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ВСТУП 

 
Проекти будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних 

доріг загального користування розробляють з метою: вдосконалення державної 

дорожньої мережі, покращення транспортної інфраструктури, забезпечення 

належного експлуатаційного рівня автомобільних доріг. При проектуванні 

будівництва автомобільних доріг в єдиному комплексі враховують необхідність 

захисту навколишнього середовища, сталого розвитку та подолання 

депресивності регіонів. 

При проектуванні автомобільних доріг забезпечують: 

- відповідність проектних рішень вимогам нормативно-правових актів у 

галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки; 

- дотримання нормативних рівнів впливу на навколишнє природне 

середовище; 

- раціональне використання природних ресурсів; 

- збереження історико-культурних пам’яток, територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

При проектуванні автомобільної дороги в обов’язковому порядку проводять 

оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС). ОВНС вирішуються завдання: 

- визначення існуючого стану навколишнього середовища території 

проектованого будівництва; 

- дослідження та розрахунок параметрів впливу проектованої діяльності на 

навколишнє середовище; 

- обґрунтування природоохоронних заходів, необхідних для забезпечення 

екологічної та техногенної безпеки під час експлуатації об’єкту проектування; 

- комплексної оцінки екологічних наслідків проектованої діяльності. 

При проектуванні автомобільних доріг оцінці впливу на навколишнє 

середовище підлягають усі джерела впливу автомобільної дороги на навколишнє 

середовище, включаючи технологічні процеси будівництва та утримання доріг. 

При розробці матеріалів ОВНС необхідно порівнювати кількісні показники 

забруднення навколишнього середовища відпрацьованими газами, твердими 

викидами, шумом, іншими факторами дії транспортних засобів на навколишнє 

середовище з гранично допустимими концентраціями забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, водоймищах і ґрунтах та іншими санітарно-гігієнічними 

нормами, що встановлені для даної території. 

Склад і зміст розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Оцінка впливу 

автомобільних доріг і аеродромів на навколишнє середовище» прийнятий 

відповідно до [1]. 
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СКЛАД РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
 

Розрахунково-графічної  робота складається з двох частин: пояснювальної 

записки та графічної частини (креслення). 

Пояснювальна записка складається з таких розділів: 

Зміст 

Завдання на проектування 

1 Підстави для проведення ОВНС 

2 Фізико-географічні особливості району розміщення об’єкту 

3 Загальна характеристика об’єкту 

4 Оцінка впливів на навколишнє середовище при експлуатації 

автомобільної дороги 

5 Оцінка впливів на соціальне і техногенне середовище 

6 Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього 

середовища та екологічної безпеки 

7 Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва 

автомобільної дороги 

 
Склад графічної частини: 

1 Генплан автомобільної дороги з природоохоронними заходами (1:10000) 

2 Роза вітрів 

3 Зведений план приземних концентрацій (1:1000) 

4 Конструкції протишумових екранів, відстійників, противібраційних 

екранів 

 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Пояснювальна записка до розрахунково-графічної роботи повинна 

складатися з титульного листа, змісту, завдання на проектування, тексту записки 

та списку використаної літератури. 

Пояснювальна записка оформлюється згідно [2] та [3] на аркушах формату 

А4 (210×297 мм). Обсяг пояснювальної записки – 50-60 сторінок. 

Графічна частина (креслення) виконується за допомогою комп’ютерної 

техніки або вручну (олівцем або тушшю) на аркуші формату А1 (594×841 мм). 

 
Бланк вихідних даних наведено в додатку А. 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 

ЗАПИСКИ 

 
1 ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС 

До складу матеріалів підрозділу включають: 

1.1 Відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів 

ОВНС; 

1.2 Перелік джерел потенційного впливу дороги на навколишнє 

середовище; 

1.3 Стислу характеристику видів впливів дороги на навколишнє середовище 

та їх перелік; 

1.4 Перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і 

містобудівних обмежень; 

1.5 Дані щодо ставлення громадськості та інших зацікавлених сторін до 

будівництва і функціонування автомобільної дороги і пов'язаних з нею проблем, 

що вимагають вирішення; 

1.6 Перелік використаних нормативно-методичних документів. 

1.1 Відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів 

ОВНС 

ОВНС є окремим розділом проектної документації на нове будівництво, 

розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та 

цивільного призначення, тому вихідним документом для розроблення матеріалів 

ОВНС є завдання на розробку відповідного проекту. На підставі даного завдання 

замовник і виконавець ОВНС складають завдання на розроблення матеріалів 

ОВНС за формою, яка наведена у додатку Д [1], з обґрунтуванням обсягів робіт 

залежно від небезпеки для навколишнього середовища планованої діяльності, її 

альтернативи (у тому числі відмови від зазначеної діяльності), варіантів 

розміщення і стану навколишнього середовища. 

Підставою для розробки розрахунково-графічної роботи з дисципліни 

«Оцінка впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище» є завдання. 

1.2 Перелік джерел потенційного впливу дороги на навколишнє середовище 

В даному підрозділі необхідно навести перелік джерел потенційного впливу 

дороги на навколишнє середовище. 

Основним джерелом безпосереднього впливу на навколишнє середовище на 

автомобільній дорозі є рух транспортних засобів. Він створює викиди 

відпрацьованих газів, шум, пил, інші фізичні явища. В залежності від 
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інтенсивності, складу руху і дорожніх умов, розмір шкідливих впливів може бути 

різноманітним, змінюється і відстань їх поширення. 

Вплив на навколишнє середовище самої дороги, як інженерної споруди, має 

постійний характер і не є шкідливим при умові гармонічного поєднання дороги з 

природою. 

Вплив на навколишнє середовище безпосередньо під час проведення 

будівництва дороги буде здійснюватися короткий час, і при відповідних заходах 

та їх контролі не нанесе суттєвої шкоди. 

1.3 Стисла характеристика видів впливів дороги на навколишнє середовище 

та їх перелік 

В даному підрозділі необхідно навести стислу характеристику видів впливів 

дороги на навколишнє середовище згідно з табл. 4.6 [4] (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Вплив автомобільної дороги на навколишнє середовище 

(таблиця 4.6 [4]) 

Джерело 
впливу 

Спрямованість Характер 

Автомобільна 

дорога як 

інженерна 

споруда 

 
 

Зміни географічного ландшафту 

Не пов’язаний з 

транспортними 

засобами, постійний, 

широкого охоплення, 
прямий та побічний 

 

 
Транспортний 

рух 

 
 

Забруднення внаслідок транспортних 

викидів. Шумове забруднення. Пилове 

забруднення. Фізична небезпека 

Залежно від 

інтенсивності, 

режимів руху та 

складу транспортного 

потоку, постійний, 

місцевого охоплення, 

прямий 

 

Технологічні 

процеси 

будівництва і 

реконструкції 

Забруднення від викидів 

спеціалізованого транспорту, відходів 

виробництва, матеріалів будівництва, 

будівельного сміття. Виробничий 

шум. Пилове забруднення. Соціальні 
незручності. Фізична небезпека 

 
Тимчасовий, 

інтенсивний, 

локальний, прямий 

Технологічні 

процеси 

утримання 

доріг 

Забруднення від використання засобів 

проти пилу та ожеледиці. Забруднення 

від матеріалів ремонту. Соціальні 

незручності при проведенні 
ремонтних робіт 

Тимчасовий, 

малоінтенсивний, 

локальний, прямий та 

побічний 
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Під час проведення будівництва й експлуатації автомобільної дороги буде 

спостерігатися вплив на навколишнє середовище. 

Під час будівництва автомобільної дороги відбуватиметься наступний 

вплив на компоненти природного середовища: 

- ускладнення руху транспорту; 

- підвищення рівня шуму; 

- забруднення прилеглих територій пилом. 

Під час експлуатації: 

- викиди відпрацьованих газів (СО, NОx, СпНm, тверді частинки); 

- транспортний шум; 

- забруднення придорожніх земель. 

До позитивних впливів можна віднести зменшення забруднення 

атмосферного повітря відпрацьованими газами двигунів автомобілів за рахунок 

більш рівномірного руху та збільшення його швидкості. Будівництво 

автомобільної дороги поліпшить умови експлуатації автотранспорту, збільшить 

пропускну здатність, зменшить час поїздок. Буде створено необхідні умови для 

забезпечення транспортних зв’язків. 

1.4 Перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і 

містобудівних обмежень 

Згідно з [1] для навколишнього середовища наводиться обґрунтування меж 

зон впливів планової діяльності. Граничні зони впливів автомобільних доріг на 

оточуюче середовище визначаються на розрахунковий період залежно від 

екологічної класифікації дорожніх об'єктів. В даному підрозділі необхідно 

встановити екологічний клас автомобільної дороги відповідно до п. 4.4 [5]. 

Екологічний клас автомобільних доріг та штучних споруд визначають в 

залежності від їх технічних параметрів. 

Перший клас – нове будівництво автомобільних доріг І категорії; 

автомобільні дороги, незалежно від їх категорії, з очікуваною інтенсивністю 

дорожнього руху понад 5000 автомобілів, приведених до умовного легкового 

автомобіля; автомобільні дороги та окремі ділянки доріг у складних умовах 

проектування, а також мости І рівня відповідальності. Крім того, до першого 

екологічного класу належать: 

- автомобільні дороги, що проходять через населені пункти; 

- автомобільні дороги та ділянки доріг, у зоні впливу яких перебувають 

території та об’єкти природно-заповідного фонду України, території популяцій і 

шляхи міграції диких тварин, що внесені до «Червоної книги України», пам’ятки 
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історії та архітектури, місця потенційного розкриття археологічних знахідок, а 

також потенційно небезпечні техногенні об'єкти; 

- тунелі. 

Другий клас – нове будівництво автомобільних доріг незалежно від їх 

категорії, з очікуваною інтенсивністю дорожнього руху від 2500 до 5000 

автомобілів, приведених до умовного легкового автомобіля, мостів ІІ рівня 

відповідальності, а також реконструкція об’єктів, віднесених до першого класу. 

Також до другого екологічного класу належать автомобільні дороги, в зоні впливу 

яких перебувають території лісових масивів, не віднесених до об'єктів природно- 

заповідного фонду. 

Третій клас – нове будівництво автомобільних доріг, незалежно від їх 

категорії, з очікуваною інтенсивністю дорожнього руху менше ніж 2500 

автомобілів, приведених до умовного легкового автомобіля, мостів ІІІ рівня 

відповідальності, реконструкція об’єктів, віднесених до другого класу, а також всі 

види капітального ремонту. 

Будівництво автомобільних доріг категорії І-а, асфальтобетонних заводів 

(АБЗ), цементно-бетонних заводів (ЦБЗ), автозаправних станцій (АЗС) та 

автозаправні газові накопичувальні компресорні станції (АГНКС) віднесено до 

екологічного небезпечних видів діяльності. Реконструкція автомобільних доріг та 

їх ділянок при переводі дороги нижчої категорії до І-а та І-б категорії відноситься 

до об’єктів другого екологічного класу. 

Після визначення екологічного класу автомобільної дороги наводять 

перелік прийнятих у проекті санітарно-гігієнічних, протипожежних, 

містобудівних й територіальних обмежень згідно з діючими нормативними 

документами, зокрема: 

- обмеження впливу на атмосферу відбувається шляхом дотримання вимоги 

не перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в 

атмосфері, встановленням санітарно-захисних зон (СЗЗ), обмеженням шумового 

впливу за межами СЗЗ не більше допустимого рівня (ЗУ «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004- 

XII; ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. №2707-ХІІ); 

- обмеження впливу на водне середовище встановлюється Водним кодексом 

України від 06.06.1995 р. №213/95-ВР; Постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 1999 р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих 

вод від забруднення зворотними водами»; 

- обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги 

щодо збереження різноманітності об’єктів рослинного й тваринного світу; щодо 
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збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу; щодо недопустимості 

погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких 

тварин; щодо запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та 

негативному впливу на них господарської діяльності (Закон України «Про 

природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. № 2456-XII; Закон України 

«Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. № 2894-ІII; Лісовий кодекс України від 

21.01.1994 р. №3852-ХІІ); 

- обмеженнями впливу на ґрунти є законодавчі вимоги щодо захисту 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого 

їх вилучення для інших потреб; щодо захисту земель від ерозії, підтоплення, 

заболочування, пересушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва. 

1.5 Дані щодо ставлення громадськості та інших зацікавлених сторін до 

будівництва і функціонування автомобільної дороги і пов'язаних з нею проблем, 

що вимагають вирішення 

Врахування громадських інтересів здійснюється відповідно до Закону 

України «Про планування і забудову територій» та інших законодавчих 

документів. При реальному проектуванні замовник будівництва автомобільної 

дороги забезпечує: 

- інформування в установленому порядку населення про проведення 

обговорення будівництва; 

- громадське обговорення проекту; 

- надання проектних матеріалів представникам громадськості. 

Матеріали врахування громадських інтересів повинні містити: 

- відомості про опублікування в засобах масової інформації Заяви про 

наміри і проведення громадських обговорень; 

- письмові та інші документи звернень громадян; 

- перелік матеріалів, представлених з боку замовника і виконавця ОВНС на 

розгляд місцевого населення та громадських організацій, перелік питань і 

зауважень громадян, обґрунтовані відповіді; 

- узагальнені рішення про враховану частину громадських пропозицій та 

обґрунтування, що стосуються неврахованої їх частини. 

При розрахунково-графічної проектуванні достатньо обмежитися записом, 

що інформування громадськості виконувалося шляхом оприлюднення Заяви про 

наміри і екологічні наслідки у засобах масової інформації; що ставлення 

громадськості до будівництва автомобільної дороги в цілому позитивне, тому що 

після будівництва автомобільної дороги будуть створені умови для росту 

транспортно-експлуатаційних показників роботи автотранспорту в зоні тяжіння, 
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знизиться собівартість перевезення і час перебування пасажирів та вантажів у 

дорозі, підвищиться безпека руху. Негативне ставлення населення пов’язане з 

незручностями, які виникнуть при будівництві об’єкту. 

1.6 Перелік використаних нормативно-методичних документів 

Перелік використаних нормативно-методичних документів оформлюється 

згідно з [6]. 

2 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ РОЗМІЩЕННЯ 

ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ 

Розділ має містити стислий опис фізико-географічних умов, рельєфу 

місцевості, дані про наявність об’єктів природно-заповідного фонду, узагальнену 

характеристику флори і фауни в обсязі, необхідному для екологічних, санітарно- 

епідеміологічних, соціальних і економічних оцінок, характеристику розподілу 

всіх негативних факторів у зоні впливів автомобільної дороги. 

В пояснювальній записці необхідно надати відомості про кліматичні умови 

району розміщення автомобільної дороги (згідно з завданням), що 

використовуються в екологічних розрахунках, а саме: дорожньо-кліматична зона, 

температури найтеплішого і найхолоднішого місяця; дати переходу через 0ºС, 

5ºС, 10ºС і 15ºС; сумарна кількість опадів за рік і за літній період; глибина 

промерзання ґрунту; декадна висота снігового покриву; характерні ґрунти; 

напрямок і швидкість пануючих вітрів. При аналізі кліматичних умов слід 

користуватися [7],[8]. Основні природні характеристики районів України наведені 

в додатку Б даних методичних вказівок. 

Дані щодо рельєфу місцевості, наявність об’єктів природно-заповідного 

фонду, узагальнену характеристику флори і фауни слід обирати з відповідних 

довідників, атласів тощо. 

Для розрахунків приземних концентрацій шкідливих речовин необхідні дані 

щодо напрямку і швидкості вітру, для графічного зображення даної інформації 

необхідно побудувати розу вітрів, методика побудови якої наведена у [9]. 

Оцінку існуючого екологічного стану автомобільної дороги в реальних 

умовах проводять шляхом натурних обстежень та аналізу фондових даних про 

стан навколишнього середовища в районі будівництва. Інформація про стан 

навколишнього середовища (фонове забруднення) повинна походити з офіційних 

джерел інформації, стосуватися безпосередньо території проектованої діяльності 

та відповідати законодавчим та нормативним документам з охорони 

навколишнього середовища. В розрахунково-графічній роботі стан 

навколишнього середовища оцінюється шляхом аналізу фонових концентрацій, 

які наведенні в завданні. 
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3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ 

До складу розділу включаються: 

3.1 Основні проектні рішення щодо будівництва ділянки автомобільної 

дороги; 

3.2 Дані про розміри будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних 

угідь; 

3.3 Дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші 

використовувані ресурси; 

3.4 Оцінка можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій; 

3.5 Перелік і характеристика потенційних джерел впливу на навколишнє 

середовище. 

 
3.1 Основні проектні рішення щодо будівництва ділянки автомобільної 

дороги 

При описі ділянки дороги, що підлягає будівництву, необхідно зазначити 

категорію дороги, розрахункову швидкість руху транспортного потоку, довжину 

ділянки, геометричні характеристики земляного полотна і покриття (ширину 

земляного полотна, ширину проїзної частини, ширину смуги руху, ширину 

укріпленої часини узбіччя). Навести загальний аналіз земляного полотна: тип 

(насип, виїмка), середню робочу відмітку. Виконати опис конструкції дорожнього 

одягу: конструктивні шари, матеріал, товщина. Також в пояснювальній записці 

необхідно надати відомості про штучні споруди, які розташовані на автомобільній 

дорозі, а саме: вид споруди (залізобетонна труба, кругла, прямокутна), 

призначення (водоперепускна), розміри (діаметр або ширину отвору) і кількість. 

Опис ділянки дороги виконується на основі аналізу вихідних даних із завдання, 

користуючись [4] та додатком В. 

3.2 Дані про розміри будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних 

угідь 

В реальних умовах дані про площі зайнятих земельних угідь 

встановлюються за матеріалами з відводу земель для будівництва з робочого 

проекту (проекту) та графіків відводу земельних ділянок. Врозрахунково-

графічній роботі площа зайнятих земельних угідь (Sзем, га) визначається по 

середній робочій відмітці і довжині ділянки за формулою (3.1): 
 

S 
зем 

 ( Bз  .п .  2  hср  m у  2 )  L( км ) / 10 , (3.1) 
 

де Вз.п. – ширина земляного полотна, м (п.3.1); 
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mу – коефіцієнт закладання укосу насипу (згідно з п. 6.4.5 [4]: при висоті 

насипу до 2 м – 3); 

hср – середня робоча відмітка (висота насипу) на ділянці, м (згідно з 

завданням); 

L(км) – довжина ділянки автомобільної дороги, км (згідно з завданням). 

3.3 Дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші 

використовувані ресурси 

В цьому підрозділі необхідно навести перелік і кількість (обсяг) ресурсів, 

які потрібні для будівництва, експлуатації споруди та виготовлення необхідної 

продукції. Так як основним видом економічної діяльності автомобільної дороги є 

надання послуг транспорту, а з часом – надання послуг супутнього сервісу 

(заправка, ремонт), то ресурси для виготовлення необхідної продукції не 

наводяться. До ресурсів, що необхідні для будівництва автомобільної дороги 

відносяться: 

- мінеральний ґрунт для спорудження земляного полотна; 

- рослинний ґрунт для укріплення узбіччя і укосів; 

- дорожньо-будівельні матеріали для улаштування дорожнього одягу (пісок, 

щебінь, асфальтобетонна суміш, бітум тощо); 

- трудові ресурси. 

Для утримання автомобільної дороги потрібно: 

- очищувальні і снігоочищувальні машини; 

- протиожеледний матеріал; 

- трудові ресурси. 

В реальному проектуванні дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні 

та інші використовувані ресурси обираються зі зведеного кошторисного 

розрахунку проекту (робочого проекту). В розрахунково-графічній роботі дані 

значення розраховуються в необхідному обсязі для виконання подальших 

розрахунків за укрупненими показниками. 

Обсяг розробки мінерального ґрунту Vмін.гр., м³ (обсяг земляних робіт) 

визначається за формулою (3.2): 
 

V 
мін . гр . 

 q 
мін . гр . 

 L
( км ) (3.2) 

 

де qмін.гр. – обсягів земляних робіт при спорудженні земляного полотна 

ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км, м³, що визначається по графіку Г.6 

додатка Г в залежності від середньої висоти насипу і категорії дороги; 

L(км) – довжина ділянки автомобільної дороги, км (згідно з завданням). 
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Потреба в рослинному ґрунті Vр.гр., м³, визначається за формулою (3.3): 
 

V 
p . гр . 

 q 
p . гр . 

 L
( км ) (3.3) 

 

де qр.гр. – потреба рослинного ґрунту при спорудженні земляного полотна 

ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км, м³, що визначається по графіку Г.7 

додатка Г в залежності від середньої висоти насипу і категорії дороги; 

L(км) – довжина ділянки автомобільної дороги, км (згідно з завданням). 

