівтвердими.
В покрівлі товщі, к контактах з вищезалягаючим ґрунтово-рослинним
шаром, суглинки містять домішки органічних речовин внаслідок чого їх окраска
більш темна – коричнево-бура, коричнева. Потужність шару, що вміщує
домішки органіки, змінюється від 0,2 до 0,7 м, складаючи в середньому 0,5 м.
В складі цих відкладів виділяється викопний ґрунт (eIII) складений
суглинком

лесовидним

бурим,

коричнево

бурим,

темнокоричневим,

напівтвердим. Викопний ґрунт розповсюджений в західній, більш піднятій
половині родовища де її потужність складає в основному 1-1,2 м.
Верхньочетвертинні лесовидні еолово-делювіальні суглинки (vdIII) і
суглинки викопного ґрунту (eIII) на родовищі є корисною копалиною, що
залягає у вигляді пластового покладу досить витриманого за потужністю ( від 2,8
св. 14 до 5,1 м св. 9) Середня потужність корисної копалини 4,1 м. Підошва
суглинків рівна, слабо похилена і залягає в інтервалі відміток 198,5 -193,7 м.
Крім корисної копалини в підошві верхньочетвертиних суглинків є лінзи малих
пластичних суглинків, розкриті у західній частині родовища та суглинки з
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високим вмістом карбонатних включень (св. 7), що виключені з підрахунку
запасів корисної копалини.
Підстеляючі відклади (породи)
3.

Середньо-верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади (vdIII-

dIII) складені лесовидними алевритами (супісками), підстилає поклад корисної
копалини на глибині від 3,2 до 6,5 м. Леси характеризується жовтими, палевожовтими, сірувато-жовтими, твердої консистенції, пилуватим складом Розкрита
потужність лесів на родовищі 1,5-2,5 м.
Піщанське родовище суглинків характеризується простою геологічною
будовою й витриманою якістю корисної копалини, воно віднесене до родовищ I
групи, за розміром – до дрібних (під час робіт попередніх років родовище також
відносилось до I групи).
Провадження

планованої

діяльності,

з

обранням

будь-якої

із

запропонованих в розділі 2 звіту технічних альтернатив, призведе до:
- вилучення з надр корисної копалини – суглинку;
- перетворення або порушення геологічного середовища, що проявляється у
вигляді появи кар’єру;
- зміни гірничо-геологічних, структурних характеристик і властивостей
геологічного середовища, що вміщає мінеральні утворення.
4.3. Опис гідрогеологічної будови родовища
Район розташування родовища приурочений до північно-східного крила
великого Дніпровського артезіанського басейну. У вертикальному розрізі в
межах описуваного району виділяються наступні основні водоносні комплекси і
горизонти:
1) водоносний комплекс осадової товщі четвертинних, неогенових і
палеогенових відкладень і тріщинуватої зони мергельно-крейдяний товщі;
2) водоносний комплекс у відкладеннях нижньої і верхньої крейди (в
альбом-сеномані і готерів-барремі);
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3) водоносний горизонт в пісках і пісковиках нижнього тріасу; водоносні
горизонти в палеозойських відкладеннях (імовірно підвищеної мінералізації).
У четвертиній системі ґрунтові води приурочені до сучасних заплавних
відкладень, алювію I, II, III та IV надзаплавних терас, флювіогляціальним і
озерно-льодовикових подморенних відкладів.
Потужність водоносних горизонтів в межах заплав, I і II надзаплавних терас
долин річок Псел і Сейм досягає 15-17 м.
Гідрогеологічні умови родовища сприятливі для відкритої розробки
кар’єром. При проведенні геологорозвідувальних робіт на глибину пройдену
розвідувальними виробками, ґрунтові води не зустрінуті. Обводнення кар’єру
буде здійснюватися за рахунок атмосферних опадів. Атмосферні опади, що
попадають безпосередньо на поверхню кар’єру, частково дренуються у
підстеляючи

породи

просочуються

(у

нижче

розташовані

леси)

або

випаровуються природнім шляхом. Механічний водовідлив не передбачається.
Провадження

планованої

діяльності,

з

обранням

будь-якої

із

запропонованих в розділі 2 звіту технічних альтернатив, не здійснить жодного
впливу на гідрологічне середовище району розміщення
4.4. Опис рельєфу території.
Район родовища розташована в східній частині Сумської області України
Район приурочений до Дніпровської низовини і відрогів Середньоросійської
височини. Найбільші абсолютні висоти (до +236 м) спостерігаються на сході, в
межах плато, мінімальні (+109 м) приурочені до долини Псел, на півдні території
району родовища.
Саме родовище розташоване в межах вододільного плато, слабо нахиленого
в східному напрямку. Абсолютні відмітки поверхні родовища змінюються від
197,96 м до 204,69 м.
4.5. Опис стану рослинного покриву та тваринного світу.
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Згідно Публічної кадастрової карти родовище розташоване на темно-сірих
опідзолених ґрунтах вкритих лучною рослинністю.
Планована діяльність не передбачає використання біорізноманіття.
В межі загальної площі орендованих земельних ділянок потрапляє частина
лісових насаджень Піщанського лісництва, що представлена змішаними лісами.
Проект розробки родовища не передбачає вирубку дерев, видобування корисної
копалини здійснюватиметься лише на вільних від лісонаджень ділянках (в межах
земельного відводу ).
Здійснення видобутку суглинку на ділянках з наявним лісонадженням
екологічно та економічно недоцільним. Для кореневих систем дерев даної
місцевості характерні глибокі стрижневі корені, корінь може проникати на
глибину до 30-40 м на сухих ґрунтах та до 60 м на пухких ґрунтах. В той час, як
залягання корисної копалини відносно не глибоке (див. геологічний розріз
Розділ 4), середня потужність корисної копалини 4,1 м.
Порода з вмістом коренів є некондиційною, витрати енергоресурсів та
машино-годин техніки на видалення лісових насаджень, з урахуванням
виконання компенсаційних природоохоронних заходів, є в цілому економічно та
екологічно недоцільними і під час подальшого видобування не передбачаються.
Тому видобування суглинку здійснюється лише на вільних від лісносаджень
ділянках родовища, в межах ліцензійної площі, без порушення існуючого
лісового покриву.
Відповідно до листа Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської
ОДА № 01-20/698 від 26.05.2020 року в межах Піщанського родовища відсутні
об’єкти природно-заповідного фонду (додаток 8).
Планована діяльність полягає у продовжені видобування корисної копалини
на Піщанському родовище суглинку. З цією метою планована діяльність
передбачає розширення існуючого кар’єру у північно-східному напрямку для
розробки ліцензійної площі залишкових запасів родовища 4,13 га. Піщанське
родовище розробляється з 2001 року (протягом 20 років). З огляду на це
наявність місць постійного проживання представників тваринного світу на
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розташованих поруч з кар’єром земельних ділянок є малоймовірним. Кар’єр є
джерелом непостійного шуму на протязі останніх 20 років, що створило умови
для природньої міграції або часткової адаптації представників тваринного світу,
що мешкають на сусідніх земельних ділянках. Суттєвий вплив від планованої
діяльності на тваринний світ не передбачається, є малоймовірним.
Провадження

планованої

діяльності,

з

обранням

будь-якої

із

запропонованих в розділі 2 звіту технічних альтернатив, здійснить однаковий
вплив на рослинний світ, що полягатиме у порушенні рослинного покриву при
освоєнні нових площ. В подальшому цей вплив нівелюється за рахунок
біологічної рекультивації території кар’єру, відновлення покриву та поверненню
земель у сільськогосподарське використання. Вплив на тваринний світ, за обох
альтернатив, малоймовірний.

4.5. Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та
культурну спадщину.
Залишкова ліцензійна площа, що планується до освоєння вільна від будівель
та споруд.
Відповідно до листа Управління культури Сумської ОДА № 15/786 від
01.06.2020 року (додаток 9) в районі розміщення Піщаського родовища
відповідно до переліків пам’яток та об’єктів культурної спадщини Сумської
області

та Зводу пам’яток історії та культури України

Сумської області

пам’ятки культурної спадщини не зареєстровані.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної
спадщини» якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено
знахідку

археологічного

або

історичного

характеру,

виконавець

робіт

зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити
про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого
проводяться земляні роботи.
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Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом
відповідного

органу

охорони

культурної

спадщини

після

завершення

археологічних досліджень відповідної території.
Провадження

планованої

діяльності,

з

обранням

будь-якої

із

запропонованих в розділі 2 звіту технічних альтернатив, не здійснить жодного
впливу на об’єкти культурної спадщини Сумської області.
4.6. Соціально-економічні умови району.
Провадження

планованої

діяльності,

з

обранням

будь-якої

із

запропонованих в розділі 2 звіту технічних альтернатив, дозволить і на далі
забезпечувати достатню сировинну базу для будівельної промисловості міста.
Позитивним наслідком є надходження податків до місцевого бюджету.
4.7. Здоров’я населення
Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин
на межі житлової забудови складуть менше 1 ГДК, що відповідає санітарним та
екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров’я
населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами
викидів підприємства, є зневажливо малий, ризик виникнення шкідливих ефектів
у населення прийнятний, ризик винесення канцерогенних ефектів відсутній.