Потреба в дорожньо-будівельних матеріалах для улаштування 

конструктивних шарів дорожнього одягу (пісок, щебінь, щебенево-піщано суміш, 

асфальтобетонна суміш) QДБМ, м³ (т), визначається за формулою (3.4): 
 

Q 
ДБМ 

 q 
ДБМ 

 (b
п .ч .  

 2  c 
узб  

)  L
( км ) (3.4) 

 

де qДБМ – сумарна витрата матеріалу для улаштування 1000 м
2
 

конструктивного шару згідно з нормою ДБН Д.2.2-27 або таблицею Г.3 додатка Г 

методичних вказівок; 

bп.ч. – ширина проїзної частини, м (згідно з п. 3.1); 

сузб – ширина укріпленої частини узбіччя, м (згідно з п. 3.1); 

L(км) – довжина ділянки автомобільної дороги, км (згідно з завданням). 

Потреба в будівельних матеріалах для будівництва водопропускних труб 

(монолітний бетон, збірні залізобетоні конструкції, бітум) Qтр, м³ (т), 

визначається за формулою (3.5): 
 

Q
i 
 n 

тр 
 ( L

труб  q
i п . м .  

 2  q
i ог 

) (3.5) 
 

де nтр – кількість водопропускних труб на ділянці дороги, шт. (згідно з 

завданням); 

Lтруб – довжина труби, м (згідно з завданням); 

qі п.м. – витрата матеріалу на будівництво 1 п. м. труби відповідного отвору 

(таблиця Г.2 додатка Г методичних вказівок); 

qі ог – витрата матеріалу на будівництво одного оголовка труби відповідного 

отвору (таблиця Г.2 додатка Г методичних вказівок). 

Потреба у трудових ресурсах Qт.р., люд.-год., визначається за формулою 

(3.6): 
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де qт.р.з.р. – потреба у трудових ресурсах для спорудження земляного 

полотна ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км, люд.-год., що визначається 

за графіком Г.1 додатка Г в залежності від середньої висоти насипу і категорії 

дороги; 

qт.р.д.о. – потреба у трудових ресурсах для улаштування 1000 м
2
 

конструктивного шару дорожнього одягу згідно з нормою ДБН Д.2.2-27 або 

таблицею Г.1 додатка Г методичних вказівок; 

n – кількість конструктивних шарів дорожнього одягу, шт.; 

nтр – кількість водопропускних труб на ділянці дороги, шт. (згідно з 

завданням); 

qог – витрати праці на будівництво одного оголовка труби (таблиця Г.2 

додатку Г методичних вказівок); 

q1п.м.тр – витрати праці на будівництво одного погонного метру тіла труби 

(таблиця Г.2 додатку Г методичних вказівок); 

Lтруб – довжина труби, м (згідно з завданням). 

За результатами розрахунків складають таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1 – Потреба у ресурсах для будівництва автомобільної дороги 
№ Найменування ресурсу Од. вим. Кількість Примітка 

1 Мінеральний ґрунт для зведення насипу м³   

2 
Рослинний ґрунт для укріплення укосів і 
узбіччя 

м³ 
  

3 Дорожньо-будівельні матеріали*:    

 - пісок (жорства, м/м вапняк) м³   

 - щебінь м³   

 - щебенево-піщана суміш м³   

 - чорний щебінь т   

 - асфальтобетонна суміш т   

 - бітум т   

 - цемент т   

 - монолітний бетон м³   

 - збірні залізобетонні конструкції м³   

4 Трудові ресурси люд.-год   

Примітка: * – перелік матеріалів уточнюється в залежності від конструкції дорожнього одягу. 

 
Більш детально про визначення ресурсів для будівництва автомобільної 

дороги наведено в [10]. 
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3.4 Оцінка можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій 

В даному підрозділі необхідно проаналізувати можливості виникнення 

аварійних ситуацій. Під час експлуатації автомобільної дороги можливі 

виникнення аварійних ситуацій природного чи техногенного походження. 

Аварійні ситуації природного походження пов’язані з ускладненням руху 

під час сильних злив, випадання великої кількості снігу, обледеніння. Для 

уникнення появи таких аварійних ситуацій передбачається будівництво баз 

дорожньо-експлуатаційного управління для утримання доріг і підтримання їх в 

належному стані. 

Аварійні ситуації техногенного характеру пов’язані з виникненням на 

автомобільній дорозі дорожньо-транспортних пригод, що можуть призвести до 

ускладнення руху транспортного потоку, розливу паливо-мастильних матеріалів, 

пошкодження транспортних засобів і транспортних споруд, виникнення пожежі. 

Для попередження появи дорожньо-транспортних пригод передбачається ряд 

заходів з забезпечення безпеки руху: 

- облаштування дороги технічними засобами організації дорожнього руху 

(установка дорожніх знаків, нанесення лінії дорожньої розмітки, улаштування 

металевого бар’єрного огородження, штучного освітлення); 

- впровадження заходів з забезпечення безпеки руху на кривих у плані 

(улаштування віражів, перехідних кривих); 

- усунення появи пішоходів на проїзній частині шляхом відокремлення 

пішохідного руху і улаштування пішохідних переходів. 

3.5 Перелік і характеристика потенційних джерел впливу на навколишнє 

середовище 

Під час проведення будівництва та експлуатації автомобільної дороги буде 

спостерігатися вплив на навколишнє середовище. 

До джерел впливів на навколишнє середовище під час експлуатації можна 

віднести: викиди забруднюючих речовин, які утворюються при спалюванні 

палива, в атмосферне повітря; акустичний вплив від руху транспортних засобів; 

наявність вібрації; скиди стічних вод з проїзної частини; забруднення сміттям 

ґрунтів; можливі виникнення аварійних ситуацій різної міри небезпеки для різних 

ділянок траси. 

Проведення будівельних робіт супроводжується впливом на окремі 

компоненти навколишнього середовища. До впливів від будівництва 

автомобільної дороги відносяться: тимчасовий негативний вплив будівельних 

процесів на повітряне середовище за рахунок відпрацьованих газів, шуму та пилу 

від працюючих механізмів; можливе забруднення поверхні ґрунту та водних 
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об’єктів паливно-мастильними матеріалами та будівельним сміттям при 

проведенні робіт з будівництва; незворотні зміни режиму площинного змиву 

завдяки проведенню планувальних робіт; незворотні зміни рельєфу. 

4 ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 

При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються такі 

його компоненти: повітряне середовище (забруднення атмосферного повітря 

шкідливими речовинами і шумова дія транспортного потоку); ґрунти; водне 

середовище; клімат і мікроклімат; геологічне середовище; рослинний і тваринний 

світ, заповідні об’єкти. 

Розглядаються тільки ті компоненти та об'єкти навколишнього природного 

середовища, на які впливає планована діяльність, а також ті, сучасний стан яких 

не відповідає нормативному. Серед чинників впливу на навколишнє середовище 

слід розглядати просторові, енергетичні, хімічні, фізичні та ін. 

Для кожного компонента навколишнього природного середовища, що 

розглядається, наводиться: 

- обґрунтування необхідності оцінки його характеристик; 

- перелік впливів (включаючи опосередковані), які ранжуються за 

масштабом і значенням наслідків, та їх характеристика, що містить також якісні 

та кількісні параметри, ступінь небезпеки; 

- обґрунтування меж зон впливів планованої діяльності, дані щодо розмірів 

санітарно-захисних зон та розривів; 

- характеристика ретроспективного, сучасного і прогнозного станів 

навколишнього середовища та їх оцінка за фоновими та нормативними 

показниками з урахуванням можливих аварійних ситуацій; 

- обґрунтування заходів щодо попередження та обмеження негативних 

впливів, оцінка їх ефективності та характеристика залишкових впливів; 

- аналіз обмежень будівництва об'єктів планованої діяльності за умовами 

навколишнього природного середовища; 

- обсяг необхідної інженерної підготовки території. 

4.1 Забруднення атмосферного повітря в районі розташування 

автомобільної дороги 

До складу матеріалів підрозділу включаються: 

- характеристика рівня забруднення атмосферного повітря в районі 

розташування об’єкту; 

- аналіз і характеристика забруднюючих речовин; 
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- розрахунок розподілення забруднюючих речовин; 

- пропозиції щодо визначення розміру санітарно-захисної зони на підставі 

розрахунків забруднення атмосфери від експлуатації автомобільної дороги. 

4.1.1 Характеристика рівня забруднення атмосферного повітря в районі 

розташування об’єкту 

Характеристика рівня забруднення атмосферного повітря в районі 

розташування об’єкту виконується на основі даних щодо фонових концентрацій, 

які наведені у завданні. 

4.1.2 Аналіз і характеристика забруднюючих речовин 

До складу відпрацьованих газів двигунів автомобільного транспорту 

входить ряд компонентів, з яких істотний обсяг займають токсичні гази: окис 

вуглецю (CO), вуглеводні (CпНm), оксиди азоту (NOx), сполуки свинцю. 

Користуючись довідковою літературою (наприклад, [11]) та додатком Д 

необхідно виконати опис забруднюючих речовин: вміст у відпрацьованих газах, 

джерело утворення, коротка фізична характеристика, токсичність, вплив на 

людину, гранично допустима концентрація (ГДК), див. табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Перелік та гранично допустимі концентрації забруднюючих 

речовин, які викидаються в атмосферне повітря автотранспортом 
Назва забруднюючої 

речовини 
Код 
ЗР 

Клас 
небезпеки 

Гранично допустима концентрація (ГДК), мг/м³ 

середньодобова максимальна разова 

Оксиди вуглецю СО 0337 4 3,00 5,00 

Оксиди азоту NОх 0301 3 0,04 0,2 

Вуглеводні СхНу 2754 4 - 1,00 

Сажа С 0328 3 0,05 0,15 

Сірчистий ангідрид SО2 0330 3 0,05 0,50 

Формальдегід НССО 1325 2 0,003 0,035 

Сполуки свинцю Рb 0184 1 0,0003 0,001 

 
4.1.3 Розрахунок розподілення забруднюючих речовин 

Оцінку рівня забруднення повітряного середовища відпрацьованими газами 

слід проводити на основі прогнозів відповідно до розрахунків. Методика 

розрахунку заснована на поетапному визначенні емісії (викидів) відпрацьованих 

газів, концентрації забруднення повітря цими газами на різному віддаленні від 

дороги і потім – порівнянні отриманих даних з гранично допустимими 

концентраціями (ГДК) даних речовин в повітряному середовищі. 

Для системної оцінки впливу автомобільної дороги застосовують кількісні 

показники забруднення навколишнього середовища в зоні її впливу. Розрахунок 

виконується згідно з [12] на підставі даних про інтенсивність руху, умов 
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проходження дороги і даних фонової концентрації. В розрахунку приймаються 

такі вихідні дані: 

- середньорічна добова перспективна інтенсивність руху, авт./добу (згідно з 

завданням); 

- склад транспортного потоку (згідно з завданням); 

- розрахунок виконується для літнього періоду, так як найбільша 

інтенсивність руху спостерігається влітку; 

- швидкість вітру, м/с – згідно з п.2 для літнього періоду; 

- напрямок вітру (азимут) – згідно з п. 2 для літнього періоду; 

- сонячна радіація – сильна (характерна сонячна, ясна погода). 

Розрахунки виконуються для відстаней, що наведені в табл. 4.4 окремо для 

кожної забруднюючої речовини, які визначені у п. 4.1.2. 

Потужність емісії забруднювальних речовин у відпрацьованих газах 

транспортного потоку на ділянці q, мг/(м×с), визначається за формулою (4.1): 
 

1 
q 

3600 
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(4.1) 

 

де Nпеpсп – перспективна середньодобова інтенсивність руху автомобілів, 

авт./добу (згідно з завданням); 

kш – коефіцієнт, який враховує залежність величини викидів від швидкості 

транспортного потоку (згідно з табл. 4.2); 

fі – вміст автомобілів і-ої групи в загальному транспортному потоці, % 

(згідно з завданням); 

Еі – питомі викиди шкідливих речовин для автомобілів і-ої групи, г/кг 

(згідно з табл. 4.3). 

 
Таблиця 4.2 – Залежність коефіцієнта kш від швидкості транспортного 

потоку 
Швидкість транспортного 
потоку, км/год 

10 20 30 40 50 60 70 80 100 

Коефіцієнт kш 1,35 1,20 1,00 0,75 0,50 0,30 0,40 0,50 0,65 

Примітка: 1 В розрахунках викидів оксидів азоту при швидкості до 80 км/год слід приймати kш 
=1,00. 

2 Швидкість транспортного потоку слід приймати в залежності від категорії дороги і умов її 

проходження згідно з табл. 4.2 [4] або табл. В.1 додатка В. 
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2    Vв   sin 

Таблиця 4.3 – Значення питомих викидів шкідливих речовин 

 

Тип автомобіля 

Питомі викиди шкідливих речовин, г/кг 

Оксид 
вуглецю 

Оксиди 
азоту 

Вугле- 
водні 

Сажа 
Сірчистий 
ангідрид 

Форм- 
альдегід 

Сполуки 
свинцю 

Бенз(а) 
пирен 

Легкові 
карбюраторні 

19,0 1,8 2,1 - 0,06 0,006 0,019 1,7х10
-6

 

Легкі дизельні 2,0 1,3 0,25 0,1 0,21 0,003 - - 

Малі автомобілі 

карбюраторні 
(вант. до 3т) 

 

69,4 

 

2,9 

 

11,5 

 

- 

 

0,20 

 

0,020 

 

0,026 

 

4,5х10
-6

 

Вантажні середні 

та великі 

карбюраторні 
(вант. більше 3т) 

 
75,0 

 
5,2 

 
13,4 

 
- 

 
0,22 

 
0,022 

 
0,033 

 
6,3х10

-6
 

Вантажні 

автомобілі 

дизельні 

 

97,6 

 

5,3 

 

13,4 

 

- 

 

0,32 

 

0,030 

 

0,041 

 

6,4х10
-6

 

Автобуси 
карбюраторні 

8,5 7,7 6,0 0,3 1,25 0,210 - 6,5х10
-6

 

Автобуси дизельні 8,8 8,0 6,5 0,3 1,45 0,310 - 6,7х10
-6

 

Вантажні 

автомобілі й 

автобуси, що 

працюють на 

природному газі 

 
 

39,0 

 
 

2,6 

 
 

1,3 

 
 

- 

 
 

0,18 

 
 

0,002 

 
 

- 

 

2,0х10
-6

 

 
При розрахунку розсіювання викидів від автотранспорту і визначення 

концентрації токсичних речовин на різному віддаленні від дороги 

використовується модель Гаусового розподілу домішок в атмосфері на невеликих 

висотах. Концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі Сх, мг/м³, 

розраховується за формулою (4.2): 
 

C x 
2 q 

 F
  

(4.2) 
 
 

де q – потужність емісії забруднень від транспортного потоку на ділянці, 

мг/(м×с), що визначена за формулою (4.1); 

σ – стандартне значення Гаусового розсіювання при відстані Х від кромки 

проїзної частини (табл. 4.4); 

Vв – розрахункова швидкість вітру, м/с (згідно з п. 2); 

φ – кут, що складається напрямком вітру до траси дороги, град (рис. 4.1); 

F – фонова концентрація, мг/м³ (згідно з завданням). 
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Рисунок 4.1 – Приклад визначення кута між напрямком вітру і трасою 

дороги 
1 – роза вітрів за зимовий період; 2 – роза вітрів за літній період; 

3 – пануючий напрямок вітру за літній період; 4 – вісь дороги; 

φ – кут, що складається пануючим напрямком вітру до осі дороги 

Таблиця 4.4 – Значення стандартного Гаусового розсіювання (відхилення) 

 

 

 

 

 

 

 
За наявності захисних споруд концентрації забруднень придорожнього 

простору за захисними спорудами знижуються у відповідності до табл. 4.5. 

Концентрацію шкідливих речовин в атмосферному повітрі в точці придорожнього 

простору за захисною спорудою Cзс.x, мг/м³ розраховують за формулою (4.3): 
 

C 
зс . x 

 (1  k 
еф 

)  С 
х
 (4.3) 

 

де kеф – коефіцієнт зниження концентрації, частки одиниці (табл. 4.5); 

Сх – концентрація в точці Х, яка розрахована за формулою (4.2). 

Результати розрахунку концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі зіставляються з гранично допустимими концентраціями 

(ГДК) – табл. 4.1 та зводяться в таблицю по формі табл. 4.6. Для кожної речовини 

і відстані подається два значення: в мг/м³ та у долях ГДК (Сі / ГДКі). Розрахунки 

рекомендується виконувати із застосуванням програми Excel. 

Сонячна 

радіація 

Значення стандартного Гаусового розсіювання (відхилення) при віддаленні Х 
від кромки проїзної частини в м 

10 20 40 60 80 100 150 200 250 

Сильна 2 4 6 8 10 13 19 24 30 

Слабка 1 2 4 6 8 10 14 18 22 

Примітка: Сильна сонячна радіація відповідає ясній сонячній погоді, слабка – похмурій (в т.ч. 

дощовій). Величина повинна прийматися в розрахунковий період найбільшої інтенсивності 

руху (літній період). Рівень сонячної радіації приймається в залежності від того, яка погода 
превалює в розрахунковий місяць. 

 



22 
 

За отриманими результатами будується графік забруднення 

відпрацьованими газами придорожньої зони (приклад графіку наведено на рис. 

4.2). 

Таблиця 4.5 – Зниження концентрації забруднень різними типами захисних 

споруд і зелених насаджень 

Захисна споруда 
Зниження 

концентрації, % 

Один ряд дерев з чагарником висотою до 15м на смузі газону 3-4 м 10 

Два ряди дерев без чагарнику на газоні 8-10 м 15 

Два ряди дерев з чагарником на газоні 10-12 м 30 

Три ряди дерев з двома рядами чагарнику на смузі газону 15-20 м 40 

Чотири ряди дерев з чагарником заввишки 1,5 м на смузі газону від 
25 м до 30 м 

50 

Суцільні екрани, стіни будівель висотою більше 5 м від рівня 
проїзної частини 

70 

Земляні насипи, укоси при дорозі у виїмці і при різниці відміток від 
2 до 3 м 

50 

Те ж, від 3 м до 5 м 60 

Те ж, більше 5 м 70 

 

 

Рисунок 4.2 – Графік концентрації забруднювальних речовин в 

атмосферному повітрі придорожньої зони, мг/м³ (приклад) 



23 
 

Таблиця 4.6 – Розподілення забруднюючих речовин у атмосферному повітрі 

Назва 

забруднюючої 
речовини 

Код 

ЗР 

Потужність 

емісії, 

мг/(м х с) 

Концентрація забруднювальної речовини на 
відстані від кромки проїзної частини, мг/м³ 

ГДК 

10 20 40 60 80 100 150 200 250 мг/м³ 

Оксиди 

вуглецю СО 
0337 

 *         
3,00 

**         

Оксиди азоту 
NОх 

3001 
          

0,04 
         

Вуглеводні 
СхНу 

2754 
          

1,50 
         

Сажа С 0328 
          

0,05 
         

Сірчистий 

ангідрид SО2 
0330 

          
0,05 

         

Формальдегід 
НССО 

1325 
          

0,003 
         

Сполуки 

свинцю Рb 
0184 

          
0,0003 

         

Примітка: * – значення у мг/м³; ** – значення у долях від ГДК (наприклад, 

1,25ГДК), значення менші за ГДК допускається відображати «<ГДК». 

 
4.1.3 Пропозиції щодо визначення розміру санітарно-захисної зони на 

підставі розрахунків забруднення атмосфери від експлуатації автомобільної 

дороги 

Границі S допустимих концентрацій шкідливих речовин слід розраховувати 

інтерполяцією за даними табл.4.6 у відповідності до ГДК кожної речовини. 

Результати розрахунків границь допустимих концентрацій слід зводити в таблицю 

по формі табл. 4.7. Розрахунок границі S допустимих концентрацій виконують в 

такій послідовності: 

- по табл. 4.6 відшуковують ділянку в поперечному перерізі, на якій 

концентрація забруднювальної речовини переходить через значення ГДК (рис. 

4.3), тобто на одній межі ділянки концентрація буде більша за ГДК (С>ГДК), а на 

іншій – менша за ГДК (С<ГДК); 

- границя допустимих концентрацій S, м, визначається за формулою (4.4): 
 

 
S  A

c  c 


L
C  C   

 (C 
 ГДК 

 ГДК ) 
(4.4) 

C 
 ГДК 

 C 
 ГДК 

 

де Ас-с – відстань від кромки проїзної частини до ділянки, де відбувається 

перехід концентрації через значення ГДК, м; 
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Lс-с – довжина ділянки, де відбувається перехід концентрації через значення 

ГДК, м; 

С>ГДК – концентрація шкідливої речовини, що більша за ГДК (концентрація 

на межі ділянки), мг/м³; 

С<ГДК – концентрація шкідливої речовини, що менша за ГДК (концентрація 

на межі ділянки), мг/м³; 

ГДК – значення гранично допустимої концентрації даної речовини, мг/м³. 
 