47

5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Планована діяльність полягає у продовжені видобуванні суглинків на
Піщанському родовищі. Згідно Спеціального дозволу на користування надрами
Піщанське родовище суглинку розташоване на відстані 0,5 км на південь від
села Верхнє Піщане.
В адміністративному відношенні станом на 2020 рік Піщанське родовище
суглинку розташоване в Ковпаківському районі міста Суми.
Вплив планованої діяльності з видобування піску в межах затверджених
ДКЗ України запасів родовища суглинку здійсниться на атмосферне повітря та
геологічне середовище району розміщення родовища.
Джерелами викидів в атмосферне повітря є:
- гірничо-видобувні роботи;
- викиди від роботи кар’єрних механізмів;
- викиди від транспортування вантажним транспортом видобутої копалини.
Геологічне

середовище:

вплив

виявляється

у

вигляді

порушення

нормативного стану геологічного розрізу в процесі розробки кар’єру та зняття
ґрунтово-рослинного шару.
Скид забруднюючих речовин у водні об’єкти відсутній.
5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження
планованої діяльності
Основним негативним впливом планованої діяльності на ґрунтовий покрив
ділянок родовища є механічне порушення природного стану ґрунтів та
природного ґрунтового профілю. Воно виражається у вилученні земель,
порушенні ґрунтового покриву і природного травостою.
Також, для видобувних робіт є характерним:
- вилучення з надр корисної копалини – суглинку;
- перетворення або порушення геологічного середовища, що проявляється у
вигляді появи кар’єру;
- зміни гірничо-геологічних, структурних характеристик і властивостей
геологічного середовища, що вміщає мінеральні утворення;
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- зміни ландшафту території.
Для запобігання та зменшення впливу планована діяльність передбачає
рекультивацію порушених гірничою розробкою територій по завершенню
видобування, що складається з гірничотехнічного та біологічного етапів.
Видобувні роботи на кар’єрі супроводжуються викидами в атмосферне
повітря та шумовим забрудненням. Джерелами викидів та шуму є кар’єрні
механізми та вантажний транспорт.
Технологічна схема розробки родовища не передбачає здійснення скидів
забруднюючих речовин у водні об’єкти.
5.2 Використання в процесі провадження планованої діяльності
природних ресурсів
5.2.1. Використання земельних ресурсів:
Реалізація планованої діяльності здійсниться за рахунок розширення
існуючого кар’єру в північно-східному напрямку. Земельні ділянки на яких
планується подальший видобуток відповідають цільовому призначенню та
використовуватимуться

на

правах

оренди.

Загальна

ліцензійна

площа

залишкових запасів родовища 4,13 га.
Загалом підприємство орендує земельні ділянки площею 7,6768 га
відповідно до договору оренди земельних ділянок від 19.11.2019 та додаткової
угоди №1 від 02.12.2019 року (додаток 2).
По закінченню видобування та проведенню рекультивації земельні ділянки
повертаються у користування землевласникам. Рекультиваційні роботи по
технічному відновленню порушених земель передбачається вести паралельно з
веденням гірничих робіт і завершити не пізніше одного року після завершення
гірничих робіт на кар’єрі
5.2.2. Використання природних ресурсів (надр).
Корисна копалина, що видобувається - суглинки придатні для виробництва
цегли керамічної. Сировина Піщанського родовища забезпечує отримання
керамічної цегли за ДСТУ Б В.2.7-61:2008 методом пластичного формування в
умовах штучного сушіння..
Залишкові запаси родовища станом на 01.01.2020 р. становлять 156 тис.м 3, в
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тому числі по категоріям: А – 81 тис.м3, В – 75 тис.м3.
Корисна копалина на родовищі представлено двома різновидами суглинків
–

верхньочетвертиними

еолово-делювіальні

суглинками

лесовидними

палевожовтими, буровато жовтими, коричневожовтими та верхньочетвертинним
лесовидним суглинком (викопний ґрунт (eIII)) бурокоричневого кольору.
Корисна копалина придатна для виробництва цегли керамічної. Радіаційногігіеєнічна оцінка сировини Пщанського родовища виконана в радіологічній
лабораторії Сумської СЕС. По величині сумарної ефективної активності
природніх радіонуклідів (Аеф. – 95-188 Бк/кг) глиниста сировина відпорвідає І
класу по радіоактивності.
Цегла

виготовлена

з

суглинків

Піщанського

родовища

може

використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.
5.2.3. Використання ґрунтів
Використання ґрунтів при розробці нових ділянок та розширенню кар’єру
здійснюватиметься в межах орендованих земельних ділянок. Верхній шар
ґрунту, що буде знято при підготовчих роботах (розкриття нових земельних
ділянок) буде складено у бурти та при рекультиваційних роботах повернуто на
місце. Вплив на грунти тимчасовий, на період видобувних робіт. По завершенню
видобування, при проведенні рекультивації,

верхній родючий шар грунту

повертається на місце. Тимчасово вилучені при видобуванні родючі землі
повертаються

в

сільськогосподарське

використання

після

рекультивації

територій видобування.
Рекультивація земель, порушених гірничими роботами, буде вестися згідно
з чинним проектом «Робочий проект землеустрою щодо рекультивації земель,
порушених розробкою кар’єру по видобуванню цегельної сировини Піщанського
родовища».
Згідно з проектом у разі виконання розкривних і рекультиваційних робіт
передбачається:
- окремо знімати і зберігати родючий шар ґрунту.
- виположення фіксованих бортів кар’єру під кутом 30º.
- накривати розплановану площу родючим шаром ґрунту товщиною не
менше ніж 0,35 м.
50

Рекультиваційні роботи по технічному відновленню порушених земель
передбачається вести паралельно з веденням гірничих робіт і завершити не
пізніше одного року після завершення гірничих робіт на кар’єрі
5.2.4. Використання води:
Водопостачання
Питна вода привозна бутильована. Зберігається і транспортується в
спеціальній

поліетиленовій

тарі. Згідно Санітарних правил на одного

працюючого повинно бути не менше 3 дм3/зміну питної води. Загальна кількість
працюючих становить 5 чоловік.
Q в.п.=3×5=15 дм3/зміну або 0,015 м3/зміну.
Q в.п.(річне) = 0,015 × 110 = 1,65 м3/рік (близько 110 робочих днів на рік).
Вода питна повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-400-10 «Гігієнічні
вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною».
Розрахункові витрати води для санітарно-побутових потреб і кількості
побутової стічної води наведені в таблиці 5.2.4.1.
Таблиця 5.2.4.1.

Водоспоживачі

Режим
водопостачання

Кількість

Норма

споживачів

водоспо-

В макс.
зміну

Працюючі

110

5

живання
За добу

дм3/добу**

5

25,0

Витрати води і
кількість стічної
води
м3/добу

м3/рік

0,125

13,75

** ДБН В.2.5-64-2012.
Загальне водоспоживання становить:
Q загальне = 1,65 + 13,75 = 15,4 м3/рік води.
Планована діяльність передбачає використання привозної бутильованої
води для забезпечення питного водопостачання робітників кар’єру.
Санітарно-гігієнічне забезпечення працівників забезпечується в спеціально
облаштованому побутовому приміщенні (вагончику) на території кар’єру за
рахунок привозної води.
Планована діяльність не передбачає використання води на технологічні
процеси видобутку корисної копалини.
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5.2.5. Використання біорізноманіття
Планована діяльність не передбачає використання біорізноманіття .
5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне
світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення
Викиди в атмосферне повітря
Джерелом неорганізованих викидів в атмосферу на кар’єрі являються
кар’єрні механізми.
Викиди будуть представлені пилом та шкідливими газами.
ТОВ «БВК компанія Федорченко» розробляє Піщанське родовище суглинку
з 2001 року відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами
(додаток 1). Підприємство має спеціальний дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від промислового майданчика – кар’єр по
видобутку суглинку (додаток 5).
Відповідно до Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ
«БВК компанія «Федорченко» джерелами утворення забруднюючих речовин є
кар’єрна техніка (бульдозер та екскаватор), два автосамоскида та місце
зберігання розкривних порід.
Планована діяльність не передбачає зміни технології розробки родовища чи
зміни складу робочої техніки. Місце знаходження промислового майданчика
залишається без змін.
Розрахунок прогнозованих викидів від реалізації планованої діяльності є
недоцільним. Підприємство здійснює виробничу діяльність на промисловому
майданчику в межах Дозволу на викиди.
Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в
атмосферне повітря приведені в таблиці 5.3.1.
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Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в
атмосферне повітря**
Таблиця 5.3.1.
Забруднююча

Код

Клас

ГДК у повітрі

ГДК у

Потужніс

речовина

речовини

безпе

населених

повітрі

ть викиду

ки

пункт. (або

і роб.

забруд.

ОБРВ) мг/м3

зони

речовин,

мг/м3

т/рік

5

7

1

2

3

4

Прим.

8

Викиди забруднюючих речовин
Діоксид азоту

301

3

0,2

2,0

0,558

Оксид вуглецю

337

4

5,0

20,0

1,394

Діоксид сірки

330

3

0,5

10,0

0,279

Сажа

328

4

0,15

-

0,216

2902

3

0,5

-

0,1107

Зважені речовини
недиференційовані за
складом
ВСЬОГО

3,0007
НМЛОС
ГДК не

НМЛОС

-

-

-

-

0,443

встанов
лене

*Примітка. Клас небезпеки відсутній для речовин, на які встановлені ОБРД.
**Дані таблиці прийняті відповідно з таблиці 6.1. Документів, у яких
обґрунтовуються
забруднюючих

обсяги

речовин

викидів,
в

для

атмосферне

отримання
повітря

дозволу
ТОВ

на

«БВК

викиди
компанія

«Федорченко» (додаток 10)
Детальна характеристика викидів від механізмів за видами робіт наведена в
таблиці 5.3.4. Дані таблиці взяті відповідно з таблиці 6.2. Документів, у яких
обґрунтовуються
забруднюючих

обсяги
речовин

викидів,
в

для

атмосферне

отримання
повітря

дозволу
ТОВ

на

«БВК

викиди
компанія

«Федорченко» (додаток 10)
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Таблиця 5.3.4
Джерела виділення
шкідливих речовин
(агрегати,
установки,
обладнання)

Найменування

1

Технологічни
й
процес

К-cть
штук

2

Розробка
розкривних
порід
бульдозером

Видобування
корисної
копалини
кар’єрної
технікою

4

Наймену- Номер Висота Діаметр Параметри газоповітряної
Координати на картівання джере-ла джеустя
суміші на виході з
схемі, м
джерела
на
рела
труби
джерела викиду
Точкового
Другого
викиду
карті – викиду
D, м
джерела,
кінця аерашкідливих схемі
H, м
центру групи
ційного
речовин
Швид- Об’єм Темпера джерел
ліхтаря
(труба,
кість,
Vг,
тура
або одного
аераційWг, м/с
м3/с
Т, 0С
кінця
ний
аераційн.
ліхтар та ін.)
ліхтаря
X
Y
X
Y
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Неорганізований

Транспортува
ння
розкривних
порід у
відвали
бульдозером

Неорганізований

Зберігання
розкривних
порід у
відвалах

Неорганізований

6001

6002

6003

10

10

10

0,5

0,5

0,5

3,0

3,0

3,0

0,59

0,59

0,59

20

20

20

110

54

78

166

140

230

Найменування
шкідливої
речовини

15
Оксид вуглецю (СО)
Діоксид азоту (NO2)
Ангідрид сірчистий
НМЛОС
Сажа
Зважені речовини
недиференційовані за
складом
Оксид вуглецю (СО)
Діоксид азоту (NO2)
Ангідрид сірчистий
НМЛОС
Сажа
Зважені речовини
недиференційовані за
складом
Зважені речовини
недиференційовані за
складом

Виділення
шкідливих
речовин

г/cек
16
0,222
0,088
0,044
0,066
0,035

т/рік
17
0,211
0,084
0,042
0,063
0,033

0,0006

0,0006

0,221
0,088
0,044
0,066
0,035

0,07
0,028
0,014
0,021
0,011

0,0049

0,0016

0,002

0,063

Видобуток
суглинку
екскаватором

Навантаження супіску в
автотранспорт
екскаватором

Неорганізований

Неорганізований

6004

6005

10

10

0,5

0,5

3,0

3,0

0,59

0,59

20

20

59,5

36

120

22

Транспортува
ння супіску
автосамоскид
-дами

Неорганізований

6006

10

0,5

3,0

0,59

20

12

3,5

Планування
території
бульдозером

Неорганізований

6007

10

0,5

3,0

0,59

20

-62

80

Зважені речовини
недиференційовані за
складом
Сажа
Діоксид азоту (NO2)
Ангідрид сірчистий
Оксид вуглецю (СО)
НМЛОС
Зважені речовини
недиференційовані за
складом
Сажа
Діоксид азоту (NO2)
Ангідрид сірчистий
Оксид вуглецю (СО)
НМЛОС
Зважені речовини
недиференційовані за
складом
Сажа
Діоксид азоту (NO2)
Ангідрид сірчистий
Оксид вуглецю (СО)
НМЛОС
Сажа
Діоксид азоту (NO2)
Ангідрид сірчистий
Оксид вуглецю (СО)
НМЛОС

0,0078

0,0198

0,03
0,078
0,039
0,195
0,058

0,076
0,197
0,099
0,493
0,148

0,0195

0,0247

0,03
0,078
0,039
0,194
0,058

0,038
0,099
0,049
0,246
0,074

0,002

0,001

0,06
0,156
0,077
0,388
0,117
0,035
0,089
0,045
0,222
0,109

0,038
0,099
0,049
0,246
0,074
0,02
0,051
0,026
0,128
0,063

*Джерела № 6001, 6007 та №6002 не здійснюють викиди одночасно.
*Джерела № 6004 та 6005 не здійснюють викиди одночасно.
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При оцінці впливу на довкілля запроектованої діяльності на стан
навколишнього природнього середовища виконувався розрахунок розсіювання
для забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, у встановленому
законодавством порядку.
Розрахунок забруднення атмосферного повітря в районі розташування
об’єкта проектування виконано за програмним комплексом ЕОЛ 2000,
погоджений Мінприроди України.
Розрахунок розсіювання здійснено за умов одночасного викиду від джерел:
№ 6001, 6004, 6003.
Результати розрахунку розсіювання приведені в додатку 11.
В розрахунку враховані метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що
визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.
Система координат прийнята умовною. Розрахунок розсіювання проводився на
розрахунковому майданчику 1000×1000 м з кроком 50 м. Розташування джерел
викидів визначено в системі координат «Х-Υ» (вісь «Υ» спрямована на Північ,
вісь «Х» - на Схід).
Оцінка впливу проводилася на межі СЗЗ та найближчого житлового
будинку на відстані близько 500 м в північно-східному напрямку (Верхнє
Піщане).
Результати розрахунку розсіювання показують, що запланована проектна
діяльність мало впливає на стан атмосферного повітря, величини концентрацій
знаходяться в межах ГДК. Перевищення нормативів ГДК по шкідливим
компонентам на межі житлової забудови - відсутнє. Таким чином рівень впливу
об’єкту на стан атмосферного повітря визначається як допустимий.
Для аналізу впливу визначені контрольні точки (КТ) від неорганізованих
джерел викидів на межі СЗЗ КТ-1…4 (у північному, східному, південному та
західному напрямку) та КТ-5 на житлової забудови (житлова забудова В.
Піщане). Розташування джерел викидів приведено на карті-схемі, розташування
найближчої житлової забудови на ситуаційній карті-схемі родовища включених

в Розділі 1 даного звіту. Приземні концентрації в контрольній точці (в частках
ГДК) приведені в таблиці 5.3.6.
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Таблиця 5.3.6
Забруднююча

Клас

речовина

ГДК м.р.

Фонова

небезпе (ОБРВ) у концентра
ки

Розрахункові макс.

Фонова

концентрації у частках. ГДК

конце-

(з урахуванням фону)

часток

ного

населе-

пункту

ного

мг/м3

пункту
мг/м3

КТ-жит.заб.

повітрі

КТ-4

населе-

Зх
КТ-3

нтрація,

Пд
КТ-2

для повітря селітебної зони та

Сх
КТ-1

ція у

Пн

повітрі

ГДК
(долі)

Діоксид азоту

3

0,2

0,018

0,36

0,50

0,43

0,42

0,15

0,09

Оксид вуглецю

4

5,0

0,4

0,11

0,12

0,12

0,12

0,09

0,08

Діоксид сірки

3

0,5

0,02

0,09

0,12

0,11

0,11

0,05

0,04

Сажа

4

0,15

0,06

0,54

0,61

0,57

0,59

0,43

0,4

3

0,5

0,05

0,11

0,11

0,11

0,11

0,10

0,1

3

-

-

0,33

0,48

0,42

0,42

0,7

-

Зважені
речовини
недиференційова
ні за складом
Сумація
(Діоксид азоту+
діоксид сірки)

Згідно

результатів

розрахунку

розсіювання,

значення

приземних

концентрацій не перевищують ГДК.