 

Рисунок 4.3 – Схема до визначення границі допустимих концентрацій S 

 
Таблиця 4.7 – Границі допустимих концентрацій шкідливих речовин в 

придорожньому просторі автомобільної дороги 

Назва забруднюючої 
речовини 

Код ЗР ГДК, мг/м³ 
Границі допустимих 

концентрацій S, м 

Оксиди вуглецю СО 0337 3,00  

Оксиди азоту NОх 3001 0,04  

Вуглеводні СхНу 2754 1,50  

Сажа С 0328 0,05  

Сірчистий ангідрид SО2 0330 0,05  

Формальдегід НССО 1325 0,003  

Сполуки свинцю Рb 0184 0,0003  

 
4.2 Оцінка рівня шумового впливу транспортного потоку 

Підлягають аналізу характеристики шуму від об'єкта (автомобільної 

дороги): 

- дані натурних вимірів існуючого фонового рівня шуму (якщо вони мали 

місце); 

- розрахункові рівні шуму від об'єкта; 

- обґрунтування заходів щодо зменшення шуму джерел; 
- обґрунтування вимог до шумозахисних заходів. 
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Одним із основних джерел впливу на навколишнє середовище, поряд з 

викидами забруднюючих речовин в атмосферу, є шумовий вплив від руху 

транспортних засобів по автомобільній дорозі. Шумами прийнято називати звуки, 

які сприймаються дискомфортно і можуть викликати негативний вплив на 

організм людини. Поріг дискомфорту (невдоволення) населення, як правило, має 

місце при 55-60 дБА. Даний підрозділ передбачає оцінку акустичного впливу на 

навколишнє середовище при експлуатації автомобільної дороги на основі 

акустичних розрахунків очікуваних рівнів шуму в контрольних точках і границь 

санітарно-захисної зони по шумовому фактору. Акустичні розрахунки виконують 

у відповідності з вимогами [13]. Джерелом шуму (ДШ) проектної автомобільної 

дороги є транспортний потік. 

 
4.2.1 Акустичний розрахунок виконується в такій послідовності (рис. 4.4): 

- визначається еквівалентний рівень транспортного шуму LТР, дБА, на 

відстані 7,5 м від осі найближчої смуги руху за формулою (4.5): 
 

L
ТР 

 50  8,8  lg( N год  ) (4.5) 
 

де Nгод – розрахункова годинна інтенсивність руху, авт./год, яка 

визначається за формулою (4.6): 
 

N 
год 

 0,076  N 
персп (4.6) 

 

де Nпеpсп – перспективна середньодобова інтенсивність руху автомобілів, 

авт./добу (згідно з завданням); 

 
- визначається еквівалентний рівень транспортного шуму в придорожній 

смузі за відсутності захисних споруд LЕКВ, дБА, за формулою (4.7): 
 

L
ЕКВ 

 LТР   LV   Lk   Li   L
покр 

  L 
рівн 

  Lдиз   LL   K пов (4.7) 
 

LТР– розрахунковий рівень шуму на відстані 7,5 м від осі найближчої смуги 

руху, дБА, визначений за формулою (4.5); 

ΔLV – поправка на швидкість транспортного потоку, дБА, визначається за 

формулою (4.8): 
 

 LV  0,15  (Vтр  50 ) (4.8) 
 

де Vтр – швидкість руху транспортного потоку, км/год (згідно з 

п.3.1); 
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ΔLk – поправка на склад транспортного потоку, дБА, визначається по 

таблиці 4.8; 

ΔLі – поправка на поздовжній ухил, дБА, визначається по таблиці 4.9; 

ΔLпокр – поправка на вид покриття, дБА, визначається по таблиці 4.10; 

ΔLрівн – поправка на рівність покриття, дБА, при відмінній рівності – (-

1дБА), при добрій – 0дБА, при задовільній – (1дБА); 

ΔLдиз – поправка на кількість дизельних автомобілів, дБА, визначається по 

таблиці 4.11; 

ΔLL – величина зниження рівня шуму залежно від відстані від крайньої 

смуги руху, дБА, визначається по таблиці 4.12; 

Кпов – коефіцієнт, що враховує тип поверхні між дорогою і точкою 

вимірювання, приймається по табл. 4.13. 
 
 

Рисунок 4.4 – Схема до акустичного розрахунку транспортного шуму 

КТ – контрольна точка; ДШ – джерело шуму 

1 – територія між дорогою і КТ; 2 – крайня смуга руху; 3 – графік розподілу 

еквівалентного рівня шуму 

 
Таблиця 4.8 – Величина поправки на склад транспортного потоку ΔLk 

Відносна кількість вантажних 
автомобілів і автобусів, % 

5-20 21-35 36-50 51-60 61-85 

Величина поправки ΔLk, дБА -2 -1 0 +1 +2 
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Таблиця 4.9 – Величина поправки на поздовжній ухил ΔLі 

Величина поздовжнього ухилу 
автомобільної дороги, ‰ 

Величина поправки ΔLі, дБА 

До 20 0 

40 +1 

60 +2 

80 +3 

100 +4 

 
Таблиця 4.10 – Величина поправки на вид покриття ΔLпокр 

Вид покриття Величина поправки ΔLпокр, дБА 

Дрібнозернистий асфальтобетон -1,5 

Крупнозернистий асфальтобетон, чорний щебінь +1,0 

Цементобетон +2,0 

Щебінь і гравій, не оброблені в’яжучим +3,0 

Бруківка +6,0 

 
Таблиця 4.11 – Величина поправки на кількість дизельних автомобілів ΔLдиз 

Відносне число вантажних автомобілів і 
автобусів з дизельними двигунами, % 

5-10 11-20 21-35 

Величина поправки ΔLдиз, дБА +1 +2 +3 

 
Таблиця 4.12 – Величина зниження рівня шуму залежно від відстані від 

крайньої смуги руху 

 
Відстань 

L м 

Величина поправки ΔLL дБА 

Кількість смуг руху 

 

2 

4 6 

ширина розділювальної смуги м 

5 12 5 12 

1 2 3 4 5 6 

25 46 36 34 32 30 

50 75 61 57 55 52 

75 92 77 72 71 67 

100 104 88 84 81 77 

150 122 105 100 97 93 

250 144 122 116 114 110 

300 152 134 128 126 121 

400 164 146 140 138 133 

500 174 156 150 147 143 

625 183 165 159 157 152 

750 191 173 167 165 160 

875 198 180 174 171 164 

1000 204 185 182 177 172 
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Таблиця 4.13 – Коефіцієнт Кпов, що враховує тип поверхні між дорогою і 

точками вимірювання 

Тип поверхні Кпов 

Рілля 10 

Асфальтобетон, цементобетон 09 

Зелений газон 11 

Сніг пухкий 125 

Розрахунки виконують для відстаней, що наведені в табл. 4.12. Результати 

розрахунків зводяться в таблицю по формі табл. 4.14. 

Таблиця 4.14 – Очікувані (прогнозовані) рівні шуму транспортного потоку 
 

Ділянка, характеристика 

Відстань від дороги, м  

Прим. 25 50 100 300 500 1000 

Рівень транспортного шуму, дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
4.2.2 Оцінка вимог до шумозахисних заходів з їх необхідною акустичною 

ефективністю 

Необхідна акустична ефективність шумозахисним заходом, яка відповідає 

потрібному зниженню рівня шуму в контрольній точці ∆LАтр.тер., виконується на 

основі порівняння акустичного впливу в рамках шкали інтервалів «Прогноз – 

ГДР» згідно з [13] за формулою (4.9): 
 

 LA 
тр .тер 

 LA 
тер .  

 LA 
экв .доп . (4.9) 

 

де LA 
тер . 

– очікуваний (прогнозований) рівень звуку в контрольній точці на 

території, яка захищається від шуму транспортного потоку (табл. 4.15); 

LA 
экв .доп . 

– допустимий рівень звуку на території, яка захищається від шуму 

транспортного потоку (табл. 4.16). 

Необхідна акустична ефективність шумозахисного заходу визначається в 

табличній формі по формі табл. 4.15. 

 

Таблиця 4.15 – Необхідна акустична ефективність шумозахисного заходу 

 

 
Ділянка 

 

 
Характеристика КТ 

Значення 

рівня звуку в 

КТ LA 
тер . 

, 

дБА 

 

Допустиме 

значення 

LA 
экв .доп . 

, дБА 

Потрібне 

зниження 

рівня шуму 
 LA 

тр .тер 
, 

дБА 

 

Протишумовий 

захід 

1 2 3 4 5 6 
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В колонку 1 «Ділянка» вносяться дані щодо розташування контрольної точки 

(наприклад, найменування населеного пункту); 

В колонку 2 «Характеристика КТ» – характеристика території, призначення, 

господарське використання (наприклад, сельбищна зона) – згідно з завданням; 

В колонку 3 «Значення рівня звуку в КТ» вноситься значення рівня звуку в 

контрольній точці, що визначено методом інтерполяції на основі даних табл. 4.14 і 

відстані від смуги руху до КТ (згідно з завданням); 

В колонку 4 «Допустиме значення» вноситься значення гранично допустимого 

рівня шуму для даної КТ згідно з табл. 4.16; 

В колонку 5 «Потрібне зниження рівня шуму» вносяться значення, що 

визначено за формулою (4.9); на основі отриманого значення ∆LАтр.тер і керуючись 

даними табл. 4.17 приймається рішення щодо необхідного заходу по зниженню 

рівня шуму (зелені насадження, екран тощо), яке і вноситься в колонку 6 

«Протишумовий захід». 

 
Таблиця 4.16 – Гранично допустимі рівні шуму 

 
Призначення приміщень і територій 

Еквівалентний 

рівень звуку, 
дБА 

Максимальний 

рівень звуку, дБА 

день ніч день ніч 

Житлові приміщення квартир 40 30 55 45 

Житлові кімнати в будинках 
гуртожитків 

45 35 60 50 

Території, які прилягають до житлових 
будинків. Сельбищні території 

55 45 70 60 

Території, які прилягають до будинків 
гуртожитків 

60 50 75 65 

Території масового відпочинку і 
туризму 

50 35 85 75 

Примітка: 1 Допустимі рівні шуму, які безпосередньо прилягають до будинків, 

встановлені для точок, розташованих на відстані 2 м від огороджувальних 

конструкцій (фасадів) будинків. 

2 Згідно з [14] допустимі еквівалентні і максимальні рівні звуку, які 

створюються засобами автомобільного транспорту на відстані 2 м від фасадів 

першої лінії забудови, орієнтованих у бік магістральних вулиць 

загальноміського і районного значення, допускається приймати на 10 дБА 

більшими від зазначених. При цьому у приміщеннях вказаних будинків 

повинні бути зазначені рівні проникаючого зовнішнього шуму відповідно до 

вимог даної таблиці. 
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(k  m ) 
2
  ( H  h ) 

2
 

1 

( Н  h2 )  ( L  k  m ) 
2 2 

L2  (h  h ) 2 
2 1 

Таблиця 4.17 – Протишумові заходи 

 
Протишумовий захід 

Ширина 

посадок 

м 

Зниження рівня шуму за смугою, дБА 

Інтенсивність руху, авт./год 

до 60 200 600 1200 

1 Зелені насадження:      

1.1 Три ряди листяних порід з чагарником 10 6 7 8 8 

1.2 Чотири ряди листяних порід з 
чагарником у вигляді двоярусної огорожі 

15 7 8 9 9 

1.3 Чотири ряди хвойних порід шахової 
посадки з двоярусним чагарником 

15 13 15 17 18 

1.4 П’ять рядів листяних порід з 
чагарником у вигляді двоярусної огорожі 

20 8 9 10 11 

1.5 П’ять рядів хвойних порід шахової 
посадки з двоярусним чагарником 

20 14 16 18 19 

1.6 Шість рядів листяних порід з 
чагарником у вигляді двоярусної огорожі 

25 9 10 11 12 

2 Протишумові екрани, вали  Встановлюється розрахунком 

 
Величина зниження рівня шуму шумозахисним екраном (земляним валом, 

укосом виїмки – рис. 4.5) ΔLекр,дБА, визначається за формулою (4.10): 
 

 L
екр 

 18 ,2  7 ,8  lg( a  b  c  0,02 ) (4.10) 
 

де а – найкоротша відстань від центра джерела шуму до верхньої кромки 

захисної споруди, м, визначається за формулою (4.11): 

 

a  (4.11) 
 

b – найкоротша відстань від розрахункової точки до верхньої кромки 

захисної споруди, м, визначається за формулою (4.12): 

 

b  (4.12) 
 

с – найкоротша відстань від розрахункової точки до джерела шуму, м, 

визначається за формулою (4.13): 

 

c  (4.13) 
 

де k – відстань від джерела шуму до захисного екрану, м. Згідно з 

[14] захисні екрани слід влаштовувати на мінімально допустимій 

відстані від проїзної частини автомобільної дороги з урахуванням 

вимог щодо безпеки руху, забезпечення водовідводу та 

експлуатаційного    утримання    дороги.    При    такому    встановленні 
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необхідне зниження рівня звуку забезпечується при найменшій висоті 

екрану; 

m – проекція захисного екрану (укосу) на горизонтальну площину, 

м; 

Н – висота екрану або укосу (приймається проектувальником). Як 

правило, мінімальна висота екрану складає 2 м, максимальна висота 

для забезпечення кращого вписування у ландшафт – не більше 5 м; 

h1 – висота джерела шуму над поверхнею покриття (для легкових 

автомобілів 0,4 м; для вантажних – 1,0 м); 

h2 – висота розрахункової точки над поверхнею покриття проїзної 

частини, м (згідно з завданням); 

L – відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою, м 

(згідно з завданням). 

 
Результати акустичного розрахунку протишумового екрану зводяться в табл. 

4.18. Докладний розрахунок і проектування протишумових споруд наведено у [15]. 

Приклади конструкцій протишумових екранів наведено в додатку Е. 
 

Рисунок 4.5 – Схема до визначення зниження рівня шуму протишумовим 

екраном 

a, b, c, H, h1, h2, L, k, m – див. формули 4.10-4.13 

Таблиця 4.18 – Величина зниження рівня шуму екраном 

 

Відстань між 

джерелом шуму 

і розрахунковою 

точкою L, м 

Шляхи проходження 

звукового променя, м 

Величина 

зниження рівня 

шуму 

шумозахисним 

екраном, дБА 

 

 
Примітка  

а 

 
b 

 
с 

    (ΔLAекр)  
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тер 

4.2.3 Повірочний розрахунок очікуваного (прогнозованого) рівня шуму в 

контрольних точках на території, яка захищається від шуму об’єкта LA
/
 з 

урахуванням шумозахисних заходів, які передбачені проектом, виконується за 

формулою (4.14): 
 

/ 

тер 
 LA 

 

тер . 
  LA

 

екр . 
  LA

 

зел . (4.14) 
 

де ΔLAекр – зниження рівня шуму на шляху розповсюдження екраном, дБА 

(згідно з табл. 4.18); 

ΔLAзел – зниження рівня шуму на шляху розповсюдження зеленими 

насадженнями, дБА (згідно з табл. 4.17). 

Результати повірочного розрахунку зводяться в табл. 4.19. 

Таблиця 4.19 – Очікуваний (прогнозований) рівень шуму з урахуванням 

протишумових заходів 

 

 
Ділянка 

 
Значення 

рівня звуку 

в КТ LАтер., 

дБА 

Зниження рівня шуму на 

шляху розповсюдження 

Значення 

рівня 

звуку в 

КТ 
LА

/
 , 
тер. 

дБА 

Допусти- 

ме 

значення 

LA 
экв .доп . 

, 

дБА 

Потрібне 

зниження 

рівня 

шуму 
 LA 

тр .тер 
, 

дБА 

екранами 

ΔLAекр., дБА 

зел. насадж. 

 LA 
зел . 

, дБА 

       

 
4.3 Забруднення ґрунтів в придорожній смузі 

В цьому підрозділі підлягають аналізу впливи транспортного потоку на 

ґрунти з урахуванням особливостей землекористування, наявності площ цінних 

сільськогосподарських угідь, хімічного, біологічного та радіоактивного 

забруднення, вібрації, виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і 

явищ та інших чинників, які негативно впливають на стан ґрунтів. 

При оцінці впливів планованої діяльності на стан ґрунтів враховують 

генетичні види ґрунтів, характеристики їхнього гумусового складу, механічні і 

водно-фізичні властивості, ландшафтно-геохімічні бар'єри (накопичення і 

міграція речовин), родючість, ступінь розвитку процесів деградації ґрунтів та ін. 

Обґрунтовують заходи щодо запобігання або зменшення негативних 

впливів на ґрунти і зниження їхньої родючості, з рекультивації земель, які 

тимчасово вилучають з землекористування, відпрацьованих кар'єрів, інших 

порушених земель, а також з проведення робіт з поліпшення якості 

малопродуктивних земель. 

LА 
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h  

При роботі двигунів транспортних засобів утворюються «умовно тверді» 

викиди, що складаються з аерозольних і пилоподібних частинок. У найбільш 

значній кількості утворюються викиди сполук свинцю і вуглецю (сажі). Викиди 

сполук свинцю відбуваються одночасно з викидами відпрацьованих газів при 

роботі двигунів внутрішнього згоряння автомобілів на етилованому бензині. 

Вважається, що близько 20% загальної кількості свинцю розноситься з газами у 

вигляді аерозолів, 80% випадає у вигляді твердих частинок розміром до 25 мк і 

водорозчинних з'єднань на поверхні прилеглих до дороги земель, накопичується в 

ґрунті на глибині орного шару або на глибині фільтрації води атмосферних 

опадів. Небезпека накопичення сполук свинцю в ґрунті обумовлена високою 

доступністю його рослинам і переходом по ланках харчового ланцюга у тварин, 

птахів і людини. 

Гранично допустима концентрація свинцю в ґрунті за загально-санітарним 

показником з урахуванням фонового забруднення встановлена 32 мг/кг. 

Оцінку забруднення придорожніх земель викидами свинцю автомобілями 

слід виконувати на основі визначеного розрахунковим шляхом рівня забруднення 

поверхневого шару ґрунту. Рівень забруднення свинцем поверхневого шару 

ґрунту Рс, мг/кг, на різній відстані від краю проїзної частини автомобільної 

дороги визначається за формулою (4.15): 
 

P  
P

П
 

c (4.15) 
гр 

 

де hгр – товщина ґрунтового шару в якому розподіляються викиди свинцю, 

м. В  роботі приймається рівною 0,3 м (товщина рослинного шару ґрунту); 

ρ – щільність ґрунту, кг/м
3
 (приймається 1200 кг/м³); 

РП – величина відкладання свинцю на поверхні землі, мг/м², визначається за 

формулою (4.16): 

 

P
п   
 0,4  К 

1 
 U 

V
 
 T 

p 
 P

e 
 F (4.16) 

 

де К1 – коефіцієнт, що враховує відстань від краю проїзної частини і 

визначається по таблиці 4.20; 

Uv – коефіцієнт, що залежить від сили і напрямку вітру; приймається таким, 

що дорівнює відношенню площі рози вітрів з боку дороги, протилежній 

розглядуваній зоні до загальної її площі (рисунок 4.6); 
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Тр – розрахунковий термін експлуатації автомобільної дороги, діб 

(приймається рівним 7300 діб)

F – фонове забруднення поверхні землі, мг/м
2
 (згідно з завданням)

Ре – потужність емісії свинцю, в мг/мдоб; визначається за формулою 

(4.17)

P
e 
 K 

n  
 K 

o  
 m 

p  
 K 

m
 

i 

  (G
i   
 P

i 
 N 

cp   


1 

f 
i   

/ 100 ) 
 

(4.17) 

 

де Кп – коефіцієнт перерахунку одиниць виміру (Кп=0,74); 

Ко – коефіцієнт, що враховує осадження свинцю в системі випуска газів 

(Ко=0,80); 

mp – коефіцієнт, що враховує дорожні і автотранспортні умови і 

визначається по графіку на рис. 4.7 в залежності від швидкості транспортного 

потоку

Кт – коефіцієнт, що враховує частку свинцю у вигляді твердих частинок у 

загальному обсязі викидів (Кт=0,80); 

Gі – середні експлуатаційні витрати пального для даного типу (марки) 

автомобіля, л/км, визначається по таблиці 4.21; 

Рі – вміст добавки свинцю в пальному, г/кг (приймають 0,17 г/кг); 

fі – вміст автомобілів і-ої групи в загальному транспортному потоці, % 

(згідно з завданням); 

Ncp – середньодобова інтенсивність руху автомобілів, середня за 

перспективний період, авт./добу, визначається за формулою (4.18): 
 

N 
cp 
 N 

персп 
/ K 

ср .інт (4.18) 
 

де Nпеpсп – перспективна середньодобова інтенсивність руху автомобілів, 

авт./добу, (згідно з завданням); 

Кср.інт. – коефіцієнт приведення перспективної інтенсивності руху до 

середньої за перспективний період, визначається за графіком на рис. 4.8 в 

залежності від щорічного прирісту інтенсивності руху (згідно з завданням). 