Скид забруднюючих речовин
Санітарно-гігієнічне обслуговування працівників кар’єра ділянки розробки
родовища буде здійснено шляхом встановлення біля побутового вагончика, в
межах ділянки підприємства, кабінки туалету. Фекальні відходи зберігаються в
баку мобільної туалетної кабіни (МТК). По мірі заповнення баку, здійснюється
його

вивезення

«Федорченко».

до
На

заводу
заводі

керамічних

виробів

відбуватиметься

злив

ТОВ

«БВК

відходів

до

компанія
мережі

водовідведення підприємства.
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Стоки з рукомийника передбачено зливати (за допомогою переносної
ємності) у бак мобільної туалетної кабіни (МТК).
Технологічна схема видобування корисної копалини не передбачає
утворення виробничих стічних вод.
Шумове забруднення
Джерелами шуму від планової діяльності являються кар’єрні механізми.
Кар’єрні механізми є джерелом потенційного шуму. Шум від кар’єрної
техніки є непостійним, періодичним, з коливаннями в частотному діапазоні та
непостійної інтенсивності.
Процес видобутку корисної копалини здійснюється в робочий час, тобто
вдень з 8.00 до 17.00 годин такими кар’єрними механізмами:
- бульдозером - розкривні роботи (зняття та переміщення ґрунтоворослинного шару);
- екскаватором - роботи по розробці та відвантаженню корисної копалини;
- автосамоскидами – транспортування сировини на підприємство.
Відповідно до наданої замовником інформації, одночасно можлива робота
двох одиниць техніки, а саме бульдозера та екскаватора.
Шумові

характеристики

роботи

будівельної

техніки

за

середньогеометричними частотами октавних смуг наведені в таблиці 5.3.7.
Таблиця 5.3.7.
Середньогеометрична частота, Гц
Показник
LWН

(Екскаватор),

Дб
LWН
(Бульдозер), Дб

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

-

87,0

85,0

80,0

68,0

60,0

57,0

52,0

45,0

-

90,0

85,0

84,0

80,0

75,0

73,0

69,0

70,0

LWН - рівень звукового тиску від обладнання по середньогеометричним
частотам, Гц
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Розрахунок виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з
розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, Мінрегіон
України, 2014 р.
Розрахунок виконується за формулою (24) ДСТУ:
L = LW – 20 lgr + 10 lgФ – 10 lgΩ + ΔLвідб – ΔLекр – βзелl
де: LW – коригований рівень звукової потужності джерела з постійним шумом,
дБА;
Для n однакових рівнів звукового тиску сумарна велична LW СУМ визначається за
формулою (A2):
LW СУМ = L1 + 10 lg(n)
r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму,
м; r = 500 м. Прийнята відстань до с. Верхнє Піщане від ділянки відповідно до
Спецдозволу на користування надрами.
Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку
розрахункової точки в октавних смугах частот, безрозмірний; Джерела шуму
неспрямовані , Ф =1
Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; За
таблицею 1 Ω = 2π = 360 (джерело на підлозі)
ΔLвідб – величина підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок
відбиття звуку від великих за розміром поверхонь, дБ; ΔLвідб = 3 n1,
n1 – кількість поверхонь, які відбивають звук в напрямку розрахункової
точки (n1≤3); n1 = 1 (земля врахована в параметрі Ω), відповідно ΔLвідб = 0
ΔLекр – величина зниження рівня звуку екраном, розташованим між
джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБ; ΔLекр визначається за формулою
(29)
ΔLекр визначається за формулою (29) ДСТУ
(

√
√

)

де : f - середньо геометрична частота відповідної октавної смуги, Гц
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δі – різниця довжин шляхів поширеного звукового тиску екраном в октавних
смугах частот, дБ. Визначається за формулою (30)
δі = аі + bi – d
(аі + bi) – довжина найкоротшого шляху від джерела шуму до розрахункової
точки, який проходить через і-ту кромку екрана, м
d – найкоротша відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою, м.
Величина результуючого зниження рівня звукового тиску визначаються за
формулою (31)
(∑

)

Екран відсутній, ΔLекр = 0.
βзел – величина зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБА/м; l
– ширина смуги зелених насаджень, м.
βзел = 0,01 (f) 1/3
де f – середньо геометрична частота відповідної октавної смуги, Гц
Зелені насадження відсутні, l=0, відповідно βзелl = 0
Розрахунок та результати представлені в таблиці 5.3.8.
Таблиця 5.3.8.
С/г частота,
Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

-

87,0

85,0

80,0

68,0

60,0

57,0

52,0

45,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,00

87,0

85,0

80,0

68,0

60,0

57,0

52,0

45,0

-

90,0

85,0

84,0

80,0

75,0

73,0

69,0

70,0

Екскаватор,

LWК, Дб
Кількість
екскаваторів,
шт..
Сумарний шум
від екскаватора

LWК СУМ, Дб
Бульдозер,

LWК, Дб
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Кількість
екскаваторів,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,00

90,0

85,0

84,0

80,0

75,0

73,0

69,0

70,0

6,02

91,76

88,01

85,46

80,27

75,14

73,11

69,09

70,01

107

95

87

82

78

75

73

71

69

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Ф, коеф.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ω, коеф.

6,28

6,28

6,28

6,28

6,28

6,28

6,28

6,28

6,28

ΔLвідб, Дб

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΔLекр , Дб

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l лісосмуги, м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

βзелl, коеф.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lекскаватор, дБ

-67,69

18,48

15,19

8,26

-6,25

-17,10

-23,09

-31,09

-41,10

Lбульдозер, дБ

-67,69

21,48

15,19

12,26

5,75

-2,10

-7,09

-14,09

-16,10

L загальне, дБ

-55,94

29,80

26,05

23,50

18,31

13,18

11,15

7,13

8,05

-

67

57

49

44

40

37

35

33

шт..
Сумарний шум
від екскаватора

LWК СУМ, Дб
Загальний
шум
Норматив для
виробничої
зони Lнорм вир.
згідно ДСН
3.3.6.037-99
(Дб)

r, м

Lнорм, дБ
згідно ДБН В
В.1.1-31:2013
(табл. 1)

Результати розрахунків вказують, що сумарні рівні звукового тиску (Дб) в
октавних смугах за середньогеометричними частотами (Гц) значно нижчі від
норм згідно ДБН В В.1.1-31:2013 (табл. 1) для територій, які безпосередньо
прилягають до житлових будівель.
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Отже, перевищення нормативів шуму на межі найближчої житлової
забудови с. Верхнє Піщане відсутні. Вимоги ДБН В В.1.1-31:2013, щодо
розміщення об’єкту, дотримуються.
Кар’єр є джерелом непостійного шуму на протязі останніх 20 років його
розробки, що створило умови для природньої міграції або часткової адаптації до
шумового навантаження представників тваринного світу, що мешкають на
сусідніх земельних ділянках. Суттєвий вплив від шумового навантаження
планованої діяльності на тваринний світ не передбачається, є малоймовірним.
Планована діяльність полягає у продовжені видобування корисної копалини
на Піщанському родовище суглинку. З цією метою планована діяльність
передбачає розширення існуючого кар’єру у північно-східному напрямку для
розробки ліцензійної площі залишкових запасів родовища 4,13 га. Піщанське
родовище розробляється з 2001 року (протягом 20 років). З огляду на це
наявність місць постійного проживання представників тваринного світу на
розташованих поруч з кар’єром земельних ділянках, є малоймовірним. Вплив від
розширення кар’єру в північно-східному напрямку для розробки ліцензійної
площі залишкових запасів не передбачається.
Вібраційне, світлове та теплове забруднення
Вібраційне, світлове та теплове від запланованої діяльності відсутнє.
Радіаційне забруднення
Кар’єрні розробки природних матеріалів є джерелом потенційного
забруднення довкілля природніми радіонуклідами. Радіонукліди є супутніми
компонентами при видобуванні деяких корисних копалин.
Загалом корисні копалини місцевого значення відносяться до першого класу
радіоактивності, що означає його повну радіаційну безпеку і відповідність
будівельним нормам.
Згідно з НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила безпеки при розробці родовищ
корисних копалин відкритим способом» при наявності на кар’єрах, розрізах і
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приїсках радіаційно-небезпечних факторів повинен здійснюватися комплекс
організаційно-технічних заходів, які забезпечують виконання вимог діючих
Норм

радіаційної

безпеки

та

Основних

санітарних

правил

роботи

з

радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.
Відповідно до Особливих умов Спеціального дозволу на користування
надрами

суб’єктом

господарювання

здійснюється

щорічний

радіаційний

контроль за породами в кар’єрі та готовою продукцією з них на відповідність
вимогам «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)».
Відходи
Одним із наслідків провадження планованої діяльності є утворення
побутових відходів в результаті діяльності робочого персоналу. Ці відходи
відносяться до ΙV класу небезпеки.
Питомі показники утворення побутових відходів прийняті згідно
Постанови КМУ від 10.12.2008 р. №1070, середня норма утворення побутових
відходів на одного працюючого - 0,3 кг/добу.
Відповідно до Робочого проекту безпосередньо на обслуговуванні кар’єру
одночасно можуть працювати 5 чоловік.
Кількість робочих днів: режим роботи кар’єру сезонний, обмежений
теплим періодом року. Фонд робочого часу кар’єру 110 днів.
Обсяги ТПВ від об’єкту складають:
МТПВ = 5 × 0,3 × 110 = 165 кг/рік = 0,165 т/рік.
Для збору твердих побутових відходів на кар’єрі біля побутового вагончику
встановлений бак. По мірі заповнення баку, його вивозять автосамоскидом на
проммайданчик по вул. Тополянській, 26/1, або на завод по виготовленню
будівельної цегли, обидва майданчики входять до ТОВ «БВК компанія
«Федорченко». Далі відходи передаються спеціалізованим організаціям згідно
договору з ТОВ «А-МУССОН» (додаток 3).
На виробничому майданчику – кар’єрі видобутку суглинку не відбувається
утворення або накопичення відходів обслуговування кар’єрної техніки та
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автотранспорту (автомобільні фільтри, промаслене ганчір’я, зношені шини,
тощо).
Обслуговування техніки, її дрібний ремонт здійснюється на території ТОВ
«БВК компанія «Федорченко» (основна база по вул. Тополянській, 26/1) або на
території цегельного заводу (пр.-кт Курський, 18а). Всі утворені при
обслуговуванні відходи на цих майданчиках передаються спеціалізованим
організаціям згідно договорів (додаток 4).
5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та
довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних
ситуацій
Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного
повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і
канцерогенних ефектів, а також визначення соціального ризику.
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення
виконана відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я
населення від забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом МОЗ
України, № 184 від 13.04.2007.
Оцінка ризику розвитку не канцерогенних ефектів
Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом
розрахунку індексу небезпеки, HI, за формулою:
HI=ΣHQi,
де HQi – коефіцієнти небезпеки окремих речовин:
HQi=Ci/RfCi,
де Ci – розрахункова середньорічна концентрація i-ї речовини на границі
житлової зони, мг/м3;
RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ї речовини.
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Критерії для характеристики ризиків
Характеристики ризику

Коефіцієнт небезпеки (HQ)

Ризик виникнення шкідливих ефектів

<1

розглядається як зневажливо малий
Гранична величина, що не потребує
термінових заходів, однак не може

1

розглядатись як досить прийнятна
Ймовірність розвитку шкідливих ефектів

>1

зростає пропорційно збільшенню HQ

Розрахунок розвитку не канцерогенних ефектів
Коефіцієнт

Критичні

небезпеки HQ

органи/системи

0,04

0,25

Органи дихання

1,1

3,0

0,45

0,01

0,08

0,10

Органи дихання

0,021

0,1

0,15

Органи дихання

Доза, мг/м3

RfС, мг/м3

Азоту діоксид

0,012

Оксид вуглецю
Сірки діоксид

Забруднююча речовина

ЦНС, сер.-суд.,
кров

Зважені речовини
недиференційовані за
складом
Всього

0,95

Максимальна визначена величина індексу небезпеки складає HI= 0,95
Величина індексу небезпеки менше граничного значення (HI = 1), тому
ризик виникнення шкідливих ефектів розглядається як зневажливо малий.
Отже, не канцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі
забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів провадження
планової діяльності, можна вважати допустимим.
66

Оцінка ризику розвитку канцерогенних ефектів
У викидах від об’єкту відсутні забруднюючі речовини, якім властива
канцерогенна дія. Розрахунок ризику розвитку канцерогенних ефектів не
проводиться.
Оцінка соціального ризику планової діяльності
Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою:
R = CRa × Vu × N / T ( 1 - Np ),
де R - соціальний ризик , осіб/рік;
CRa = канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних
речовин, безмірний.
Vu- уразливість території від забруднення, доля площі об’єкта до площі
об’єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці;
N- чисельність населення , яка потрапляє під вплив забруднюючих речовин,
осіб;
Т - середня тривалість життя, 70 років;
Np – коефіцієнт, який залежить від додаткової кількості робочих місць.
Оцінка рівня соціального ризику планової діяльності здійснюється
відповідно до класифікації рівнів соціального ризику.
Рівень ризику

Ризик протягом життя

Неприйнятний ризик для професійних

Більший ніж 10-3

контингентів і населення
Прийнятний для професійних контингентів і

10-3 – 10-4

неприйнятний для населення
Умовно прийнятний

10-4 – 10-6

Прийнятний

Менший ніж 10-6

Нижче приведений розрахунок соціального ризику. Канцерогенний ризик
приймається рівним нулю:
CR= 0 (відсутнє утворення речовин, яким властива канцерогенна дія).
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Уразливість території від забруднення Vu=0,5
Чисельність населення м. Суми ≈ 266265 особи
Додаткова

кількість

робочих

місць

–

0

працівників

(кар’єр

має

укомплектований штат).
Коефіцієнт Np= 0 ÷ 266265 = 0.
Коефіцієнт Np= 8 ÷ 266265 = 0,00003 (Суми).
Соціальний ризик для населення м. Суми становить:
R= 0.
Рівень соціального ризику впродовж життя для даного об’єкту по місту
Суми є рівним нулю. Згідно класифікації рівнів соціальний ризик є прийнятним
(менший ніж 10-6).
Ризик впливу на об’єкти культурної спадщини
Залишкова ліцензійна площа, що планується до освоєння вільна від будівель
та споруд.
Відповідно до листа Управління культури Сумської ОДА № 15/786 від
01.06.2020 року в районі розміщення Піщаського родовища відповідно до
переліків пам’яток та об’єктів культурної спадщини Сумської області та Зводу
пам’яток історії та культури України Сумської області пам’ятки культурної
спадщини не зареєстровані.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної
спадщини» якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено
знахідку

археологічного

або

історичного

характеру,

виконавець

робіт

зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити
про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого
проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно
з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після
завершення археологічних досліджень відповідної території.
Ризик впливу на об’єкти культурної спадщини є малоймовірним.
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5.5

Кумулятивний

вплив

інших

наявних

об’єктів,

планованої

діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження
планованої діяльності.
Кумулятивний вплив забруднювачів від інших наявних об’єктів та об’єктів,
щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності об’єкту,
відсутній. Існуючих екологічних проблем в районі провадження планованої
діяльності не виявлено.
5.6 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і
масштаби викидів парникових газів та чутливості діяльності до змін
клімату.
Від об’єкту відсутні викиди парникових газів, тепло- та вологовиділення в
кількостях, що можуть призвести до змін клімату та мікроклімату оточуючого
середовища.
5.7 Технології і речовини що використовуються.
До

технологічних

шляхів

надходження

забруднюючих

речовин

в

навколишнє середовище відносяться роботи кар’єрних механізмів та вантажного
автотранспорту.
В цілому, в процесі видобувних робіт будуть використовуватися наступні
механізми:
1. Бульдозер, який буде працювати на розкривних роботах.
4. Екскаватор, який буде розробляти суглинки з навантаженням в
автосамоскиди.
5.

Автосамоскиди,

що

здійснюватимуть

перевезення

сировини

до

споживача.
Вплив від технологічних операцій оцінений в пунктах 5.3-5.4. Розділу 5.
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6.