 
Таблиця 4.20 – Коефіцієнт К1 

Відстань від осі 
проїзної частини, м 

10 20 30 40 50 60 80 100 150 200 

К1 0,5 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005 0,001 0,0002 
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Рисунок 4.6 – Схема до розрахунку 

забруднення ґрунту 

1 – роза вітрів; 2 – вісь автомобільної 

дороги; 3 – придорожня зона, для якої 

виконується розрахунок; 4 – загальна 

площа рози вітрів; 5 – площа рози 

вітрів, з боку дороги, яка протилежна 

розглядуваній зоні 
 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.21 – Середні експлуатаційні норми витрат пального на 1 км 

шляху в літрах 

Тип автомобіля 
Середня експлуатаційна 

витрата пального Gі, л/км 

Легкові автомобілі 0,11 

Малі вантажні автомобілі карбюраторні (до 5 тон) 0,16 

Вантажні автомобілі карбюраторні (6 тон і більше) 0,33 

Вантажні автомобілі дизельні 0,34 

Автобуси карбюраторні 037 

Автобуси дизельні 0,28 

 

 

Рисунок 4.7 – Графік залежності коефіцієнту mp від швидкості 

транспортного потоку 
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Рисунок 4.8 – Графік залежності коефіцієнту приведення перспективної 

інтенсивності руху до середньої за перспективний період Кср.інт. від щорічного 

прирісту інтенсивності руху 

 
Результати розрахунку зводяться в табл. 4.22. 

Таблиця 4.22 – Розподілення рівня забруднення ґрунту свинцем 
 

Явище 

Відстань від дороги, м  

ГДК 20 40 60 80 100 200 

Рівень забруднення, мг/кг 

Свинець в 
ґрунті 
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4.4 Вплив на водне середовище 

В цьому підрозділі підлягають аналізу порушення гідрологічних і 

гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливів 

автомобільної дороги, впливи на поверхневі і підземні води забруднюючих 

речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних вод і 

фільтраційних витоках. Результати аналізу повинні відображати розподіл 

оцінюваних показників по акваторії і території, у контрольних створах. 

У матеріалах, що характеризують поверхневі води, стисло наводяться 

загальні відомості про водні об'єкти, основні дані щодо їх водозбірних басейнів і 

господарського використання, наявність пунктів спостережень за їх станом. При 

оцінці впливів планованої діяльності на стан поверхневих вод розглядають: 

- морфометричні, гідродинамічні і водно-балансові параметри; 

- якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, 

токсикологічні, паразитологічні, радіоекологічні характеристики. 

Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях 

водокористування, відпочинку, спорту тощо. 
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Матеріали, що характеризують підземні води, включають загальні відомості 

про басейн підземних вод, потужності зони активного водообміну, розвитку 

горизонтів підземних вод, дані про їх господарське використання, перелік і опис 

пунктів гідрогеологічних спостережень, результати яких використані у матеріалах 

ОВНС. Оцінка впливів планованої діяльності на підземні води виконується для 

ґрунтових вод і водоносних горизонтів, що реально використовуються для 

питних, господарських, лікувальних та інших цілей. При оцінці впливів 

розглядають: 

- морфометричні, гідродинамічні, фільтраційні і водно-балансові параметри; 

- якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні та інші 

характеристики згідно з чинним законодавством; 

- умови природної захищеності. 

Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях живлення 

водоносних горизонтів та водозабору. 

Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення надходження у 

водне середовище забруднюючих речовин, порушення гідродинамічного режиму, 

виснаження поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршення стану вод і 

деградації угруповань водних організмів. Розрахункові варіанти повинні 

охоплювати найменш сприятливі періоди і можливі аварійні ситуації. 

4.4.1 Оцінка забруднення поверхневого стоку (скиду) з автомобільної 

дороги 

Пил, продукти зносу покриттів, шин і гальмівних колодок, викиди від 

роботи двигунів автомобілів, матеріали, що використовуються для боротьби з 

ожеледицею, які осідають на покритті автомобільних доріг, призводять при змиві 

дощовими і талими водами до насичення вод поверхневого стоку різними 

забруднюючими речовинами, в числі яких завислі речовини, нафтопродукти 

(бензин, дизельне паливо, масла, мазут тощо), які потім можуть потрапляти в 

водотоки. 

Оцінку забруднення поверхневого стоку (скидання) з автомобільних доріг і 

виявлення необхідності його очищення слід проводити розрахунком гранично 

допустимого скидання речовин у водний об'єкт. 

Гранично допустимий скид (ГДС) речовин у водний об'єкт – маса речовини 

в стічних водах, максимально допустима до відведення з встановленим режимом 

у даному пункті водного об'єму в одиницю часу з метою забезпечення якості води 

в контрольному пункті. 

Оцінка забруднення поверхневого стоку виконуються в такій послідовності. 
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Визначаються витрати зливових вод Qзлив, л/с. Витрати зливових вод 

визначаються згідно з [16], для оціночних і наближених розрахунків можна 

використовувати формулу (4.19): 

Z  A1,2  F 
Q

злив      mid вод  

10 
1, 2 n  0 ,1 (4.19) 

 

де Zmid – середнє значення коефіцієнту покриву, що характеризує поверхню 

басейну стоку. Приймається для асфальтобетонних покриттів – 0,26; для 

покриттів з чорного щебеню – 0,224; для покриття з бруківки – 0,145; для 

покриття з необробленого щебеню – 0,125; 

A – параметр, що залежить від району розташування дороги, періоду 

перевищення розрахункової інтенсивності дощу; визначається згідно з [1]. Для 

оціночних розрахунків в роботі приймається по табл. 4.23 

Fвод – площа водозбору, га, що дорівнює добутку довжини ділянки дороги 

на ширину частини дороги, з яких вода буде надходити у водоток (згідно з 

завданням); 

n – показник ступеня, який визначається по табл. 4.23. 

Таблиця 4.23 – Значення параметрів А і n 

Місто n A 

1 2 3 

Вінниця 0,73 1096 

Дніпро 0,7 648 

Донецьк 0,7 793 

Житомир 0,69 722 

Запоріжжя 0,7 673 

Івано-Франківськ 0,73 998 

Ізмаїл 0,75 974 

Київ 0,69 822 

Кропивницький 0,7 722 

Луганськ 0,7 847 

Луцьк 0,73 926 

Львів 0,73 971 

Миколаїв 0,72 882 

Одеса 0,75 881 

Полтава 0,69 716 

Сімферополь 0,65 729 

Тернопіль 0,73 861 

Ужгород 0,7 767 

Харків 0,7 847 

Херсон 0,73 844 

Хмельницький 0,73 1060 

Черкаси 0,7 797 

Чернігів 0,69 697 
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Q 

Визначаються витрати талих вод Qсніг, л/с за формулою (4.20): 
 

5,5  h
th

 

сніг 

 K 
tid 

 F
вод 

10  t



  
th

  
(4.20) 

 

де hth – шар стоку за 10 денних годин, мм; визначається за рис. 4.9 в 

залежності від району розміщення дороги; 

Ktid – коефіцієнт, який враховує часткове прибирання та вивезення снігу 

(приймається 0,8); 

Fвод – площа водозбору, га; 

ψth – коефіцієнт стоку талих вод (приймається 0,65); 

tγ – тривалість стікання талих вод від геометричного центру водозбору до 

розрахункової ділянки, год. (приймається 1 година). 

Визначається розрахунковий обсяг поверхневого стоку Qрозр, л/с. При 

розрахунку величини фактичного скиду враховується найбільший з визначених 

витрат дощових Qзлив  або талих вод Qсніг. 

Визначається величина фактичного скидання Фс, г/год, забруднюючих 

речовин з поверхневими стічними водами по кожному інгредієнту (речовини) 

забруднення за формулою (4.21): 
 

Фс    3,6  С ф  Q розр (4.21) 
 

3,6 – коефіцієнт перерахунку одиниць виміру; 

Сф – фактична концентрація забруднюючих речовин у поверхневому стоці 

за кожним інгредієнтом забруднень, мг/л. Приймається згідно з даними [17] або 

табл. 4.24; 

Qрозр – розрахунковий обсяг поверхневого стоку, л/с. 

 
Таблиця 4.24 – Кількість забруднень в поверхневому стоці 

Найменування 
Кількість забруднень, мг/л 

у зливових водах у талих водах 

Завислі речовини 1300 2700 

Нафтопродукти 24 26 

Примітка: Наведені значення подані для автомобільних доріг І категорії, 

для автомобільних доріг інших категорій концентрацію забруднюючих 

речовин визначають з урахуванням коригуючи коефіцієнтів: 0,8 – ІІ 
категорії; 0,6 – ІІІ категорії; 0,4 – ІV категорії; 0,3 – V категорії. 
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Рисунок 4.9 – Районування території України за значенням шару стоку за 10 

денних годин hth, мм 

При скиді стічних (поверхневих) вод з автомобільних доріг розрахунок ГДС 

повинен виконуватися з урахуванням ступеня можливого їх змішування з водою 

водного об'єкту на шляху від місця випуску до розрахункового (контрольного) 

створу найближчих пунктів господарсько-питного, культурно-побутового і 

рибогосподарського водокористування, а також якості води водойм і водотоків 

вище місця проектного скиду стічних (поверхневих) вод [17]. Тому перед 

визначенням ГДС необхідно розрахувати деякі гідрологічні характеристики 

водотоку. 

Коефіцієнт турбулентної дифузії Е визначається за формулою (4.22): 
 

V
ср поток 

 h
ср поток 

E  (4.22) 
200 

 

де Vср поток – середня швидкість потоку в руслі, м/с (згідно з завданням); 

hср поток – середня глибина потоку в руслі водотоку при заданому рівні, м 

(згідно з завданням). 

Коефіцієнт αгідр, який враховує вплив гідравлічних факторів змішування, 

визначається за формулою (4.23): 
 

 
гідр 

  
вип 

  
рус 

 (4.23) 
 

де ξвип – коефіцієнт, який залежить від місця випуску поверхневих стічних 

вод у водотік (для берегового випуску – 1,0; при випуску у фарватер річки – 1,5); 

Е 
3 

0,001  Q 
розр
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φрус – коефіцієнт звивистості русла річки, який дорівнює відношенню 

відстані від місця випуску стічних вод до розрахункового створу по фарватеру до 

відстані між цими пунктами по прямій (в роботі приймають 1,01); 

Е – коефіцієнт турбулентної дифузії (формула 4.22); 

Qрозр – розрахунковий обсяг поверхневого стоку, л/с (формула 4.19 або 

4.20). 

Показник βпоток визначається за формулою (4.24): 
 

1 
 

поток 



(4.24) 

 
 

αгідр – коефіцієнт, який враховує вплив гідравлічних факторів змішування, 

(формула (4.23)); 

Lвип – відстань від місця випуску стічних вод до розрахункового 

(контрольного) створу по течії річки (приймається не більше 500 м). 

 
Коефіцієнт γзміш змішування стічних вод з водою водотоку визначається за 

формулою (4.25): 
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(4.25) 

 

де βпоток – показник, який визначений за формулою 4.24; 

Qводоток – середньомісячні (мінімальні) витрати води в водотоці 95% 

забезпеченості, м³/с (згідно з завданням); 

Qрозр – розрахунковий обсяг поверхневого стоку, л/с. 

Гранично допустимий вміст (концентрація) забруднюючої речовини в 

поверхневому стоці з урахуванням змішування його з водами водотоку Сгран вод, 

мг/л, визначається за формулою (4.26): 
 

C  
 

зміш 
 Q

водоток  (С 
 

 С )  С 
гран вод 

0,001  Q 
 
 

розр 

ГДК вод вод поб ГДК вод (4.26) 

 

де γзміш – коефіцієнт змішування стічних вод з водою водотоку (формула 

(4.25); 

Qводоток – середньомісячні (мінімальні) витрати води в водотоці 95% 

забезпеченості, м³/с (згідно з завданням); 

2,72 
гідр вип 

 3 L 
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Qрозр – розрахунковий обсяг поверхневого стоку, л/с; 

СГДК вод – гранично допустима концентрація даної забруднювальної 

речовини у водотоці, мг/л (приймається згідно з табл. 4.25); 

Свод поб – концентрація даної забруднювальної речовини у водотоці в 

побутових умовах, мг/л (згідно з завданням). 

Таблиця 4.25 – Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у 

воді водних об’єктів 

Найменування 

забруднювальної 

речовини 

Гранично допустимі концентрації забруднюючих 
речовин у воді водних об’єктів, мг/л 

за санітарно-гігієнічним 
критерієм 

за рибогосподарським 
критерієм 

Завислі речовини +0,25 (0,75*) до фону +0,25 до фону 

Нафтопродукти 0,1 0,05 

Примітка: * для води водойм комунально-побутового водокористування – 
купання, спорту та відпочинку населення, а також у межах населених пунктів 

 
Величина гранично допустимого скиду (ГДС, г/год) по кожній речовині 

визначається за формулою (4.27): 
 

ГДС  3,6  С 
гран вод 

 Q 
розр (4.27) 

 

де Сгран вод – гранично допустимий вміст (концентрація) забруднюючої 

речовини в поверхневому стоці з урахуванням змішування його з водами 

водотоку, мг/л (формула (4.26)); 

Qрозр – розрахунковий обсяг поверхневого стоку, л/с. 

 
Результати розрахунку зводяться у табл. 4.26 

Таблиця 4.26 – Характеристика стічних вод 
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4.4.2 Обґрунтування заходів щодо запобігання або зменшення надходження 

у водне середовище забруднюючих речовин 

Якщо величина фактичного скиду (Фс) не перевищує гранично допустимого 

скиду (ГДС) допускається скид поверхневих стоків безпосередньо у водотік без 

очищення. У випадках, коли ФС перевищує ГДС, скид поверхневих стоків без 

очищення у водотік (водойму) не допускається. При очищенні слід забезпечувати 

на виході з очисної споруди концентрацію забруднюючих речовин, що не 

перевищує визначене за формулою (4.27) значення гранично допустимої 

концентрації речовин у поверхневому стоці з урахуванням змішування з водою 

водотоку. 

Якщо проведені розрахунки ГДС показали необхідність очищення 

поверхневих стоків перед їх скидом у водотік, рекомендується влаштування 

відведення поверхневих стоків з покриття автомобільних доріг з подальшим 

очищенням їх на очисних спорудах. 

Оптимальним рішенням є застосування зручних в обслуговуванні установок 

(локальні очисні споруди (зливові очисні споруди)), які призначені для видалення 

завислих речовин і нафтопродуктів з поверхневих стічних вод. Установки 

(локальні очисні споруди) для очищення поверхневих нафтовмісних стічних вод 

виробляються зі склопластику. 

До складу локальних очисних споруд зливової каналізації входять: 

1) розподільчий колодязь; 

2) піскоуловлювач; 

3) нафтоуловлювач; 

4) сорбційний фільтр; 

5) контрольний колодязь (для відбору проб). 

При проходженні стоків через локальні очисні споруди відбувається 

поступове осадження нерозчинних речовин в піскоуловлювачі, потім у 

нафтоуловлювачі гравітаційним способом відділяється велика частина нафтових 

частинок. Система очищення стічних вод локальних очисних споруд, що 

складається з піскоуловлювача і нафтоуловлювача, дозволяє отримати на виході 

ступінь очищення по завислих речовинах до 20 мг/л, по нафтопродуктах до 0,3 

мг/л. Після сорбційного фільтра ступінь очищення становить по завислих 

речовинах до 3 мг/л, по нафтопродуктах – до 0,05 мг/л, що відповідає нормативам 

скидання на рельєф або у водоймище рибогосподарського призначення. 

Для очищення поверхневих вод застосовуються очисні споруди, 

характеристики яких наведені додатку Ж. 

Виходячи з аналізу даних додатка Ж та таблиці 4.26 підбирають оптимальну 

очисну споруду для очищення стічних вод. Очисні споруди влаштовуються на 
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відстані більшій ніж 100 м від існуючої забудови (згідно з [16] санітарно-захисну 

зону від очисних споруд поверхневих вод слід приймати 100 м). 

4.4.3 Зміна режиму стоку поверхневих вод. Вплив на гідрогеологічне 

середовище 

Водопропускні споруди на автомобільних дорогах змінюють природний 

режим стоку поверхневих вод. Розташування водопропускних споруд, їх отвір, 

підвідне і відвідне русло повинні виключати заболочування території, тривале 

підтоплення земель або підтоплення будівель і споруд за рахунок підпору, а 

також розмиви, що призводять до ерозії ґрунтів нижче водопропускних споруд. 

Для оцінки зміни режиму стоку поверхневих вод, виявлення можливості 

підтоплення території і ерозії ґрунтів виконують гідравлічні і гідрологічні 

розрахунки з визначенням підпору перед спорудою, швидкості потоку, розмивів 

русла тощо. Зазначені розрахунки розглядаються в дисциплінах «Проектування 

автомобільних доріг», «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія» тощо (наприклад, 

[18]) і в рамках даної розрахунково-графічної роботи не розглядаються. 

При високому стоянні рівня ґрунтових вод, що впливають на стійкість 

земляного полотна і міцність дорожнього одягу проектами передбачають 

будівництво дренажних споруд. При улаштуванні дренажних споруд відбувається 

вплив на гідрогеологічний режим місцевості. 

В даній розрахунково-графічній роботі умовно прийнято, що ґрунтові води 

в районі будівництва дороги відсутні, тому вплив на гідрогеологічне середовище 

не розглядається. В реальних умовах, при улаштуванні дренажних споруд, вплив 

на гідрогеологічне середовище оцінюється за допомогою гідрогеологічних 

розрахунків (гідрогеологічні розрахунки при улаштуванні дренажних споруд на 

автомобільних дорогах наведено у [19]). 

4.5 Вплив на геологічне середовище, рослинний та тваринний світ, клімат і 

мікроклімат 

При оцінці впливу на геологічне середовище наводиться загальна 

характеристика основних елементів геологічної, структурно-тектонічної будови, 

геоморфологічних особливостей та ландшафтів, аналіз існуючих і прогнозованих 

негативних ендогенних і екзогенних процесів і явищ природного і техногенного 

походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, 

карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації 

земної поверхні) з урахуванням впливів будівництва та експлуатації 

автомобільної дороги. Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення 

розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ. 
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Так як в розрахунково-графічній роботі розглядається автомобільна дорога, 

яка проходить в невеликому насипу (без улаштування високих насипів і глибоких 

виїмок), то прояв зсувів не прогнозується. У розрахунково-графічній роботі 

умовно прийнято, що автомобільна дорога розташована в місцевості з простими 

інженерно- геологічними умовами, тому розвиток карстових, зсувних та інших 

деформаційних змін не розглядається. 

При оцінці впливу на рослинний і тваринний світ наводиться коротка 

характеристика домінуючих екосистем, флори і фауни. Підлягають аналізу 

впливи на рослинний і тваринний світ тільки тих забруднюючих речовин, що 

надходять до навколишнього середовища в результаті планованої діяльності. 

Оцінюється опосередкований вплив на флору і фауну техногенних змін клімату і 

мікроклімату, водного режиму, ґрунтового покриву, фізичних і біологічних 

факторів. Подається дендроплан озеленення території, що включає відомість про 

озеленення та баланс знесених і компенсаційних насаджень за чинними 

містобудівними нормами. Основний вплив на рослинний світ при експлуатації 

дороги пов'язаний з забрудненням прилеглої рослинності пилом і викидами 

відпрацьованих газів. 

Автомобільна дорога здійснює незначний вплив на мікрокліматичні 

характеристики довкілля (виникнення ефекту турбулентності за рахунок 

швидкісного руху автотранспорту, загазованості тощо) лише в межах смуги 

відводу об'єкта. У зв'язку з відсутністю активного та масштабного впливів 

проектованої діяльності на мікрокліматичні умови (значне теплове забруднення, 

випаровування у великих масштабах тощо) оцінка не проводиться. 

4.6 Утворення й утилізація відходів при експлуатації об'єкта 

При експлуатації автомобільної дороги будуть утворюватися такі види 

відходів: 

- сміття від прибирання території; 

- осад очисних споруд зливових стоків; 

- спливаючі нафтопродукти очисних споруд зливових стоків. 

Кількість сміття за рік при експлуатації автомобільної дороги Nсміт, т (м
3
), 

розраховується за формулою (4.28): 
 

N 
сміт 

 N 
см рік 

 S 
тер (4.28) 

де Nсм рік – норма утворення сміття від прибирання на м
2
 на рік. Норматив 

утворення відходів від прибирання проїзної частини транспортної споруди 

становить 0,008-0,02 м
3
, або 5-15 кг з 1 м

2
 твердих покриттів в рік; 
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Sтер – площа покриття, м
2
; визначається як добуток довжини ділянки дороги 

на ширину покриття. 

Розрахунок відходів очисних споруд зливових стоків виконується по таким 

показникам: 

- осад очисних споруд; 

- спливаючі нафтопродукти. 

Осад очисних споруд Мос о/с, т, визначається за формулою (4.29): 
 

Q 
р с .в . 

M 
 (C

 

зав . р .до  С 
зав . р .п)  10 6  

(4.29) 
ос о / с 

1  В
ос

 / 100 
 

де Qр с.в. – річна кількість стічних вод, м
3
/рік, визначається за формулою 

(4.30): 

Q 
р с .в . 

 10  h
з  
   Fвод (4.30) 

 

де hз – середньо багаторічний шар опадів за рік, мм (визначається 

згідно з табл. 29 [7], для цілей КР приймається згідно з табл. Б.3 додатку Б); 

ψ – коефіцієнт стоку (для асфальтобетонного покриття – 0,85); 

Fвод – площа водозбору, га (згідно з п. 4.4.1). 

Сзав.р.до – концентрація завислих речовин до очищення, мг/л (згідно з табл. 

4.24); 

Сзав.р.п – концентрація завислих речовин після очищення, мг/л (згідно з 

формулою 4.26); 

Вос – вологість осаду, % (Вос=60% згідно з [16]). 

Спливаючі нафтопродукти в очисних спорудах Мсн о/с, т, визначаються за 

формулою (4.31): 
 

Q 
р с .в . 

M 
 (C

 

н до 
 С

н  п
)  10 6  

(4.31) 
cн о / с 

1  В
ос

 / 100 
 

 
4.24); 

де Сн до – концентрація нафтопродуктів до очищення, мг/л (згідно з табл. 

 
Сн п – концентрація нафтопродуктів після очищення, мг/л (згідно з 

формулою 4.26). 
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Обсяг відходів очисних споруд зливових стоків Vвідх.о.с., м³, визначається за 

формулою (4.32): 
 

V
відх .о .с . 

 M 
ос о / с 

/ 0,949 

 

де 0,949 т/м
3
 – щільність осадів очисних споруд. 

(4.32) 

 

Результати розрахунку відходів очисних споруд зливових стоків зводяться в 

табл. 4.27. 

 
Таблиця 4.27 – Розрахунок утворення відходів очисних споруд зливових 

стоків 
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5 ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА СОЦІАЛЬНЕ І ТЕХНОГЕННЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

 
В даному розділі наводиться коротка сучасна і прогнозна характеристики 

основних соціально-побутових умов проживання місцевого населення в зоні 

впливів автомобільної дороги. Характеристика населення включає інформацію 

про його статево-вікову структуру, зайнятість, міграцію, чисельність, 

захворюваність і потреби. В розрахунково-графічній роботі дана інформація 

приймається для району (області) розміщення дороги з довідників або мережі 

Інтернет. 

Оцінюються позитивні і негативні впливи планованої діяльності на 

соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення, в 

тому числі його зайнятості. До соціальних наслідків будівництва автомобільної 

дороги слід віднести: 
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- скорочення витрат особистого часу пасажирів. Економія вільного часу 

пасажирів є фактором підвищення якості їх життя, а також опосередковано 

впливає на продуктивність праці в робочий час; 

- покращення умов експлуатації особистого транспорту та транспорту 

організацій соціальної сфери, що призводить до економії змінних 

експлуатаційних витрат при проїзді; 

- підвищення комфорту руху. У стані комфорту відсутні напруження 

психічних і фізіологічних функцій організму водія й пасажирів (дратівливість, 

утома тощо); 

- підвищення безпеки руху (скорочення кількості дорожньо-транспортних 

пригод та зменшення тяжкості їх наслідків); 

- підвищення рівня зайнятості населення міста через створення нових 

робочих місць під час будівництва автомобільної дороги та її експлуатації. Також 

будівництво даної дороги призведе до виникнення нових пунктів обслуговування 

учасників дорожнього руху, підприємств придорожнього сервісу, що неодмінно 

призведе до залучення нових трудових ресурсів; 

- поліпшення свободи пересування громадян; 

- покращення умов праці у сферах торгівлі, перевезення, комунально- 

побутового обслуговування громадян. 

5.1 Оцінка ризику впливу автомобільної дороги на здоров’я населення 

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 

канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 

індексу небезпеки (HI) за формулою (5.1): 
 

HI   HQ i (5.1) 
 

де HQі – коефіцієнт небезпеки для окремих речовин, визначається за 

формулою (5.2): 
C 

ср кон i 

HQ 
i 
 

R 
f 
C 

i
 

(5.2) 

 

де Сср кон і – розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі 

житлової забудови, мг/м
3
. Концентрація речовини в атмосферному повітрі 

протягом року змінюється в залежності від швидкості і напрямку вітру, 

інтенсивності автотранспортного потоку, погодних умов (сонячної радіації – ясна 
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або похмура погода), тому в реальних проектах для визначення середньорічної 

концентрації необхідно обробити велику кількість розрахунків концентрацій 

речовини при різних умовах. В розрахунково-графічній роботі значення Сср кон і 

приймають за даними табл. 4.6; 

RfCi – референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, мг/м
3
 (згідно з [20] 

або табл. 5.1). 

Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів виконується в такій 

послідовності: 

- для речовин, що встановлені у п 4.1.2 визначаються критичні органи або 

системи враження і референтна концентрація згідно з [20] (табл. 5.1); 

- для тих же речовин визначається розрахункова концентрація згідно з п. 

4.1.3 (табл. 4.6); 

- для кожної речовини визначається коефіцієнт небезпеки за формулою 

(5.2); 

- для кожного органу впливу визначається ризик розвитку неканцерогених 

ефектів за формулою (5.1); 

- оцінюються критерії неканцерогеного ефекту згідно з табл. 5.2. 

Результати розрахунків зводяться в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 – Результати оцінки ризику експлуатації автомобільної дороги 

для здоров’я людини 
 

Речовина 
Код 

ЗР 

Референтна 

концентрація 
RfC, мг/м

3
 

Розрахункова 

концентрація 
Сср кон і, мг/м

3
 

Коефіцієнт 

небезпеки 
HQ 

Критичні органи 

або системи 

Оксиди вуглецю СО 337 3,00 
  ЦНС, серц.-суд, 

кров 

Оксиди азоту NОх 301 0,04   орг. дихання 

Сірчистий ангідрид SО2 330 0,08   органи дихання 

Формальдегід НССО 1325 0,003 
  органи дихання, 

імунітет 

Сполуки свинцю Рb 184 0,0003   ЦНС, кров 

 
 

Індекс небезпеки 

ЦНС   

Органи дихання   

Кров   

Імунітет   

Серцево-судинні   

Таблиця 5.2 – Критерії неканцерогенного ефекту 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки HQ 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менший ніж 1,0 

Гранична величина прийнятого ризику 1,0 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 
пропорційно збільшенню HQ 

Більший ніж 1,0 
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Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким 

властива канцерогенна дія, розраховується за формулою (5.3): 
 

ICR і  C 
ср кон i 

 UR (5.3) 
 

де Сср кон і – розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі 

житлової забудови, мг/м
3
; 

UR – одиничний канцерогенний ризик і-ої речовини, (мг/м
3
)

-1
. Одиничний 

ризик розраховують за формулою (5.4) із використанням величини SF, 

стандартної величини маси тіла людини (70 кг) та добового споживання повітря 

(20 м
3
): 

UR  SF  (1 / 70 )  20 (5.4) 
 

де SF – фактор нахилу (мг/кг*доба)
-1

, згідно з [20] або табл. 5.3. 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу (СRa), визначається за формулою (5.5): 
 

CR 
a

   ICR (5.5) 
 

Результати оцінки ризику розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів 

зводяться в таблицю 5.3. Рівень ризику оцінюється згідно з табл. 5.4 

Таблиця 5.3 – Оцінка ризику розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів 

від речовин, яким властива канцерогенна дія 
 

Речовина 

 

Код 

Фактор нахилу 

SF, 

(мг/(кг*доба))
-1

 

Одиничний 

канцерогенний 

ризик UR 

Розрахункова 

концентрація 

Сср кон і, мг/м
3
 

Ризик розвитку 

канцерогенних 

ефектів ІСR 

Формальдегід 
НССО 

1325 0,046 0,0131 
  

Сполуки свинцю 
Рb 

184 0,042 0,012 
  

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох речовин   

Рівень ризику   

Таблиця 5.4 – Класифікація рівнів канцерогенного ризику 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки HQ 

Неприйнятний для професійних контингентів і 
населення 

Більший ніж 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і 
неприйнятний для населення 

10
-3

-10
-4

 

Умовно прийнятний 10
-4

-10
-6

 

Прийнятний Менший ніж 10
-6
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5.2 Соціальний ризик будівництва та експлуатації автомобільної дороги 

Соціальний ризик будівництва та експлуатації автомобільної дороги 

визначається як ризик групи людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта 

господарської діяльності, та особливостей природно-техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику RS визначається за формулою (5.6): 
 

R
S 
 CR 

a
  Vu тер

 N 
вплив

T
життя 

 (1 N 
роб . місць 

) 

 
(5.6) 

 

де СRa – канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних 

речовин, забруднюючих атмосферу (згідно з табл. 5.3); 

Vu тер – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 

визначається відношенням площі, віднесеної під об'єкт господарської діяльності, до 

площі об'єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці, визначається за 

формулою (5.7): 
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(5.7) 

 

Sзем – площа зайнятих земельних угідь, га (згідно з п. 3.2): 

L(км) – довжина ділянки автомобільної дороги, км (згідно з завданням). 

bзах.смуг – ширина санітарно-захисної смуги, м. В  роботі приймається за 

даними табл. 5.5 в залежності від екологічного класу 

об’єкта, який визначений у п. 1.4. 

Nвплив – чисельність населення, що визначається: а) за даними мікрорайону 

розміщення об'єкта, якщо такі є у населеному пункті; б) за даними усього 

населеного пункту, якщо немає мікрорайонів, або об'єкт має містоутворююче 

значення; в) за даними населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу об'єкта 

проектування, якщо він розташований за їх межами, чол. В роботі приймається 

згідно з завданням; 

Тжиття – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або 

приймається 70 років), чол./рік; 

Nроб.місць – коефіцієнт, що визначається за формулою (5.8) для будівництва 

нового об’єкта: 
 

 
N 

роб . місць 
 
 N 

дод . p . м . 

N 
вплив 

 
(5.8) 

де ΔNдод.р.м. – кількість додаткових робочих місць (згідно з завданням). 
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Таблиця 5.5 – Орієнтовні розміри смуги впливу, захисної смуги, резервно- 

технологічної смуги 

Найменування прилеглої 

території, що зазнає впливу 

дороги 

Відстань від краю проїзної частини для доріг 
різних екологічних класів, м 

І клас ІІ клас ІІІ клас 

Смуга впливу 3000/1500 2000/1000 600 

Захисна смуга 300/200 150/90 60/30 

Резервно-технологічна смуга 30 12 7,5 

Примітка. У чисельнику наведені дані при умові вільного поширення впливу, в 

знаменнику – за умов наявності перешкод у вигляді рельєфу, забудови, лісу та 

зелених насаджень, які займають за шириною площу не менше ніж половина 
смуги 

 
Оцінка рівня соціального ризику визначається згідно з табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 – Класифікація рівнів соціального ризику 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 Оцінка впливу на техногенне середовище 

Оцінюються впливи будівництва та експлуатації дороги на промислові, 

житлово-цивільні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти 

забудови), наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища, 

що знаходяться в зоні впливів автомобільної дороги. Обґрунтовуються заходи 

щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереженості. 

Визначаються об'єкти навколишнього техногенного середовища, що можуть 

негативно впливати на експлуатацію автомобільної дороги, види цих впливів, 

способи і засоби їх ліквідації. 

В розрахунково-графічній роботі перевлаштування і захист інженерних 

мереж при будівництві автомобільної дороги не розглядається, тому вплив на 

техногенне середовище не виконується. 

Характеристика ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і 
населення 

Більший ніж 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і 
неприйнятний для населення 

10
-3

-10
-4

 

Умовно прийнятний 10
-4

-10
-6

 

Прийнятний Менший ніж 10
-6
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6 ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Розділ містить результати узагальнення заходів щодо забезпечення 

нормативного стану навколишнього середовища. Наводиться перелік і стисла 

характеристика проектних рішень, комплекс яких включає: 

- захисні заходи – влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси та 

ін.), включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих і 

безвідхідних технологій, очищення, екологічно безпечне поводження з відходами 

та ін.), планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно- 

захисних зон, озеленення та ін.), усунення наднормативних впливів; 

- відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація, нормалізація 

стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо; 

- компенсаційні заходи – компенсація незворотного збитку від планованої 

діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану 

природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший 

час, грошове відшкодування збитків; 

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливів планованої діяльності, 

система оповіщення населення. 

Визначається ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу 

на умови життєдіяльності людини. 

Наводиться перелік і характеристика залишкових впливів і обґрунтовується 

їх допустимість при будівництві і експлуатації об'єктів проектованої діяльності. 

Будівельно-технологічні рішення мають комплексний характер: 

забезпечують високі експлуатаційні якості дороги, безпеку дорожнього руху і, 

одночасно, охорону навколишнього природного середовища від потенційного 

шкідливого впливу дороги. 

Захисними заходами в проектах автомобільних доріг можуть бути: 

Для зниження пилоутворення: 

- влаштування покриття удосконаленого типу; 

- улаштування зеленої зони; 

- улаштування протишумових стін; 

- укріплення укосів і узбіччя рослинним ґрунтом. 

Для раціонального використання земель: 

- зняття рослинного ґрунту; 

- рекультивація тимчасово зайнятих земель. 

Для уникнення підтоплення території: 

- влаштування системи водовідводу; 
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- будівництво водопропускних споруд. 

Для збереження екологічної рівноваги: 

- компенсаційні насадження дерев замість вирубаних. 

Для захисту водного середовища: 

- організований збір поверхневих вод і їх відведення; 

- будівництво очисних споруд. 

Для захисту повітряного середовища і зниження рівня шуму: 

- улаштування покриття з дрібнозернистого асфальтобетону; 

- забезпечення руху з рівними швидкостями, через що зменшиться викид 

шкідливих речовин в атмосферу; 

- улаштування зелених зон; 

- улаштування протишумових стін. 

Для захисту геологічного середовища: 

- вертикальне планування території дороги в межах червоних ліній для 

уникнення застою поверхневих вод; 

- улаштування підпірних стін для збереження існуючої території; 

- улаштування укосів насипу з крутизною, що забезпечує їх стійкість; 

- укріплення основи насипу при проходженні по заболоченій місцевості для 

попередження появи небезпечних екзогенних геодинамічних процесів; 

- укріплення водовідвідних споруд і русел водопропускних споруд для 

попередження водної ерозії ґрунтів. 

 
7 ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІД ЧАС 

БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 

Забруднення навколишнього середовища відбувається при виконанні 

більшості технологічних процесів, пов’язаних з будівництвом дороги, а також з 

приготуванням дорожньо-будівельних матеріалів (табл. 7.1). Слід відмітити, що 

забруднення середовища виконанням робіт, а тим більше різного роду фізичні дії, 

мають тимчасовий характер, продовжуються тільки в період виконання 

технологічної операції. Тому, не дивлячись на високу інтенсивність, наслідкам їх 

дій на навколишнє середовище простіше запобігти. 

Оцінка дій технологічних процесів з урахуванням інтенсивності, тривалості і 

поширеності в просторі потрібно для регулювання технологічних операцій по 

критерію екологічної небезпеки, встановлення необхідних для цього обмежень і 

призначення засобів тимчасового захисту на період виробництва робіт. Важливе 

значення має усунення тимчасових дій, приведення тимчасово займаних або 

забруднених територій в екологічно прийнятний стан – рекультивація. 
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В даному розділі оцінюється вплив будівельних процесів на: 

- атмосферне повітря; ґрунти; водне середовище, а також виконується оцінка 

шумового впливу виробничих процесів, оцінка економічного збитку від 

забруднення навколишнього середовища під час будівництва та утворення і 

утилізація (розміщення) відходів виробництва. 

Вихідними даними для даного розділу є матеріали розділу «Організація 

будівництва» або ПОБ, а саме: 

- тривалість будівництва; 

- темп виконання робіт; 

- кількість задіяної техніки, механізмів; 

- чисельний склад ланок; 

- потреба в дорожньо-будівельних матеріалах; 

- обсяги робіт тощо. 

Таблиця 7.1 – Джерела забруднення навколишнього природного середовища 

на період будівництва 

Найменування 

робіт 

Найменування будівельних 

процесів 

Найменування 

обладнання 
Забруднюючі речовини 

І Підготовчі 

роботи 

1.1 Розчистка площі 

1.2 Перенесення комунікацій 

Робота механізмів – 
двигуни будівельної 

техніки 

Окис вуглецю, насичені 

вуглеводні, сажа 

 
 

ІІ Спорудження 

земляного 

полотна 

2.1 Розробка, навантаження і 
вивантаження ґрунту 

Пересипка ґрунту Пил неорганічна 

2.2 Транспортування ґрунту 

автосамоскидами 

Двигуни 

автосамоскидів 
Окис вуглецю, насичені 

вуглеводні, сажа 

2.3 Робота будівельних 
механізмів 

Двигуни 
будівельної техніки 

Окис вуглецю, насичені 
вуглеводні, сажа 

 

 
ІІІ Будівництво 

штучних споруд 

3.1 Робота будівельних 

механізмів 

Двигуни 

будівельної техніки 
Окис вуглецю, насичені 

вуглеводні, сажа 

3.2 Проведення 
зварювальних робіт 

Зварювальні пости Фториди, окис 
марганець 

заліза, 

3.3 Проведення 
фарбувальних робіт 

Фарбувальні 
матеріали 

Ацетон, 
бутилацетат 

толуол, 

 

 

 
ІV Будівництво 

дорожнього 

одягу 

4.1 Навантаження і 
розвантаження будівельних 

матеріалів 

Пересипка 

щебеню 

піску і Пил неорганічний 

4.2 Транспортування 

будівельних матеріалів 

Двигуни 

автосамоскидів 
Окис вуглецю, насичені 

вуглеводні, сажа 

4.3 Робота будівельних 
механізмів 

Двигуни 
будівельної техніки 

Окис вуглецю, насичені 
вуглеводні, сажа 

4.4 Улаштування 
асфальтобетонного покриття 

Випаровування 
бітуму 

Насичені вуглеводні 
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7.1 Оцінка впливів будівельних процесів на атмосферне повітря 

Оцінка впливів на атмосферне повітря виконується шляхом аналізу кожного 

технологічного процесу з урахуванням потрібних ресурсів для його виконання і 

тривалості роботи. 

Під час будівництва автомобільної дороги до технологічних процесів, що 

забруднюють атмосферне повітря належать: 

- розробка, навантаження і вивантаження ґрунту; 

- навантаження і вивантаження (пересипка) сипких дорожньо-будівельних 

матеріалів (пісок, щебінь, щебенево-піщана суміш); 

- робота будівельної техніки; 

- робота автосамоскидів; 

- улаштування асфальтобетонного покриття; 

- фарбувальні і зварювальні роботи. 

 
7.1.1 Розробка, навантаження і вивантаження ґрунту екскаватором; 

навантаження і вивантаження сипких дорожньо-будівельних матеріалів (пісок, 

щебінь, щебенево-піщана суміш) 

Пилове забруднення повітря відбувається при виконанні багатьох дорожніх 

робіт, особливо пов'язаних з розробкою і переміщенням ґрунту і кам'яних 

матеріалів. Утворення зваженого пилу відбувається за наявності в ґрунті частинок 

дрібніше 10 мкм. Найінтенсивніше пилоутворення відбувається при розробці 

супісків, суглинків, глин жирних. 

Найбільше виділення пилу виникає при розробці ґрунту екскаватором з 

завантаженням в автосамоскиди, розробка і переміщення ґрунту. 

Пил мінеральний утворюється з частинок будівельних матеріалів 

відносяться до нетоксичних матеріалів і концентрація її в повітрі обмежується 

загальними санітарно-гігієнічними вимогами. 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин за період 

будівництва Gпил рік, т, від розробки, навантаження і вивантаження ґрунту 

екскаватором або пересипки щебеню або піску визначається за формулою (7.1): 
 

G
пил 

 

рік 
 P

1 
 P

2  
 P

3 
 P

4  
 P

5  
 P

6  
 g 

рік
  B  (7.1) 

 

 
7.2); 

де Р1 – вміст пилуватих і глинистих часток в породі, частки одиниці (табл. 