ОПИС

МЕТОДІВ

ПРОГНОЗУВАННЯ,

ЩО

ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, А
ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ
Прогнозування впливу на навколишнє середовище виконувалося за
затвердженими та погодженими у встановленому порядку законодавчими,
нормативними та методичними документами.
При цьому використовувалися методи математичного моделювання стану
довкілля, засновані на комплексних теоретико-емпіричних дослідженнях, методи
натурних вимірювань та досліджень, експертні методи з використанням
фондових та ретроспективних даних про стан довкілля в цілому та окремих його
компонентів.
При оцінці впливу об’єкту, що проектується, на стан навколишнього
середовища виконувався розрахунок розсіювання для забруднюючих речовин,
які підлягають нормуванню, у встановленому законодавством порядку. Оцінка
впливу викидів в атмосферне повітря від об’єкту проведена згідно ОНД-86.
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ
содержащихся в выбросах предприятий». Для розрахунку використаний
спеціалізований програмний комплекс ЕОЛ 2000, погоджений Мінприроди
України.
Розрахунок шуму виконано згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з
розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, Мінрегіон
України, 2014 р.
Розрахунок обсягів утворення відходів виконано відповідно до ДСТУ Б
Д.2.7-1:2012 та Постанови КМУ від 10.12.2008 р. №1070.
Розрахунок водоспоживання виконано відповідно до ДБН В.2.5-64-2012
«Внутрішній водопровід та каналізація».
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення
виконана відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я

70

населення від забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом МОЗ
України, № 184 від 13.04.2007.
Джерела інформації про стан довкілля:
- Екологічний паспорт Сумської області станом на 01.01.2019 року;
- Доповідь про стан навколишнього природнього середовища в Сумській
області у 2018 році;
- Звід пам’яток історії та культури України. Сумська область;
- Публічна кадастрова карта України.
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ОПИС

7.

ЗАПОБІГАННЯ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ВІДВЕРНЕННЯ,

ЗАХОДІВ,

СПРЯМОВАНИХ

УНИКАННЯ,

НА

ЗМЕНШЕННЯ,

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У
ТОМУ ЧИСЛІ КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Захисні заходи, щодо запобігання негативного впливу на довкілля
На під’їзних шляхах до робочої зони кар’єру, а також на шляхах можливого
проходу людей, встановлені попереджувальні знаки. В’їзд в робочу зону
обладнаний шлагбаумом.
З метою зменшення шкідливих викидів та пилу у повітряний простір
передбачається:
- використання технічно справної техніки та механізмів з метою зменшення
вмісту шкідливих компонентів у відпрацьованих газах;
- покращення ґрунтових доріг грейдеруванням.
- застосування автотранспортної техніки за наявності чинного Протоколу
перевірки технічного стану транспортного засобу.
З метою зменшення виробничих шумів передбачається використання
технічно справного обладнання.
Обслуговування техніки та її дрібний ремонт здійснюється на території
основної бази по вул. Тополянській, 26/1) або на території цегельного заводу
(пр.-кт Курський, 18а). Всі утворені при обслуговуванні відходи на цих
майданчиках передаються спеціалізованим організаціям згідно договорів.
Заходи по охороні надр при розробці родовища передбачають:
- встановлення маркшейдерського контролю за додержанням параметрів
системи

і

технології

розробки

ділянки

надр

з

веденням

Журналу

маркшейдерських вказівок;
- щоквартальне проведення тахеометричної зйомки робочої зони кар’єру
для обліку переміщення гірничої маси з веденням Журналу;
-

облік

і

контроль

втрат

корисних

копалин

при

видобуванні

і
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транспортуванні; не допускати позапланових втрат;
- своєчасне списання видобутих запасів по актах і за ф. № 5-гр.;
- максимальне видобування корисних копалин в межах гірничого відводу. З
метою контролю за вмістом природних радіонуклідів щорічно повинні
виконуватись радіометричні спостереження за породами в кар’єрі.
Проектні заходи по охороні надр розроблені у відповідності з «Кодексом
України про надра» і забезпечують високу ступінь видобутку корисної
копалини, охорону споруд і природних об’єктів від негативного впливу гірничих
робіт. Проектом передбачається:
- Границі кар’єрного поля витримувати в межах ліцензійної площі та в
контурі гірничого і земельного відводів.
- Видобуток корисної копалини виконувати на глибину розвідки та
затверджених запасів.
- Фіксацію бортів кар’єру виконувати під кутами не більше 35 градусів, що
забезпечить їх довгострокову стійкість.
- При складанні щорічних планів гірничих робіт контрольною величиною
втрат корисної копалини при видобутку вважати проектну у розмірі 0,5 %.
Визначення, обрахування та оцінку фактичних витрат повинна виконувати
маркшейдерська служба кар’єру.
Робота маркшейдерської служби кар’єру організовується у відповідності до
«Інструкції з виконання маркшейдерських робіт» (НПАОН 74.2-5.01-85).
Маркшейдерська служба кар’єру повинна:
- щоквартально вимірювати і обраховувати обсяги видобувної гірничої маси
та залишки корисної копалини в надрах;
-

визначати

фактичні

втрати

корисної

копалини

за

результатами

інструментальних вимірювань та камеральних обрахувань;
- протягом січня місяця надавати в ДНВП «Геоінформ України» звіт про рух
запасів за формою 5-ГР. Результати маркшейдерських вимірювань повинні
щоквартально надаватись в бухгалтерію підприємства для сплати відрахувань за
використання надр.
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Заходи спрямовані на відновлення довкілля
Відповідно

до

“Основного

положення

по

рекультивації

земель”

підприємства, які здійснюють гірничі роботи, одночасно з видобутком сировини
зобов’язані відновлювати порушені землі. Рекультивацію передбачається
виконувати в два етапи: перший етап – гірничотехнічна, другий етап –
біологічна. Роботи з рекультивації виконуються у відповідності з діючими
нормами, правилами та положеннями.
По закінченню видобування глин утвориться котловиноподібна гірнича
виробка (кар’єр) із глибиною до 7 м.
По закінченню гірничих робіт з видобутку корисної копалини будуть
проведені роботи з рекультивації земель порушених гірничими роботами.
Враховуючи відсутність рівня ґрунтових вод на невеликих глибинах і
можливості їх утримання у відпрацьованому просторі кар’єру, передбачається
проведення

планувальних

робіт

з

використання

земель

для

сільськогосподарських потреб.
Біологічна рекультивація порушених земель буде проводитися після
гірничотехнічної рекультивації, за рахунок коштів надрокористувача.
Рекультивація земель, порушених гірничими роботами, буде вестися згідно
з чинним проектом «Робочий проект землеустрою щодо рекультивації земель,
порушених розробкою кар’єру по видобуванню цегельної сировини Піщанського
родовища».
Згідно з проектом у разі виконання розкривних і рекультиваційних робіт
передбачається:
- окремо знімати і зберігати родючий шар ґрунту.
- виположення фіксованих бортів кар’єру під кутом 30º.
- накривати розплановану площу родючим шаром ґрунту товщиною не
менше ніж 0,35 м.
Рекультиваційні роботи по технічному відновленню порушених земель
передбачається вести паралельно з веденням гірничих робіт і завершити не
пізніше одного року після завершення гірничих робіт на кар’єрі.
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Компенсаційні заходи
Відповідно до чинного природоохоронного законодавства всі суб’єкти
господарської діяльності повинні здійснювати платежі за викиди забруднюючих
речовин, розміщення відходів виробництва і скид стічних вод.
Нормативно-правовою основою для начислення збору за забруднення
навколишнього природного середовища являється Податковий Кодекс України,
розділ VIII. Екологічний податок.
Скид забруднюючих речовин у водойми відсутній.
Сума екологічного податку за забруднення повітряного середовища
обраховується по зваженим речовинам недиференційованих за складом.
ЕПвикиди= 0,1107 × 92,37 = 10,23 грн/рік.
Згідно закону України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015 p., припинено
оподаткування екологічним податком викидів забруднюючих речовин в
атмосферу

пересувними

джерелами

забруднення,

у

встановленому

законодавством порядку.
Сума екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених
для цього місцях чи на об’єктах, не обраховується. Розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах відсутнє. Всі відходи
передаються до спеціалізованих організації, що здійснюють їх вивезення,
зберігання та/чи утилізацію, згідно договорів (додатки 3, 4).
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ ЗУМОВЛЕНОГО НАДЗВИЧАЙНИМИ
СИТУАЦІЯМИ, ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
Внаслідок проведеного аналізу джерел викидів та негативного впливу на
довкілля, відсутності забруднення поверхневих та підземних вод, а також оцінки
ризиків для здоров’я населення та довкілля через можливість виникнення
надзвичайних ситуацій у розділі 5.4 даного Звіту, визначено, що вплив на
атмосферне повітря є прийнятним та знаходиться в межах допустимих норм.
Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього
середовища не розроблялись.
Великі аварії, що мають наслідки для жителів і навколишнього природного
середовища, у розглянутому об'єкті виключаються. Вимоги щодо розміщення
штабу з ліквідації аварій, затвердження відповідальних осіб, дії персоналу при
виникненні аварій розробляються керівником об’єкту в посадових інструкціях
після введення об’єкту в експлуатацію.
Аварійні ситуації під час здійснення планової діяльності можуть виникнути
на окремих виробничих процесах:
- при неналежному забезпеченні стійкого стану бортів кар’єру протягом
усього терміну його існування, стійкості уступів і відвалів – руйнування бортів,
зсуви, обвалення гірничої маси, перевищення кутів укосів, перевищення висоти
уступів, недотримання ширини робочих площадок і запобіжних берм;
- при ремонті гірничого устаткування – деталі машин і механізмів, падіння
людей з висоти;
- при експлуатації, ремонті й обслуговуванні кар’єрних електроспоживачів –
ураження електричним струмом;
- при забрудненні атмосферного повітря шкідливими газами – при роботі
двигунів внутрішнього згоряння машин і механізмів;
- пилоутворення на кар’єрі та кар’єрних авто дорогах – машини і механізми;
76

- пожежі. Розробка родовищ корисних копалин відкритим способом повинна
проводитися згідно з НПАОП 0.00-1.24-20 «Правила охорони праці під час
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» і затвердженим
проектом.