 
Р2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль (табл. 7.2); 

Р3 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора 

(табл. 7.3). Швидкість вітру слід приймати для періоду будівництва згідно з 

розділом 2; 
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Р4 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (табл. 7.5). Вологість 

матеріалу приймається згідно з лабораторними випробуваннями, в розрахунково-

графічній роботі вологість ґрунту приймається такою, що дорівнює оптимальній 

(згідно з табл. Б.4 додатка Б в залежності від дорожнього району), для щебеню і 

піску – не більше 5%; 

Р5 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу (табл. 7.6). Згідно з 

дорожньою класифікацією в розрахунково-графічній роботі приймають: для 

ґрунтів – менше 1 мм; для пісків – до 5 мм; для щебеню – до 100 мм; 

Р6 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 

зовнішніх дій, умови утворення пилу (табл. 7.4). Для розробки ґрунту приймають 

– відкритий з 3-х боків, а для пересипки дорожньо-будівельних матеріалів – 

відкритий з 4-х боків; 

В
/
 – коефіцієнт, що враховує висоту падіння матеріалу (табл. 7.7) В 

розрахунково-графічній роботі при навантаженні матеріалу приймають висоту 

падіння 2,0 м, а при вивантаженні – 0,5м; 

gрік – сумарна кількість матеріалу, що переробляється за період будівництва, 

т, визначається за формулою (7.2) для розробки ґрунту і (7.3) – для пересипки 

будівельних матеріалів: 

g 
рік 

 

 
грунт 

 V 
мін . гр   грунт

 

(7.2) 
 

g 
рік 

 

ДБМ 
 Q 

ДБМ   ДБМ (7.3) 
 

де Vмін.грунт – обсяг розробки мінерального ґрунту (обсяг земляних робіт при 

спорудженні насипу автомобільної дороги), м³ (згідно з формулою 3.2, табл. 3.1); 

QДБМ – потреба в дорожньо-будівельних матеріалах (пісок, щебінь, 

щебенево-піщана суміш), м³ (згідно з формулою 3.4, табл. 3.1); 

γгрунт, γДБМ – середня щільність ґрунту та будівельного матеріалу відповідно, 

т/м³ (табл. 7.2). 

Викиди в атмосферу забруднюючих речовин Gпил сек, г/с, від розробки, 

навантаження і вивантаження ґрунту екскаватором або пересипки щебеню або 

піску визначається за формулою (7.4): 
 

G
пил G 



рік  10 
6
 

пил сек 
3600  8  Т 

 
 

вик 

 
 

роб 

(7.4) 

 

де 8 годин – тривалість робочої зміни; 
Твик роб – тривалість виконання робіт, зміни. Тривалість виконання робіт 

визначається проектом виконання робіт, в  роботі розраховується за 
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формулою (7.5) для земляних робіт Тзем роб і (7.6) для будівництва конструктивних 

шарів дорожнього одягу Тк.ш.д.о. (пересипка щебеню або піску): 
 

Т 
зем . роб 

 Т 
буд 

 ( n
к .ш .д .о . 

 1)  5 (7.5) 
 

Т 
к .ш .д .о . 

 L
( км ) 

/ V
к .ш .д .о . (7.6) 

 

де Тбуд – середня кількість змін протягом будівельного сезону, змін. 

Приймається по табл. 7.8 в залежності від дорожнього району розташування 

дороги; 

nк.ш.д.о. – кількість конструктивних шарів дорожнього одягу, шт. (згідно з 

завданням); 

5 змін – мінімальний організаційний розрив між потоками; 

L(км) – довжина ділянки автомобільної дороги, км (згідно з завданням); 

Vк.ш.д.о. – середня швидкість потоку з улаштування конструктивного шару 

дорожнього одягу, км/зміну; в розрахунково-графічній роботі приймається: для 

автомобільної дороги ІV категорії – 0,34 км/зміну; для ІІІ категорії – 0,30 

км/зміну; для ІІ категорії – 0,28 км/зміну. 

Таблиця 7.2 – Значення коефіцієнтів Р1 і Р2 для визначення викидів пилу 
Найменування 

матеріалу 
Середня щільність 

матеріалу, т/м³ 
Вміст пилуватих і глинистих 

часток в породі, част. од. 
Частка пилу (від всієї маси пилу), 

яка переходить в аерозоль 

Цемент 3,1 0,04 0,03 

Вапняк 1,50 0,04 0,02 

Глина 1,80  

0,05 

 

0,02 Суглинок 1,70 

Супісок 1,65 

Пісок 1,50 0,05 0,03 

Щебінь 1,60 0,04 0,02 
 

Таблиця 7.3 – Значення коефіцієнту Р3 
в залежності від швидкості вітру 

Таблиця 7.4 – Значення коефіцієнту Р6 в 

залежності від місцевих умов 

  

Місцеві умови Коефіцієнт Р6 

Склади відкриті:  

- з 4-х боків 1,0 

- з 3-х боків 0,5 

- з 2-х боків (частково) 0,3 

- з 2-х боків (повністю) 0,2 

- з 1- го боку 0,1 

Закритий з чотирьох боків 
0,005 

Завантажувальний рукав 0,01 

 

Швидкість вітру, м/с Коефіцієнт Р3 

До 2 1,0 

До 5 1,2 

До 7 1,4 

До 10 1,7 

До 12 2,0 

До 14 2,3 

До 16 2,6 

До 18 2,8 

До 20 і вище 3,0 
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Таблиця 7.5 – Значення коефіцієнту Р4 

в залежності від вологості матеріалу 

Таблиця 7.6 – Значення коефіцієнту Р5 в 

залежності від крупності матеріалу 

  
 

Таблиця 7.7 – Залежність величини В’ від висоти пересипки 
Висота падіння матеріалу, м 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Коефіцієнт В’ 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 

Таблиця 7.8 – Тривалість будівельного сезону 
№ дорожнього 

району 

Середня тривалість будівельного сезону Середня кількість змін протягом 
будівельного сезону Тбуд, змін Тбуд.сез.дн, робочі дні Тбуд.сез.міс, місяці 

1 2 3 4 

1 119 6,80 189 

2 125 6,97 198 

3 113 6,53 183 

4 114 6,47 185 

5 121 6,67 195 

6 131 7,13 206 

7 125 7,10 196 

8 144 7,77 219 

9 125 6,80 199 

10 126 6,77 202 

11 127 6,80 202 

12 133 7,00 210 

13 127 6,83 202 

14 140 7,13 220 

15 151 7,50 233 

 

Результати розрахунку зводяться в табл. 7.9. 

Таблиця 7.9 – Викиди забруднюючих речовин від розробки, навантаження і 

вивантаження ґрунту, навантаження і вивантаження сипких будівельних матеріалів 
Найменування 

будівельних процесів 
Забруднююча речовина 

Викиди 

г/с т 

Розробка, навантаження 
і вивантаження ґрунту 

2908 - Пил неорганічний, з вмістом діоксиду 
кремнію в %: - 70-20 (шамот, цемент і ін.) 

  

Пересипка щебеню 
2908 - Пил неорганічний, з вмістом діоксиду 
кремнію в %: - 70-20 (шамот, цемент і ін.) 

  

Пересипка піску 
2907 - Пил неорганічний, з вмістом діоксиду 
кремнію в %: - вище 70 

  

Розмір, мм Коефіцієнт Р5 

Більше 500 0,1 

500-100 0,2 

100-50 0,4 

50-10 0,5 

10-5 0,6 

5-3 0,7 

3-1 0,8 

Менше 1 1,0 

 

Вологість матеріалу, % Коефіцієнт Р4 

0-0,5 1,0 

До 1,0 0,9 

До 3,0 0,8 

До 5,0 0,7 

До 7,0 0,6 

До 8,0 0,4 

До 9,0 0,2 

До 10,0 0,1 

Вище 10 0,01 
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7.1.2 Влаштування асфальтобетонного покриття 

При влаштуванні асфальтобетонного покриття відбувається викид в 

атмосферу вуглеводнів з поверхні побудованого покриття, а також при 

підґрунтовці (розливі бітуму). Викиди в атмосферу вуглеводнів при будівництві 

асфальтобетонного покриття за рахунок випаровування бітуму розраховуються за 

методикою, наведеною у «Методических указаниях по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от асфальтобетонных заводов» і 

«Методических указаниях по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от резервуаров». 

Максимально разові викиди в атмосферу вуглеводнів Ммакс.вугл.а.б., г/с, при 

будівництві асфальтобетонного покриття за рахунок випаровування бітуму 

розраховуються за формулою (7.7): 
 

M макс .вугл а .б .  [0,701  Vбіт .а .б .  K 7  (1   )  0,0691  Vбіт . підгр 
] 

 P
S ( 38 ) 

  n  ( K 5 x
 K 5T )  10 


 
9
 

(7.7) 

 

де Vбіт.а.б. – обсяг бітуму, який входе до складу асфальтобетонної суміші, 

потрібної для будівництва покриття, м³; з урахуванням середнього вмісту бітуму 

в складі а/б суміші 6-8% і об’ємної ваги бітуму 1,05 м³/т обсяг бітуму 

визначається за формулою (7.8): 
 

Vбіт .а .б .  Qа  .б .   0,07 / 1,05 (7.8) 
 

Qа.б. – потреба в асфальтобетонній суміші за період будівництва, т (згідно з 

табл. 3.1); 

Vбіт.підгр. – обсяг бітуму, який потрібний для підґрунтовки покриття, м³; 

визначається за формулою (7.9): 
 

V
біт . підгр . 

 Q
біт . підгр . 

/ 1,05 (7.9) 
 

Qбіт.підгр. – потреба в бітумі для підґрунтовки покриття за період 

будівництва, т (згідно з табл. 3.1); 
 

P
S ( 38 ) 

– тиск насичених парів бітуму при t=38˚C, ГПа, значення залежить від 

еквівалентної температури початку кипіння бітуму, яка визначається за 

формулою (7.10): 

t 
екв 

 t 
п .к . 

 t 
к .к  t п .к .

8,8 
 118  

340  118 

8,8 
 143 

0
 С (7.10) 
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t 
п .к . 

t 
п .к . 

– температура початку кипіння бітуму (118˚C); 

– температура кінця кипіння бітуму (340˚C); 

При tекв=143˚С тиск насичених парів бітуму становить 18ГПа; 
 

 
n 

– молекулярна маса парів бітуму, г/моль; залежить від температури 

початку кипіння бітуму і становить 111 г/моль; 

η – коефіцієнт ефективності газоуловлюючого обладнання; за його 

відсутності η=0; 

K 
5 x 

, K 
5T 

– поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насичених парів 

P
S ( 38 ) 

і температури газового простору відповідно в холодний і теплий період 

будівництва, приймається по табл. 7.10 (температура газового простору 

приймається рівній температурі атмосферного повітря в період укладання 

асфальтобетонної суміші згідно з даними розділу 2 та вимогами [4]); 

K 7 – поправочний коефіцієнт, який залежить від технічного озброєння і 

режиму експлуатації техніки (при випаровуванні з відкритої поверхні K 7  1,1 ). 
 

Таблиця 7.10 – Значення поправочних коефіцієнтів K 
5 x 

, K 
5T 

 

Температури 

газового 
простору, ˚С 

 

0 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

60 

Коефіцієнт К5 0,08 0,163 0,227 0,311 0,422 0,564 0,746 0,987 1,262 1,617 2,161 2,584 
 

Викиди вуглеводнів при будівництві асфальтобетонного покриття за період 

будівництва Мвугл.а.б., т, визначається за формулою (7.11): 
 

M 
вугл а .б . 

 M 
макс .вугл а .б . 

 8  Т 
к .ш .д .о . 

/ 1000 (7.11) 
 

де 8 годин – тривалість робочої зміни; 

Тк.ш.д.о. – тривалість будівництва конструктивних шарів дорожнього одягу, 

змін (формула (7.6)). 

Результати розрахунку зводяться в табл. 7.11 

Таблиця 7.11 – Кількість викидів забруднюючих речовин при влаштуванні 

асфальтобетонного покриття 

Код Найменування речовини 
Кількість викидів 

г/с т 

2754 Вуглеводні насичені С12-С19   
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7.1.3 Робота будівельної техніки і механізмів 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу виконується на 

основі інформації про кількість і типи будівельної техніки, кількості потрібного 

палива і робочого часу для виконання робіт. В реальних проектах розглядаються 

всі ведучі механізми, що задіяні на основних технологічних процесах будівництва 

автомобільної дороги, в розрахунково-графічній роботі розглядаються основні 

механізми для виконання земляних робіт. Розрахунок виконується в табличній 

формі – табл. 7.12. 

Таблиця 7.12 – Розрахунок викидів шкідливих речовин від роботи 

будівельної техніки (земляні роботи) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Бульдозер  8,5  42   18   40   1,8   0,6   

Екскаватор  10,6  42   18   40   1,8   0,6   

Автогрейдер  7,2  42   18   40   1,8   0,6   

Коток  14,3  40   22   60   2   0,5   

Разом - - - -   -   -   -   -   

 
Порядок заповнення таблиці 7.12: 

- в колонку 2 заносяться дані щодо витрати часу на роботу механізму 

протягом будівельного періоду Тмех., маш.-год, які визначені за формулою (7.12): 
 

Т 
мех . 

 t 
мех .км  L( км ) (7.12) 
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де tмех.км – потреби у роботі даного механізму для спорудження земляного 

полотна ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км, маш.-год., що 

визначається по графіку Г.2 для бульдозера, Г.3 – для котка, Г.4 – для 

екскаватора, Г.5 – для автогрейдера додатка Г в залежності від середньої висоти 

насипу і категорії дороги; 

L(км) – довжина ділянки автомобільної дороги, км (згідно з завданням). 

 
- в колонку 4 «Потреба палива на період будівництва Qпал.мех., т» вносяться 

дані, що розраховані за формулою (7.12): 
 

Q
пал . мех . 

 Т 
мех . 

 q
пал . мех . 

/ 1000 (7.12) 
 

де qпал.мех. – витрати палива на одну маш.-год., кг/год (колонка 3 табл. 7.12); 

 
- викиди шкідливої речовини за період будівництва Gбуд.мех., т (колонки 6, 9, 

12, 15, 18) визначаються за формулою (7.13): 
 

G
буд . мех .  

 g 
пит . мех . 

 Q 
пал . мех . 

/ 1000 (7.13) 
 

де gпит.мех – питомі викиди шкідливої речовини, кг/т (колонки 5, 8, 11, 14, 

17); 

 

- максимальні разові викиди шкідливої речовини Gмакс.мех., г/с (колонки 7, 10, 

13, 16, 19) визначаються за формулою (7.14): 
 

G 
макс . мех . 

 277 ,8  G
буд . мех .  

/ Т 
мех . (7.14) 

 

де Тмех. – витрати часу на роботу механізму протягом будівельного періоду, 

маш.-год. (колонка 2 табл. 7.12). 

 
7.1.4 Розрахунок приземних концентрацій шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі при виконанні будівельних процесів 

За результатами розрахунків, які виконані в пп. 7.1.1-7.1.3 складають 

таблицю 7.13. 

Розрахунок приземних концентрацій шкідливих речовин в атмосферному 

повітрі виконують згідно з [21], останнім часом для даних цілей використовують 

спеціальні програми, тому в даній розрахунково-графічній роботі обмежуються 

лише доцільністю виконання такого розрахунку. Доцільність проведення 

розрахунку 
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приземних концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі виконують 

згідно з п. 5.21 [21] за умовою (7.15): 
 

М 
сум 

/ ГДК 
м . р . 

 Ф (7.15) 
 

де Мсум – сумарне значення викиду шкідливої речовини від усіх джерел на 

будівництві, що відповідає найбільш несприятливим умовам викиду, г/с (табл. 

7.14); 

ГДКм.р. – максимально разова гранично допустима концентрація, мг/м³; 

Ф – показник, який дорівнює 0,1 при висоті викиду до 10 м. 

Таблиця 7.13 – Викиди забруднюючих речовин по будівельним процесам 

Назва процесу при 

будівництві 
Найменування забруднюючої речовини 

Код 

ЗР 

Викиди 

г/с т/рік 

Розробка, навантаження і 
вивантаження ґрунту 

Пил неорганічний, з вмістом діоксиду 
кремнію 20-70% 

2908 
  

Навантаження і 
вивантаження щебеню 

Пил неорганічний, з вмістом діоксиду 
кремнію 20-70% 

2908 
  

Навантаження і 
вивантаження піску 

Пил неорганічний, з вмістом діоксиду 
кремнію вище 70% 

   

Буд-во покриття Вуглеводні СmHm    

 
Робота дорожньої і 

будівельної техніки 

Оксид вуглецю СО    

Вуглеводні СmHm    

Оксиди азоту NО х    

Діоксид сірки SО2    

Сажа С    

Оцінка доцільності виконання розрахунку виконується в табличній формі 

(табл. 7.14, яка складається на основі даних табл. 7.13). 

Таблиця № 7.14 – Сумарні викиди шкідливих речовин за період будівництва 

та доцільність проведення розрахунку приземних концентрацій 

Найменування 

забруднюючої речовини 

Код 

ЗР 

Сумарні 

викиди 
Мсум, г/с 

Кількість за 

період буд-ва 
Мсум.рік, т 

ГДКм.р., 

мг/м³ 

Відношення 

Мсум/ГДКм.р. 

Доцільність 
проведення 

розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 

Пил неорганічний, з вмістом 
діоксиду кремнію 20-70% 

2908 
  

0,3 
  

Пил неорганічний, з вмістом 
діоксиду кремнію вище 70% 

2907 
  

0,15 
  

Оксид вуглецю СО 0337   5,0   

Вуглеводні СmHm 2754   1,0   

Оксиди азоту NО х 0301   0,085   

Діоксид сірки SО2 0330   0,5   

Сажа С 0328   0,15   

Всього за період будівництва  - - - 
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7.2 Оцінка впливів будівельних процесів на ґрунти 

Проведення будівельних робіт супроводжується різними видами впливу на 

ґрунти. Джерелами впливу на ґрунт є будівельні і транспортні машини та 

механізми. При цьому негативний вплив може полягати: 

- у знищенні природного ґрунтового шару в результаті проведення земляних 

робіт; 

- в погіршенні фізико-механічних і хіміко-біологічних властивостей 

ґрунтового шару; 

- у захаращенні та забрудненні поверхні ґрунту відходами будівельних 

матеріалів, побутовим сміттям. 

В розрахунково-графічній роботі в даному підрозділі необхідно навести 

розподіл земляних мас під час проведення будівельних робіт та навести джерела 

покриття дефіциту ґрунту або місця використання (складування) надлишкового 

ґрунту (табл. 7.15). 

Для заповнення таблиці користуються даними табл. 3.1, графіками Г.1 і Г.7 

додатка Г. Для покриття потреби в мінеральному ґрунті, як правило, розробляють 

ґрунтові резерви або кар’єри; залишки мінерального ґрунту відсипають у 

кавальєри або відвали, а залишки рослинного ґрунту використовують для 

поліпшення якості малопродуктивних земель та рекультивації порушених 

територій. 

Таблиця 7.15 – Розподіл земляних мас під час будівництва автомобільної 

дороги 
 Мінеральний ґрунт Рослинний ґрунт 

Насип, укріплення рослинним 
ґрунтом (плакування), м³ 

  

Розробка (виїмка, зняття 
рослинного ґрунту), м³ 

  

Баланс, м³ 
Потреба (+)   

Залишок (-)   

Покриття потреби   

Використання залишку   

 
7.3 Оцінка шумового впливу в період виконання будівельних робіт 

Розрахунок шумового впливу на період будівництва автомобільної дороги 

виконується для основного періоду робіт, який включає роботи з будівництва 

дорожнього одягу і спорудження земляного полотна. Розрахунок рівнів шуму 

виконується для умов одночасної роботи декількох механізмів, характерних для 

основного періоду будівельних робіт, у відповідності з прийнятою технологією 

ведення робіт. 
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В розрахунково-графічній роботі розглядається процес спорудження 

земляного полотна (транспортування, вивантаження, розрівнювання і ущільнення 

ґрунту) – рис. 7.1. Розрахунок акустичного впливу об'єкта на прилеглу територію 

проводиться в такій послідовності: 

- виявляються джерела шуму і визначаються їх шумові характеристики; 

- обираються точки, для яких проводиться розрахунок (розрахункові точки); 

- визначаються шляхи поширення шуму від джерела до розрахункових 

точок і втрат звукової енергії по кожному з шляхів (зниження рівня за рахунок 

відстані, екранування, звукоізоляції огороджувальних конструкцій тощо); 

- визначаються очікувані рівні шуму в розрахункових точках; 

- визначається потрібне зниження рівнів шуму на основі зіставлення 

очікуваних рівнів шуму з допустимими значеннями; 

- розробляються заходи щодо забезпечення необхідного зниження шуму. 

Для зазначеного розрахункового випадку (спорудження насипу) в якості 

джерел шуму (ДШ) приймаються: ДШ1 – автосамоскид, ДШ2 – бульдозер, ДШ3 

– коток грунтовий. Шумові характеристики приймаються згідно з табл. 7.16. В 

якості розрахункових приймаються точки у фасадів найближче розташованих 

будівель (згідно з завданням) і відповідно відстань до них буде довжиною шляху 

поширення шуму. При визначені довжини шляху поширення шуму слід 

враховувати, що мінімальна відстань між технікою приймається рівною 3-5 м (для 

маневрування). 