Підприємство

повинно

мати

встановлену

геологічну

та

маркшейдерську документацію, план гірничих робіт, затверджених керівником
підприємства та погоджений із місцевими органами Держпраці, спеціальний
дозвіл (ліцензію) на здійснення експлуатації родовищ корисних копалин. Для
попередження аварій необхідно суворо дотримуватися технологічного режиму та
протипожежних норм і правил. Значний негативний вплив діяльності на
довкілля, зумовлений надзвичайними ситуаціями, не очікується.
Загальні вимоги безпеки
Всі роботи в кар’єрі повинні проводитись у відповідності з «Правилами
охороні праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»
та «Правил технічної експлуатації для підприємств, що розробляють родовища
відкритим способом».
Роботодавець зобов’язаний створити на кожному робочому місці безпечні
умови праці відповідно до вимог Закону «Про охорону праці», а також
забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі
охорони праці.
Надрокористувач при проведенні гірничих робіт відповідно до Гірничого
закону повинно мати:
- Спеціальний дозвіл на користування надрами;
- Акт про надання гірничого відводу;
- Технічний проект розробки родовища корисних копалин, затверджений і
погоджений в установленому порядку;
- Геолого-макшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію.
Гірниче підприємство, яке має намір розпочати виконання робіт підвищеної
небезпеки, або експлуатацію об’єктів та механізмів підвищеної небезпеки
повинно

одержати

відповідний

дозвіл

(зареєструвати

декларацію)

в
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територіальному органі Держпраці.
Всі роботи з підвищеною небезпекою в небезпечних зонах проводяться
тільки за письмовим нарядом.
Вимоги до технологій, устаткування та матеріалів
1. Гірничі машини, механізми та устаткування підлягають огляду,
випробуванню та експертному обстеженню згідно з вимогами Порядку
проведення огляду, випробуванню та експертному обстеженню машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Гірничі виробки кар’єрів у місцях, де є небезпека падіння в них людей, а
також провали, зумпфи та вирви необхідно позначити запобіжними знаками.
3. Не дозволяється захаращувати робочі місця та підходи до них породою та
будь-якими предметами, що заважають рухові працівників та механізмів.
4. Не дозволяється:
- перебувати працівникам в межах призм обвалення на уступах і в
безпосередній близькості від нижньої бровки укосу уступу;
- працювати на уступах при наявності «козирків».
5. В неробочий час гірничі та транспортні машини повинні бути виведені з
вибою в безпечне місце, робочі органи (ковші тощо) опущені на землю, кабіни
замкнені.
Загальні вимоги безпеки під час ведення гірничих робіт
1. Безпечна висота уступу повинна бути визначена проектом з урахуванням
фізико-механічних

властивостей

гірських

порід

і

корисних

копалин,

гірничотехнічних умов їх залягання та робочих параметрів гірничих машин.
Висота вибою не повинна перевищувати висоти черпання екскаватора чи
навантажувача.
2. Кути укосів робочих горизонтів необхідно облаштовувати таким чином,
щоб вони не перевищували під час роботи .
3. Граничні кути укосу неробочих уступів і бортів (кути стійкості) повинні
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бути визначені проектом з подальшим коригуванням їх в процесі експлуатації.
4. Гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації необхідно
розміщувати на робочих майданчиках уступів за межами призми обвалення.
Параметри призми обвалення уступів кар’єрів повинні визначати геологічна
та

маркшейдерська

служби

гірничого

підприємства

або

спеціалізована

організація.
Ширина робочої площадки з урахуванням її призначення повинна
визначатися розрахунком відповідно до норм технологічного проектування.
5. Під час погашення уступів необхідно додержувати загальний кут нахилу
борта кар’єру, встановленого проектом.
Загальні вимоги безпеки до обладнання та механізмів при веденні
гірничих робіт
Гірничі, транспортні та будівельно-дорожні машини, які перебувають у
роботі, повинні відповідати вимогам законодавства та державним будівельним
нормам.
Справність машин необхідно перевіряти: щозмінно - машиністом, щотижня
- механіком, щомісячно - посадовою особою, на яку покладено ці обов’язки.
Промислова санітарія
У відповідності до «Правил охорони праці під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом» та «Правилами технічної експлуатації
для підприємств, що розробляють родовища відкритим способом», необхідно:
1. Забезпечити всі робочі місця аптечками першої медичної допомоги.
2. Забезпечити всіх працюючих у кар’єрі питною водою.
3. Забезпечити всіх працюючих у кар’єрі спецодягом, спецвзуттям та
засобами індивідуального захисту.
Побутове приміщення для прийняття їжі та захисту від непогоди та туалет
розміщені в південній частині проммайданчика.
Медична допомога працівникам кар’єру у разі потреби буде надаватись
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медичними закладами м. Суми.
Пожежна безпека
Кожен керівник гірничого підприємства та відповідальний за ведення
гірничих робіт повинен забезпечити пожежну безпеку на кар’єрі згідно з
Законом України «Про пожежну безпеку».
На кар’єрі необхідно виконувати протипожежні заходи по недопущенню
виникнення пожежі, а в випадку виникнення пожежі, забезпечити локалізацію та
ліквідацію пожежі в початковій стадії.
Всі механізми в кар’єрі повинні бути забезпечені протипожежними
засобами.
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ, ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
В процесі підготовки та написанні звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності з видобування суглинків придатних для виробництва
цегли керамічної на Піщанському родовищі суглинків в Сумському районі
Сумської області особливих труднощів не виникало.
ТОВ «БВК компанія «Федорченко» надано необхідну для розробки вихідну
інформацію, а саме:
- Технічний проект розробки родовища корисних копалин, затверджений і
погоджений в установленому порядку
– Звіт про геологічне вивчення надр «Повторна геолого-економічна оцінка
Піщанського родовища суглинків в Сумському районі Сумської області» (запаси
підраховані станом на 01.01.2018 року);
- Геолого-макшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію
– графічні матеріали;
– копії договорів на вивезення відходів;
– копія діючого спецдозволу на користування надрами;
– довідки щодо розміщення об’єктів Природньо-заповідного фонду

та

об’єктів культурної спадщини межах Піщанського родовища;
– довідки про кліматичну характеристику району розташування об’єкту та
фонові концентрації.
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10.

ЗАУВАЖЕННЯ

І

ПРОПОЗИЦІЇ

ГРОМАДСЬКОСТІ

ДО

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інформування громадськості про намір провадити планову діяльність з
видобування суглинків придатних для виробництва цегли керамічної на
Піщанському родовищі суглинків в Сумському районі Сумської області
здійснювалось згідно статей 4 та 5 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля (реєстраційний номер 20206185966) було розміщено ТОВ «БВК
компанія Федорченко» з 22.06.2020 року на інформаційному порталі Сумської
міської ради та на сайті департаменту фінансів, економіки

та інвестицій

Сумської міської ради з 17.06.2020 року (додаток 12). Фото розміщення
Повідомлення на дошці оголошень Сумської міської ради в додатку 13.Також,
Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
опубліковано в двох друкованих засобах інформації (газета «Панорама» №23 від
03.06.2020 р., газета «Ваш Шанс» № 22 від 03.06.2020 р.), а також оприлюднено
в Єдиному реєстрі ОВД на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет Міністерства
екології та природних ресурсів України. Копії публікацій газет розміщені в
додатку 14.
Відповідно п.7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про
плановану діяльність яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може
надати зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і
пропозицій від громадськості не надходило (лист Департамента захисту довкілля
та енергетики Сумської ОДА №01-20/1150 від 20.07.2020 року - додаток 15).
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11.

СТИСЛИЙ

ЗМІСТ

ПРОГРАМ

МОНІТОРИНГУ

ТА

КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ
ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля визначено, що під час
провадження планованої діяльності з видобування суглинків придатних для
виробництва цегли керамічної на Піщанському родовищі суглинків в Сумському
районі Сумської області очікується допустимий вплив на довкілля, зумовлений
викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням
та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. Значний негативний
вплив на довкілля під час провадження планової діяльності не передбачається.
Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і
форм власності, діяльність яких призводить чи може призводить до погіршення
стану довкілля, зобов’язані здійснювати екологічний контроль за виробничими
процесами та станом промислових зон.
Моніторинг у сфері охорони атмосферного повітря
Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою
отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень
забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня
небезпечності та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для
прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря.
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»,
постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655 «Про
затвердження

Порядку

ведення

державного

обліку

в

галузі

охорони

атмосферного повітря» підприємству необхідно здійснювати контроль викидів
забруднюючих речовин, після отримання дозволу на провадження планованої
діяльності, відповідно до вимог чинного дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.
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Відповідальним за виконання природоохоронних заходів у відповідності до
вимог законодавчих і нормативних документів є керівник підприємства ТОВ
«БВК компанія «Федорченко», або призначена посадова особа, відповідальна за
ОНС..
Радіаційний моніторинг
Кар’єрні розробки природних матеріалів є джерелом потенційного
забруднення довкілля природніми радіонуклідами. Радіонукліди є супутніми
компонентами при видобуванні деяких корисних копалин.
Загалом корисні копалини місцевого значення відносяться до першого класу
радіоактивності, що означає його повну радіаційну безпеку і відповідність
будівельним нормам.
Відповідно до Особливих умов Спеціального дозволу на користування
надрами

суб’єктом

господарювання

здійснюється

щорічний

радіаційний

контроль за породами в кар’єрі та готовою продукцією з них на відповідність
вимогам «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)».
Моніторинг у сфері поводження з відходами
З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє
природне

середовище,

своєчасного

виявлення

негативних

наслідків,

їх

відвернення та подолання під час провадження планованої діяльності
підприємству необхідно здійснювати моніторинг місць утворення, зберігання і
видалення відходів, а також здійснює контроль за станом місць чи об’єктів
розміщення власних відходів у відповідності до вимог статей 17 та 29 ЗУ «Про
відходи».
Підприємство під час провадження планованої діяльності здійснює
первинний облік відповідно до типових форм первинної облікової документації.
На основі даних первинного обліку підприємством, у відповідності до
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №
1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів Ι84

ΙΙΙ класів небезпеки затвердженого наказом Державного комітету статистики
України 24.10.2006 № 494, буде запроваджено ведення та заповнення форми
статистичного спостереження № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з
відходами».
Моніторинг у сфері користування та охорони надр
З метою здійснення обліку запасів корисних копалин, отримання
систематизованої інформації про їх кількість, якість, видобуток, втрати та
ступінь промислового освоєння для прийняття управлінських рішень щодо
забезпечення раціонального та комплексного використання родовища у процесі
промислової

розробки, а також для

визначення напрямів подальшого

геологічного вивчення у відповідності до статті 53 Кодексу України про надра та
наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 14.03.2016 № 97
підприємству необхідно провадити звітність за формою № 5-ГР (тверді горючі,
металічні та неметалічні корисні копалини) Звітний баланс запасів корисних
копалин за 20__ рік» і подавати до Держгеонадр України.
В

процесі

моніторингу

обов’язкове

щоквартальне

здійснення

тахеометричної зйомки робочої зони кар’єру для обліку переміщення гірничої
маси з веденням Журналу, що включає облік і контроль втрат корисних копалин
при видобуванні і транспортуванні.

85

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТРУ ІНФОРМАЦІЇ
ТОВ «БВК компанія «Федорченко»» має намір провадження планованої
діяльності - продовження видобування суглинків придатних для виробництва
цегли керамічної в межах затверджених ДКЗ України запасів на Піщанському
родовищі суглинків в Сумському районі Сумської області.
Планована діяльність виконується на підставі Спеціального дозволу на
користування надрами від 21 вересня 2001 року № 2540 (зі змінами відповідно
до наказу від 27.06.2019 року № 206) – додаток 1.
Згідно Спеціального дозволу на користування надрами Піщанське родовище
суглинку розташоване на відстані 0,5 км на південь від села Верхнє Піщане.
В адміністративному відношенні станом на 2020 рік Піщанське родовище
суглинку розташоване в Ковпаківському районі міста Суми.
Основна

частина

родовища

знаходиться

на

розпайованих

землях

Піщанської сільської ради. Земельні ділянки, де розміщене родовище та
планується

видобуток

суглинку,

відповідають

цільовому

призначенню,

знаходяться в приватній власності, використовуються на правах оренди На
діючому кар’єрі застосовується транспортна система розробки.
Видобування суглинків здійснюється екскаваторним способом. При
екскаваторному способі розробка ведеться уступом висотою до 5,9 м
одноківшовим екскаватором-навантажувачем з ковшем ємністю 1,0 м3 з
подальшим навантаженням порід в наявні автосамоскиди КрАЗ-256Б (або
аналогом) вантажопідйомністю 12 тонн. Корисна копалина транспортується на
відстань 4,5 км до промислового майданчику цегельного заводу і складується у
буртах безпосередньо біля формувального відділення.
На розкривних та допоміжних роботах в кар’єрі використовується
бульдозер.
Враховуючи наявність діючого кар’єру і його транспортний зв’язок із
промисловим майданчиком цегельного заводу, гірничо-капітальні роботи, що
пов’язані з будівництвом кар’єру, не передбачаються.
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Наступний розвиток гірничих робіт буде здійснюватися за рахунок розвитку
існуючого стану діючого кар’єру.
Згідно “Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів”, затверджених

наказом Мінохоронздоров’я

України

№173 від

19.06.1996, (за кар’єрами-аналогами) по видобуванню глинистої сировини
Піщанський кар’єр відноситься до IV класу підприємств з видобування руд та
нерудних корисних копалин. Санітарно-захисна зона (СЗЗ) відповідно до
додатку №4 ДСП 173-96 становить 100 м. Житлова забудова та прирівняні до неї
об’єкти в межах СЗЗ відсутні. СЗЗ витримана.
Найбільшим важливим із соціально-економічних факторів є можливість
поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування
надрами) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі,
забезпечення сировиною галузі будівництва.
Вдосконалення системи контролю за станом відходів, способами їх
тимчасового зберігання та вивезення забезпечують мінімальний залишковий
рівень впливу планової діяльності на умови життєдіяльності місцевого
населення та його здоров’я. В цілому, вплив планової діяльності об’єкту на
соціально-економічне середовище можна оцінити як допустимий, частково
позитивний.
Внаслідок реалізації проектних рішень вплив кар’єру на довкілля
виявлятиметься в наступному:
1. Тимчасове вилучення під провадження планованої діяльності земель з
наступним їх поверненням землекористувачам після видобування та
проведення повної рекультивації порушених земель.
2. Вплив викидів на повітряне середовище відбуватиметься за рахунок викидів
пилу від розкривних порід та викидів речовин від двигунів кар’єрної техніки.
Вплив знаходить в межах нормативів, перевищення відсутні. Викид
здійснюється у відповідності до чинного Дозволу на викиди
3. Вплив на рослинний світ за межами території виділеної земельної ділянки
відсутній.
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4. Помірний допустимий вплив на тваринний світ відбуватиметься за
рахунок непостійного шуму від кар’єрної техніки та механізмів. З
урахуванням 20 річного строку існуючої експлуатації кар’єру, відбулася
природна адаптація навколишнього тваринного світу до шумового
навантаження. Вплив вважається допустимим.
5. Соціальні наслідки планованої діяльності, як наповнення місцевого
бюджетів, створення робочих місць та забезпечення сировиною
будівельної промисловості міста, носять позитивний характер.
Проектом розробки родовища передбачені заходи для зменшення впливу на
довкілля:
- використання технічно справної техніки та механізмів з метою зменшення
вмісту шкідливих компонентів у відпрацьованих газах;
- покращення ґрунтових доріг грейдеруванням.
- застосування автотранспортної техніки за наявності чинного Протоколу
перевірки технічного стану транспортного засобу
- повна рекультивація залучених земель після закінчення видобутку корисної
копалини.
При проведенні робіт по розробці родовища ТОВ «БВК компанія
«Федорченко» зобов’язується:
- проводити роботи згідно проекту у відповідності з нормами і правилами
охорони природнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах
експлуатації родовища;
- для

запобігання

понаднормативним

викидам

забруднюючих

речовин

своєчасно проводити технічне обслуговування кар’єрної техніки;
- проводити заходи з моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під
час провадження планованої діяльності;
- не допускати порушення прилеглої території та забруднення її промисловими
і побутовими відходами;
- по закінченню розробки родовища провести рекультивацію території
відповідно до чинних вимог законодавства.
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