 

Рисунок 7.1 – Розрахункова схема до визначення очікуваних рівнів шуму 

від будівельних процесів (спорудження насипу) 

ДШ – джерело шуму; РТ – розрахункова точка; r – відстань від джерела 

шуму до розрахункової точки 
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Таблиця 7.16 – Шумові характеристики будівельних машин 

Тип машини Еквівалентний РЗ, дБА Максимальний РЗ, дБА 

Екскаватор (V=1,0 м
3
) 73 79 

Бульдозер 65 74 

Асфальтоукладач 65 74 

Коток ґрунтовий 74 80 

Коток гладковальцевий 74 80 

Автосамоскид КамАЗ 65 70 

Автогрейдер 76 85 

 
Рівень звуку Lл.д.ш., дБА, на відстані від лінійного джерела визначається за 

формулою (7.16) та розраховується для кожного ДШ: 
 

L
л  .д .ш . 

 LA буд .  
 15  lg( r / r

0 
) (7.16) 

 

де LА буд. – рівень звуку джерела, дБА (таблиця 7.16); 

r – відстань від джерела шуму до розрахункової точки, м; 

r0 – відстань, яка дорівнює 7,0 м. 

Сумарний рівень звукового тиску в розрахунковій точці від усіх джерел 

шуму Lcум, дБА, (очікувані рівні шуму в розрахункових точках) визначається за 

формулою (7.17): 

L
сум 

 10  lg 

n 

 10 
0 ,1 L

л . д . ш . 

i 1 

 
(7.17) 

 

Потрібне зниження рівнів шуму визначається на основі зіставлення 

очікуваних рівнів шуму, отриманих за формулою (7.17) з допустимими 

значеннями (гранично допустимим рівнем – таблиця 4.16). Рівень звуку в 

приміщенні житлового будинку визначається з урахуванням поправки -15дБА на 

звукоізоляцію вікна з відкритою кватиркою. 

Результати розрахунків рівня звукового шуму в розрахункових точках і 

порівняння з ГДР зводяться в таблицю 7.17. 

Таблиця 7.17 – Результати оцінки шумового впливу в період виконання 

будівельних робіт 
 

Розрахунковий 

випадок і 

розрахункові 

точки 

Прилеглі території Приміщення 

 

П
р
и

м
іт

к
а 

Еквівалентний 

(максимальний) 

розрахунковий 

рівень, дБА 

Еквівалентний 

(максимальний) 

допустимий 

рівень, дБА 

Еквівалентний 

(максимальний) 

розрахунковий 

рівень, дБА 

Еквівалентний 

(максимальний) 

допустимий рівень, 

дБА 
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За результатами аналізу даних таблиці 7.17 призначаються відповідні 

заходи зі зниження рівня шуму на період будівництва. 

 
7.4 Економічний збиток від забруднення атмосферного повітря 

Платежі за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення компенсують економічний збиток негативного впливу 

забрудненого атмосферного повітря на здоров’я людей, об’єкти житлово- 

комунального господарства. 

Розмір плати Пзабр, грн., визначається за формулою (7.18): 
 

П 
забр 

  ( Н 
інд

  М 
сум . рік 

)  К 
тер (7.18) 

 

де Нінд – проіндексований норматив плати за викиди в атмосферу 1 т 

забруднюючих речовин (ЗР), грн. (табл. 7.18); 

Мсум.рік – обсяг викиду ЗР за період будівництва, т (табл. 7.14); 

Ктер – коефіцієнт, який враховує територіальні особливості, залежить від 

кількості мешканців населеного пункту і його народногосподарської діяльності і 

визначається за формулою (7.19): 
 

К 
тер 

 К 
нас 

 К ф (7.19) 
 

Кнас – коефіцієнт, який залежить від кількості мешканців населеного 

пункту: 

1,0 – до 100 тис. чол. 
1,2 – 100,1-250 тис. чол. 

1,35 – 250,1-500 тис. чол. 

1,55 – 500,1-1000 тис. чол. 

1,80 – понад 1000 тис. чол.; 

Кф – коефіцієнт народногосподарського значення населеного пункту: 

1,00 – районні центри, міста районного значення, селища та села; 

1,25 – обласні центри, міста державного і обласного значення; 

1,65 – населені пункти, віднесені до курортних. 

Розрахунок економічного збитку від забруднення атмосферного повітря під 

час будівництва автомобільної дороги виконується в табличній формі (табл. 7.18): 

- в колонку 2 переносяться відповідні дані з табл. 7.4, колонка 4; 

- в колонку 5 вноситься добуток колонок 3 і 4 (кол. 3 × кол. 4); 

- сума збитку по всім речовинам вноситься в графу «Всього за період 

будівництва». 
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Таблиця 7.18 – Розрахунок економічного збитку від забруднення 

атмосферного повітря під час будівництва автомобільної дороги 

 
Найменування 

забруднюючої речовини 

 
Код 

ЗР 

Обсяг 

викиду ЗР 

за період 

будівництва 
Мсум.рік, тон 

 

Проіндексований 

норматив збору 

Нінд, грн./т 

 
Збиток 

Пзабр, грн. 

1 2 3 4 5 

Пил неорганічний, з 

вмістом діоксиду 
кремнію 20-70% 

 

2908 

  

74,17 

 

Пил неорганічний, з 

вмістом діоксиду 

кремнію вище 70% 

 

2907 

  

74,17 

 

Оксид вуглецю СО 337  74,17  

Вуглеводні СmHm 2754  111,26  

Оксиди азоту NОх 301  1968,65  

Діоксид сірки SО2 330  1968,65  

Сажа С 328  74,17  

Всього за період будівництва  -  

Коефіцієнт, який залежить від кількості мешканців населеного 
пункту Кнас 

 

Коефіцієнт, який враховує народногосподарське значення 
населенного пункту Кф 

 

Коефіцієнт, який враховує територіальні соціально-екологічні 
особливості Кт 

 

Розмір плати за викиди ЗР в атмосферу  

 

7.5 Відходи при виробництві робіт 

За період будівництва на будівельному майданчику можуть 

накопичуватися такі види відходів: 

- відходи виробництва – залишки сировини, матеріалів, речовин, 

виробів, які утворилися в процесі будівельного виробництва і які повністю або 

частково втратили початкові споживчі властивості; 

- відходи споживання – залишки речовини, матеріалів, предметів, 

виробів, які частково або повністю втратили свої початкові споживчі властивості 

для використання по прямому або посередньому призначенню внаслідок 

фізичного або матеріального зносу в процесі суспільного або особистого 

споживання, користування або експлуатації. 

Методика визначення утворення відходів базується на застосуванні 

питомих показників утворення відходів і втрат. Питомі норми утворення відходів 
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прийняті по діючим ДБНам, кошторисним нормам і розцінкам і приведені на 

одиницю використаного матеріалу. 

Кількість утворившихся відходів Мвідх.буд., м³ (т), визначається за видами 

виконуваних робіт за період будівництва за формулою (7.20): 
 

M 
відх .буд . і 

 Pmi  H oi (7.20) 
 

 
виду; 

де Мвідх.буд. і – кількість утворившихся відходів за період будівництва і-го 

 
Рmі – витрата матеріалу одного виду; 

Ноі – норма відходів і витрат матеріалів (приймається по окремим видам 

робіт), %. 

 
Розрахунок утворення відходів виконується у табличній формі (табл. 7.19) 

в такій послідовності: 

- в колонку 3 вносять дані щодо обсягу відповідних робіт в одиницях 

виміру, які зазначені в колонці 2. Дані приймають згідно з табл. 3.1; 

- в колонку 6 вносять добуток колонок 3 та 5 для кожного матеріалу. 

 
Таблиця 7.19 – Розрахунок утворення відходів за період будівництва 

 
Найменування 

робіт 

 
Одиниці 

виміру 

 
Обсяг 

робіт 

 
Необхідний 

матеріал 

Обсяг 

відходу на 

одиницю 

обсягу 
робіт 

Обсяг 

відходу на 

увесь 

обсяг 
робіт 

 
Найменування 

відходу 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Улаштування 

монолітних 

фундаментів 

мостів і труб 

 

 
100 м³ 

 суміші 
бетонні, м³ 

1,84 
 будівельне 

сміття, бетон 

деревина,м³ 0,06 
 обрізки 

деревини 

цвяхи, 
бовти, т 

0,0013 
 

металобрухт 

Монтаж ланок 

труб, блоків 

оголовків, 
опор мостів 

 
100 м³ 

 цементний 
розчин, м³ 

0,29 
 будівельне 

сміття, бетон 

деревина,м³ 0,03 
 обрізки 

деревини 

Улаштування 

асф. бетонного 

покриття 

1000 т 

а/б 

суміші 

 асф. 

бетонна 

суміш, т 

 

10 

 будівельне 

сміття, 

асфальтобетон 
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Розрахунок утворення побутових відходів на виробництві виконують в 

такій послідовності: 

- визначають середню кількість працюючих на об’єкті Nпрац.буд., чол., за 

формулою (7.21): 

N 
прац .буд . 



Q
т  . р . 

Т 
буд . 

 8 

 
(7.21) 

 

де Qт.р – потреба у трудових ресурсах, люд.-год., яка визначена за 

формулою (3.6), табл. 3.1; 

Тбуд – середня кількість змін протягом будівельного сезону, змін. 

Приймається по табл. 7.8 в залежності від дорожнього району розташування 

дороги; 

8 – тривалість робочої зміни, годин. 

- визначається кількість побутових відходів Мпоб.від.вир., м³, за формулою 

(7.22): 

М 
поб .від .вир . 

 0,25  Т 
буд .сез . міс . 

 N 
прац .буд . 

/ 12 (7.22) 
 

де 0,25 – середньорічна норма утворення відходів на виробництві на 1 

працівника, м³; 

Тбуд.сез.міс – середня тривалість будівельного сезону, місяці (табл. 7.8). 

 
Результати розрахунків зводяться в табл. 7.20. 

Таблиця 7.20 – Зведена таблиця відходів, які утворилися внаслідок 

будівництва об’єкту 

 

№ 

 

Найменування відходів 

Середня 

щільність 

відходів, т/м³ 

Обсяг, 

м³ 

 

Вага, т 
Клас 

небезпеки 

І. Побутові відходи ∑ ∑  

1 Тверді побутові відходи 0,23   4 

ІІ. Будівельне сміття ∑ ∑  

2 Відходи бетонної суміші в кусковій формі 2,4   4 

3 
Відходи асфальтобетонної суміші в 
кусковій формі 

2,36 
  

4 

4 Обрізки деревини 0,65   4 

ІІІ. Металобрухт ∑  

5 Цвяхи, болти  4 

Всього відходів за період будівництва ∑  
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7.6 Платежі за розміщення відходів у навколишньому середовищі 

Платежі за розміщення відходів у навколишньому середовищі компенсують 

економічні збитки від негативного впливу відходів на здоров’я людей, об’єкти 

житлово-комунального господарства, сільськогосподарські угіддя, основні фонди 

промисловості і транспорту. Розмір платежу за розміщення відходів у 

навколишньому середовищі визначається за формулою (7.23): 
 

П   ( Н 
відх .буд . 

 М 
відх .буд . 

)  К 
т .відх  К 

о .відх . (7.23) 
 

де Нвідх.буд. – проіндексований норматив плати за розміщення 1 т відходу і-го 

виду, грн./т (для відходів 4 класу небезпеки – 4,02 грн./т); 

Мвідх.буд. – маса відходів і-го виду в межах ліміту за період будівництва, т (в 

даному випадку – сума будівельного сміття і побутових відходів згідно з табл. 

7.20); 

Кт.відх. – коефіцієнт, який враховує розташування місця (зони) розміщення 

відходів: 

3,00 – в адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 

км від них; 

1,00 – за межами населених пунктів (на відстані понад 3 км від них); 

Ко.відх. – коефіцієнт, який враховує характер обладнання місця розміщення 

відходу: 

1,00 – спеціально створені місця складування, які забезпечують захист від 

забруднення; 

3,00 – звалища, які не забезпечують цілковитого унеможливлення 

забруднення; 

10,00 – місця неорганізованого складування. 

7.7 Охоронні заходи при виконанні будівельно-монтажних робіт 

В даному підрозділі необхідно навести охоронні заходи при виконанні 

будівельно-монтажних робіт з урахуванням вище виконаних розрахунків. При 

розробці заходів слід користуватися [22]. 

Природоохоронні заходи з метою запобігання негативного впливу на ґрунти 

Для охорони земель в період проведення будівельних робіт необхідно: 

- стоянку будівельної техніки здійснювати тільки на будівельному 

майданчику, який обладнаний твердим покриттям; 

- миття, ремонт і технічне обслуговування будівельних машин і техніки 

здійснювати на виробничих базах підрядника і субпідрядних організацій; 

- тимчасове складування будівельних відходів здійснювати тільки на 

будівельному майданчику; 
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- заборонити складування будівельних матеріалів у місцях, не обладнаних 

твердим покриттям; 

- проводити прибирання території від будівельного сміття; 

- по закінченні будівельних робіт необхідно провести рекультивацію та 

благоустрій тимчасово-займаних земель. 

Природоохоронні заходи з метою запобігання негативного впливу на 

атмосферу 

Для зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу в 

період будівництва передбачаються такі заходи: 

- контроль за роботою техніки в період вимушеного простою або технічної 

перерви в роботі. Стоянка техніки в ці періоди дозволяється тільки при 

непрацюючому двигуні; 

- контроль за точним дотриманням технології проектних робіт; 

- розосередження під час роботи будівельних машин і механізмів, не 

задіяних у єдиному безперервному технологічному процесі; 

- забезпечення профілактичного ремонту дизельних механізмів. 

Природоохоронні заходи з метою забезпечення нормативного рівня шуму 

Для забезпечення нормативного рівня звукового тиску на території 

житлової забудови і всередині житлових приміщень в період виробництва 

будівельних робіт передбачають такі шумозахисні заходи: 

- будівельні роботи, які характеризуються високим рівнем шуму, 

проводяться тільки в денний час (заборона робіт з 23.00 до 7.00); 

- для звукоізоляції двигунів будівельних машин застосовують захисні 

кожухи і капоти з багатошаровими покриттями; 

- здійснюють розстановку працюючих машин на будівельному майданчику 

з урахуванням взаємного звукоогородження і природних перешкод; 

- передбачають вимикання двигунів будівельної техніки під час простоїв; 

- проведення будівельних робіт здійснюють за графіком періодичності 

роботи будівельної техніки, через кожні дві години зупиняють гучну техніку на 

15-20 хвилин; 

- використовують тимчасові переносні шумозахисні екрани; 

- використовують будівельну техніку з мінімальними шумовими 

характеристиками. 

Природоохоронні заходи з метою запобігання негативного впливу на 

гідрологічне середовище 

На період проведення робіт передбачаються такі заходи з охорони 

поверхневих вод та водних об’єктів: 
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- очищення поверхневих стоків з території будівельного майданчика 

фільтруючими траншеями; 

- заправка будівельної техніки здійснюється на найближчих АЗС; 

- технічне обслуговування автотранспорту та будівельної техніки 

здійснюється на базі автотранспортного підприємства, що надає техніку; 

- застосування технічно справних будівельних машин і механізмів; 

- обладнання спеціальними піддонами стаціонарних механізмів для 

виключення протікання палива та мастил; 

- складування будівельних матеріалів виконується тільки на спеціально 

підготовленому майданчику з твердим покриттям; 

- своєчасне прибирання та вивезення будівельних відходів на полігон 

твердих побутових відходів; 

- розбирання всіх тимчасових споруд після закінчення будівництва, 

очищення будівельного майданчика та рекультивація порушених земель; 

- облаштування миття коліс на виїзді автомашин з будівельного майданчика 

на міську територію. 

 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

 
Генеральний план ділянки автомобільної дороги з природоохоронними 

заходами 

План виконується в масштабі 1:10000. На плані зображують: 

- вісь дороги, бровки земляного полотна; 

- кілометрові знаки; 

- зазначення початку і кінця ділянки дороги з прив’язкою до кілометражу; 

- розташування населених пунктів і водних об’єктів; 

- розташування запроектованих природоохоронних споруд: протишумових 

екранів, водоочисних споруд тощо. 

Генеральний план викреслюється за схемою, що входить до складу 

вихідних даних до розрахунково-графічній роботи. 

 
Роза вітрів 

Побудова рози вітрів розглянута в [9]. Побудову рози вітрів виконують на 

основі даних, наведених у розділі 2. 

 
Зведений план приземних концентрацій 

План виконують в масштабі 1:1000. На плані указується ділянка дороги, яка 

проходить вздовж забудови. На плані зображують: 
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- вісь дороги, проїзну частину, узбіччя, укоси; 

- забудову з зазначенням відстані до неї; 

- ізолінії концентрацій шкідливих речовин в придорожньому просторі. 

Умовно вісь дороги буде представлена прямою лінією. Проїзну частину і 

узбіччя зображують з урахуванням категорії дороги і прийнятого масштабу. Після 

нанесення бровки земляного полотна зображують укоси насипу. Укоси 

відображають умовним позначенням з урахуванням прийнятого коефіцієнту 

закладання укосу і висоти насипу. 

Забудову відображають умовним позначенням (заштрихована зона) з 

зазначенням відстані від неї до кромки проїзної частини. 

Ізолінії, що відображають концентрації шкідливих речовин в атмосферному 

повітрі, наносять за результатами розрахунків розділу 4 (табл. 4.6). Ізолінії 

наносять методом побудови горизонталей (детально наведено у розділі 10 [9]) для 

2-3 речовин, що вносять найбільший вклад в забруднення атмосфери. Одиниці 

виміру для ізоліній приймають частки ГДК. Переріз ізоліній (крок) залежить від 

результатів розрахунків і може прийматися 1ГДК (1ГДК, 2ГДК, 3ГДК, …), або 

0,5ГДК (0,5ГДК, 1ГДК, 1,5ГДК, …), або 0,25ГДК (0,25ГДК, 0,5ГДК, 0,75ГДК, …) 

і так далі. Для ізолінії кожної речовини приймають відповідне умовне позначення. 

До зведеного плану додаються умовні позначення. 

 
Конструкції протишумових екранів, відстійників, противібраційних екранів 

На кресленні указують принципові схеми і конструкції природоохоронних 

споруд, які прийняті в проекті за результатами розрахунків: протишумові екрани, 

водоочисні споруди, зелені насадження. 

Розміри наведених споруд повинні відповідати розрахунковим. На 

кресленні указується їх місце установки, прив’язка до осі (кромки), зазначаються 

основні елементи і частини. При розробці конструкцій природоохоронних споруд 

слід користуватися додатками Е, Ж та [12], [13], [15], [17]. 

 
Приклад оформлення графічної частини наведено у Додатку К. 
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16 Рекомендації з вибору та застосування технологічних схем відведення та 

очищення стоків з поверхні автомобільних доріг і штучних споруд: Р В.2.3-218- 

03450778-783:2011. – Київ: ДерждорНДІ, Укравтодор, 2011. 

17 Петричко С.М. Проектування доріг та мостових переходів: Конспект 

лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» освітнього рівня «Бакалавр» / С.М. 

Петричко, О.В. Шаповалов. – Одеса: ОДАБА, 2016. – 83 с. 

18 Петричко С.М. Конструювання інженерних систем, дренажів та 

водопропускних споруд на автомобільних дорогах і аеродромах: Методичні 

вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього рівня «Магістр» 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи» / С.М. Петричко, О.В. 

Шаповалов. – Одеса: ОДАБА, 2016. – 47 с. 

19 Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного 

повітря. Методичні рекомендації: МР 2.2.12-142-2007. - Затверджено наказом 

МОЗ України від 13.04.2007 р. N 184. 

20 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОНД-86. – Л.: Госкомгидромет, 

1987. – 68 с. 

21 Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному 

утриманні автомобільних доріг: ГБН В.2.3-218-540:2012. – [Чинні від 01.10.2012]. 

- К: Державне агентство автомобільних доріг України “Укравтодор”, 2012. - 

(Галузеві будівельні норми). 
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Додаток А 

Бланк вихідних даних до розрахунково-графічної роботи 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

Кафедра проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг 

Завдання 

з дисципліни «Оцінка впливу автомобільних доріг і аеродромів на навколишнє середовище» на 

виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Оцінка впливу автомобільної дороги на навколишнє 

середовище» 

ПІБ студента група    

Вихідні дані 

1 Область розташування –     

2 Категорія дороги –    

3 Перспективна інтенсивність руху, авт./добу   

4 Склад руху, %: 
- автомобілі легкові на бензині - автомобілі вантажні дизельні 

- автомобілі легкові дизельні - автобус на бензині 

- автомобілі вантажні (до 3 т.) - автобус дизельний 
- автомобілі вантажні (більше 3 т.) - вантажні автомобілі і автобус на природному газі 

5 Щорічний приріст інтенсивності руху, %    

6 Довжина ділянки дороги, км    

7 Конструкція дорожнього одягу    

8 Середня висота насипу, м    

9 Кількість труб Ø м довжиною м, шт. 

10 Напрямок дороги (азимут)     

11 Фонова концентрація, мг/м³: СО -    ; NOх -     ; СхНу -    ; С -    ; SО2 -     ; НССО -    ; 

12 Ділянка дороги, з якої поверхневі стічні води скидаються у водний об’єкт            

13 Використання водного об’єкту (характеристика)    

14 Витрати води у водотоці , м³/с    

15 Середня швидкість потоку, м/с    

16 Середня глибина в руслі, м    

17 Вміст завислих речовин у водотоці, мг/л    

18 Чисельність населення в зоні впливу, чол..    

19 Кількість створюваних додаткових робочих місць    

20 Відстань від кромки до забудови, м    

21 Схема району розташування ділянки дороги 
Склад пояснювальної записки: 

Зміст 

Завдання на проектування 

1 Підстави для проведення ОВНС 

2 Фізико-географічні особливості району розміщення об’єкту 

3 Загальна характеристика об’єкту 

4 Оцінка впливів на навколишнє середовище при експлуатації автомобільної дороги 

5 Оцінка впливів на соціальне і техногенне середовище 

6 Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної 

безпеки 

7 Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва автомобільної дороги 

 

Склад графічної частини: 

1 Генплан автомобільної дороги з природоохоронними заходами (1:10000) 

2 Роза вітрів 

3 Зведений план приземних концентрацій (1:1000) 

4 Конструкції протишумових екранів, відстійників, противібраційних екранів 
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Додаток Б 

Природні характеристики районів України 

 

 
Рисунок Б.1 – Дорожнє районування України за кліматичними умовами 
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Продовження додатку Б 

 

Таблиця Б.1 Середні температури повітря у січні та липні та число днів з 

середньодобовою температурою повітря (таблиця В.1 [8]) 

 
№ 

районів 

Температура 

повітря, С 

Число днів у році із 

середньодобовою температурою 

повітря вище за 

Кількість днів у 
році з 

снігов. 

покров. 

оже- 

леддю січня липня 0 5 10 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -5,9 +18,8 250 202 167 104 60-105 20-30 

2 -4,9 +18,4 259 205 161 107 60-90 20-30 

3 -5,6 +18,7 249 203 158 108 90-105 30 

4 -7,5 +19,7 254 197 158 115 90-105 10-20 

5 -5,9 +19,2 255 204 160 115 75-90 20-30 

6 -4,7 +19,8 266 216 172 122 75-90 20 

7 -4,6 +18,6 266 208 170 90 60-90 5-10 

8 -3,2 +20,0 298 238 183 81 60 5 

9 -6,7 +21,5 250 210 170 128 90-105 10-20 

10 -6,5 +21,0 248 208 173 131 90 20 

11 -6,5 +21,0 250 210 171 129 90 20-25 

12 -5,3 +21,6 257 214 170 127 45-75 10-20 

13 -5,3 +22,6 251 209 171 128 60-75 10-20 

14 -4,0 +22,4 278 224 185 139 30-60 5-10 

15 -3,4 +23,5 277 228 185 139 45-30 5-10 

16 -3,0 +24,0     30-15 10 
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Продовження додатку Б 

 

Таблиця Б.2 Дати переходу середньодобової температури повітря протягом року 

для районів України (таблиця В.2 [8]) 

 
№ 

район. 

Дати переходу у весняний період 

середньодобової температури 
повітря через 

Дати переходу в осінній період 

середньодобової температури 
повітря через 

0 5 10 15 0 5 10 15

1 
10.III – 5.IV – 25.IV- 19.V – 24.XI – 28.X– 3.X – 2.IX – 

21.III 10.IV 28.IV 24.V 17.XI 24.X 30.IX 3.IX 

2 
9.III – 5.III – 

26.IV 21.V 
26.XI – 30.X– 

7.X – 4.X 4.IX 
13.III 7.III 25.XI 27.X 

3 17.III 8.IV 27.IV 18.V 21.XI 28.X 2.X 3.IX 

4 
17.III – 7.IV – 23.IV- 14.V – 16.XI – 24.X– 29.IX – 7.IX – 

24.III 11.IV 26.IV 16.V 20.XI 26.X 3.X 6.IX 

5 
15.III – 6.IV – 26.IV- 19.V – 23.XI – 27.X– 

4.X – 6.X 
1.IX – 

18.III 9.IV 29.IV 26.V 19.XI 30.X 10.IX 

6 
5.III – 30.III – 20.IV- 11.V – 27.XI – 2.XI – 8.X – 10.IX- 

10.III 4.IV 25.IV 18.V 30.XI 6.XI 15.IX 16.IX 

7 
4.III – 2.IV – 26.IV- 28.V – 30.XI- 2.XI – 

6.X – 9.X 
1.IX – 

9.III 4.IV 29.IV 29.V 25.XI 31.X 11.IX 

8 
28.II – 23.III - 17.IV – 14.V – 31.XII – 15.XI – 22.X – 20.IX- 

15.III 17.IV 9.V 2.VI 1.XII 8.XI 13.X 12.IX 

9 
14.III – 2.IV – 21.IV- 8.V – 19.XI – 29.X – 

7.X – 12.X 
12.IX- 

18.III 5.IV 24.IV 10.V 23.XI 2.XI 17.IX 

10 18.III 5.IV 20.IV 8.V 21.XI 30.X 10.X 16.IX 

11 16.III 2.IV 20.IV 8.V 21.XI 29.X 8.X 14.IX 

12 
11.III – 2.IV – 23.IV- 12.V – 24.XI – 2.XI – 10.X – 13.IX- 

14.III 4.IV 24.IV 13.V 25.XI 5.XI 12.X 21.IX 

13 16.III 5.IV 22.IV 10.V 22.XI 31.X 10.X 15.IX 

14 
1.III – 30.III – 19.IV- 8.V – 26.XI – 3.XI – 

4.X – 27.X 
19.IX- 

16.III 5.IV 22.IV 10.V 20.XII 9.XI 30.IX 

15 6.III 26.III 18.IV 9.V 8.XII 9.XI 20.X 25.IX 



82 
 

Продовження додатку Б 

Таблиця Б.3 Дані основних показників опадів у районах (таблиця В.4 [8]) 

 

№
 
р
ай

о
н

ів
 

 С
у
м

а 
о
п

ад
ів

 

за
 р

ік
, 
м

м
 

 С
у
м

а 
о
п

ад
ів

 

за
 л

іт
н

ій
 

п
ер

іо
д

 

 

Кількість днів з опадами більше за 5 мм 

Д
ек

ад
н

а 

в
и

со
та

 с
н

іг
у
, 

см
 

IV V VI VII VIII IX 

1 600-500 400-500 2,6 3,7 4,9 4,5 4,6 3,5 28 

2 600 400-500 2,7 3,5 5,0 5,0 4,3 3,4 17 

3 500 400-500 2,5 3,6 4,5 4,6 4,0 3,3 27 

4 500-400 300-400 4,3 3,2 4,1 4,0 3,7 2,9 25 

5 700-500 500-400 2,9 4,3 4,9 4,8 4,1 2,8 22 

6 400-500 300-400 3,0 4,0 4,8 5,2 3,8 2,7  

7* 770 500 3,6 4,7 6,0 5,6 4,4 4,0 19 

8 600 400 3,7 4,5 6,2 5,4 4,0 4,0 3 

9 400 300-350 3,0 3,2 4,0 3,2 2,9 2,2 13 

10 400-500 300-350 2,2 2,8 4,0 3,2 2,4 1,7 15 

11 400-500 300-350 2,4 3,3 3,5 3,3 2,4 2,0 17 

12 400-500 250-300 2,4 3,1 3,8 3,2 3,0 2,5 10 

13 400-500 250-300 2,4 3,2 2,9 2,8 3,0 2,9 12 

14 350-400 200-250 1,8 2,3 3,2 2,4 1,8 1,5 8 

15 350-400 200-250 1,7 2,3 3,0 2,5 1,6 1,4 9 

16 400-350 400-350 1,6 2,0 2,5 2,0 1,2 1,0 3 

 

Таблиця Б.4 Характеристика ґрунтів України (таблиця Д.1 [8]) 

№ 

дорожньо- 

го району 

Шифр 

дорожнього 

району 

 
Типовий ґрунт у районі 

Оптимальна 

вологість 

ґрунту, % 

Стандартна 

щільність 

ґрунту, г/см³ 

1 II.P.1 Супісок, пісок 10,0 1,93 

2 II.P.2 Суглинок 18,1 1,75 

3 II.P.3 Суглинок 12,5 1,85 

4 III.P.4 Суглинок 19,8 1,68 

5 III.P.5 Суглинок 20,7 1,66 

6 III.P.6 Важкий суглинок, глина 25,9 1,54 

7 III.Г.7 Суглинок 20,5 1,67 

8 III.Г.8 Важкий суглинок 22,3 1,62 

9 IV.P.9 Важкий суглинок, глина 26,6 1,53 

10 IV.P.10 Важкий суглинок, глина 26,0 1,54 

11 IV.P.11 Важкий суглинок 24,8 1,55 

12 IV.P.12 Важкий суглинок 24,8 1,55 

13 IV.P.13 Важкий суглинок, глина 24,8 1,55 

14 IV.P.14 Важкий суглинок 21,6 1,64 

15 IV.P.15 Суглинок 17,4 1,73 

16 IV.P.16 Суглинок 22,8 1,60 
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Продовження додатку Б 

 

Рисунок Б.2 – Дорожньо-кліматичне районування території України 

(мал. Г.1 [4]) 
 

Рисунок Б.3 – Нормативна глибина промерзання глинистих ґрунтів 
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Додаток В 

Довідкові матеріали параметрів автомобільних доріг 

Таблиця В.1 Технічні показники доріг (ДБН В.2.3-4:2015) 

№ Показники 
Од. 

виміру 

Категорія 
Прим. 

Іб ІІ ІІІ ІV V 

1 
Перспективна 
інтенсивність руху 

авт./ 
добу 

>10000 
3000 - 
10000 

1000 - 
3000 

150 - 
1000 

<150 т.4.1 

2 
Розрахункова швидкість 
руху 

км/год 110 90 90 90 90 т.4.2 

3 Кількість смуг руху шт. 4, 6 2 2 2 1  

 

 
т. 5.1 

ДБН 

В.2.3- 

4:2015 

4 Ширина смуги руху м 3,75 3,75 3,5 3,0 4,50 

5 
Ширина проїзної 
частини 

м 2х7,50 7,50 7,00 6,00 4,50 

6 Ширина узбіччя м 3,75 3,75 2,5 2,0 1,75 

7 
Ширина укріпленої 
смуги узбіччя 

м 0,50 0,50 0,5 0,5 - 

8 
Ширина розділювальної 
смуги 

м 3,0 - - - - 

9 
Ширина земляного 
полотна 

м 
25,5 – 
33,0 

15,0 12,0 10,0 8,0 

10 
Найбільший поздовжній 
ухил 

‰ 50 60 60 60 60 
 

 
т. 5.5 

ДБН 

В.2.3- 

4:2015 

11 
Найменший радіус 
кривої в плані 

м 700 450 450 450 450 

 
 

12 

Найменші радіуси 

кривих у поздовжньому 

профілі: 

- опуклих 
- угнутих 

 
 

м 

 

 

11000 
3200 

 

 

9000 
2100 

 

 

9000 
2100 

 

 

9000 
2100 

 

 

9000 
2100 

 

13 

 

Тип дорожнього одягу 

 

- 
капітальний перехід 

- ний 
(заклин.) 

т. 8.1 

ДБН (а/б, ц/б) 
полегшений 

(а/б, просочен.) 

 
 

14 

Поперечний ухил 

проїзної частини: 

- а/б, ц/б 

- щебінь 
- укріплений грунт 

 
 

‰ 

 
 

25 

25-30 
30-40 

п.5.1.7 

ДБН 

В.2.3- 

4:2015 
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Додаток Г 

Ресурси для будівництва автомобільної дороги (укрупнені показники) 
 

 

Рисунок Г.1 – Графік потреби у трудових ресурсах для спорудження земляного 

полотна ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км 
 

 

Рисунок Г.2 – Графік потреби у роботі бульдозера для спорудження земляного 

полотна ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км 
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Продовження додатку Г 

 

Рисунок Г.3 – Графік потреби у роботі котка для спорудження земляного полотна 

ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км 
 

Рисунок Г.4 – Графік потреби у роботі екскаватора для спорудження земляного 

полотна ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км 
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Продовження додатку Г 
 

Рисунок Г.5 – Графік потреби у роботі автогрейдера для спорудження земляного 

полотна ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км 
 

Рисунок Г.6 – Графік обсягів земляних робіт при спорудженні земляного полотна 

ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км 
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Продовження додатку Г 

 

Рисунок Г.7 – Графік обсягів зняття і потреби рослинного ґрунту при спорудженні 

земляного полотна ділянки автомобільної дороги довжиною 1 км 

 

Таблиця Г.1 – Ресурси для будівництва дорожнього одягу (ДБН Д.2.2-27) 

 

 
 

№ 

 

 
 

Найменування робіт 

 

 
 

Потрібний механізм* 

О
б

ґр
у
н

ту
в
ан

н
я
 

Д
Б

Н
 Д

.2
.2

-2
7

 

О
д

и
н

. 
В

и
м

ір
у
 Ресурси для 

виконання робіт 

 

 
При- 

мітка 
 

маш.- 

год. 

Трудові 

ресурси 

(мех-ри, 

будів.), 
люд.-год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
Улаштування 

пістилаючого шару з 
піску 

автогрейдер 99кВт  

27-14-1 
1000 

м² 

2,43  

29,49 
товщ. 

10 см пневмокоток 25т 2,61 

 
2 

Улаштування 

підстилаючого шару з 

м/міцного вапняку, 

жорстви 

автогрейдер 99кВт  
27-14-2 

 

1000 

м² 

2,43  
29,04 

 

товщ. 

10 см 
пневмокоток 16т 2,57 

3 
Улаштування основи з 

рядового щебеню 

гладковальц. коток 8т 
27-22-1 

1000 

м² 

16,64 
115,2 

 

гладковальц. коток 13т 37,52 

 

 
4 

 
Улаштування основи з 

щебеню влаштованого 

методом заклинювання 

автогрейдер 99кВт  
27-26-1 

 

1000 

м² 

5,34  
109,82 

товщ. 

12 см 
гладковальц. коток 13т 18,68 

гладковальц. коток 18т 13,5 

гладковальц. коток 13т 
27-26-3 

1,07 
3,06 ±1 см 

гладковальц. коток 18т 1,02 
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Продовження табл. Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
5 

Улаштування основи з 

щебенево-піщаної 

суміші 

автогрейдер 99кВт  
27-21-1 

1000 

м² 

3,64  
94,0 

 

гладковальц. коток 8т 11,43 

гладковальц. коток 13т 10,55 

 
6 

Улаштування основи з 

щебенево-піщаної 

суміші, укріпленої 
цементом 

автогрейдер 99кВт  
27-4-2 

 

1000 

м² 

3,2  
39,61 

 

пневмокоток 30т 2,84 

 

7 
Улаштування основи з 

ґрунтів, укріплених 
бітумною емульсією 

автогрейдер 99кВт  

27-1-2 
1000 

м² 

40,04  

71,73 
 

пневмокоток 16т 4,74 

 

8 

Улаштування основи з 

ґрунтів, укріплених 

цементом 

автогрейдер 99кВт  

27-3-1 

 
1000 

м² 

2,32  

87,63 

 

пневмокоток 16т 2,86 

розподільник цементу 4,93 

фреза дорожна 33,6 

 

9 

Улаштування основи з 

щебеню, укріпленого 

бітумом способом 

напівпросочення 

автогрейдер 99кВт  
27-49-2 

 
1000 

м² 

2,51  
104,26 

товщ.5 

см 
гладковальц. коток 8т 2,36 

гладковальц. коток 13т 11,24 

- 27-49-3 0,52 1,51 ±1 см 

 

10 

Улаштування основи з 

щебеню, укріпленого 

бітумом способом 

просочення 

автогрейдер 99кВт  
27-49-6 

 
1000 

м² 

5,02  
108,86 

товщ.8 

см 
гладковальц. коток 8т 2,36 

гладковальц. коток 13т 11,24 

- 27-49-7 0,52 1,51 ±1 см 

 
11 

Улаштування основи 

(покриття) з чорного 

щебеню 

гладковальц. коток 13т  
27-48-1 

1000 

м² 

16,96  
102,46 

 

розподільник щебеню 6,69 

асфальтоукладач 6,86 

 
12 

Улаштування покриття 

з гарячої 

асфальтобетонної 

суміші 

гладковальц. коток 8т  
27-53 

 

1000 

м² 

5,45  
79,23 

 

гладковальц. коток 13т 15,86 

асфальтоукладач 4,4 

Примітка: * в учбових цілях наведені лише найбільш задіяні механізми. 
 

Таблиця Г.2 Ресурси для будівництва круглих залізобетонних водопропускних 

труб 

 
Показники 

Потреба ресурсів для будівництва труб 

Ø1,0 Ø1,25 Ø1,50 

1п.м тіла 
труби 

1 
оголовок 

1п.м тіла 
труби 

1 
оголовок 

1п.м тіла 
труби 

1 
оголовок 

Монолітний бетон, м³ 0,6 0,5 0,8 0,7 0,8 1,1 

Збірні залізобетонні 
конструкції, м³ 

0,35 3 0,52 3,9 0,72 4,9 

Бітум, т 0,02 0,06 0,024 0,08 0,028 0,1 

Витрати праці, люд.- 
год. 

13,66 49,75 16,90 61,44 19,09 74,89 

Робота крану в/п 25 т, 
маш.-год. 

1,55 3,03 1,89 3,94 2,11 4,95 
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Продовження додатку Г 

 

Таблиця Г.3 – Таблиця витрат дорожньо-будівельних матеріалів для 

улаштування конструктивних шарів дорожнього одягу (ДБН Д.2.2-27) 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 
Найменування 

конструктивного шару 

 

 

 

 

Потрібні матеріали 

О
б

ґр
у
н

ту
в
ан

н
я
 

Д
Б

Н
 Д

.2
.2

-2
7

 

О
д

и
н

. 
в
и

м
ір

у
 

Витрати 

матеріалів на 

влаштування 

1000 м² 

конструктивного 
шару 

н
а 

н
о
р
м

ат
и

в
н

 

у
 т

о
в
щ

и
н

у
 

п
р
и

 з
м

ін
і 

то
в
щ

и
н

и
 

н
а 

1
 с

м
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Пістилаючий шар з піску 

товщиною 10 см 

пісок 
27-14-1 

м³ 110 11 

вода м³ 5 0,5 

2 
Підстилаючий шар з 

жорстви товщиною 10 см 

м/м вапняк (жорства) 
27-14-2 

м³ 122 12,2 

вода м³ 7 0,7 

3 
Основа з рядового щебеню 

товщиною 15 см 

вода 
27-22 

м³ 30 2 

щебінь* м³ 204 12,6 

4 
Основа з щебеню методом 
заклинювання товщ. 12 см 

вода 
27-26 

м³ 30  

щебінь* м³ 153,7 12,62 

5 
Основа з щебенево-піщаної 
суміші С-5 товщиною 12 см 

вода 
27-21 

м³ 10,5 0,8 

щебенево-піщана суміш м³ 152 12,88 

 

6 
Основа з щебенево-піщаної 
суміші С-7, укріпленої 

цементом товщиною 15 см 

щебенево-піщана суміш  

27-4 
м³ 194 12,93 

цемент т 12,5 0,83 

 

7 
Основа з ґрунтів, 
укріплених бітумною 

емульсією 

вода  

27-1-2 
м³ 16  

бітумна емульсія т 6  

8 
Основа з ґрунтів, 

укріплених цементом 

вода 
27-3-1 

м³ 18,5  

цемент т 7,2  

 

9 
Основа з щебеню, 
укріпленого бітумом на 

глибину товщиною 5 см 

щебінь*  

27-49 
м³ 67,3 12,7 

бітум т 5,15 1,03 

 

10 
Основа з щебеню, 
укріпленого бітумом на 

глибину 8 см 

щебінь фр. 20-40 мм  

27-49 
м³ 104,6 10,2 

бітум т 8,24 1,03 

11 
Основа (покриття) з чорного 

щебеню товщиною 6 см 

чор. щебінь * 
27-48 

т 136 19,5 

бітум т 0,021  

12 
Покриття з гарячої щільної 

д/з а/б суміші товщ. 4 см 

а/б суміш 
27-53 

т 96,6 24,2 

бітум т 0,25  

13 
Покриття з гарячої щільної 

к/з а/б суміші товщ. 4 см 

а/б суміш 
27-53 

т 95,8 24 

бітум т 0,25  

14 
Покриття з гарячої пористої 
к/з а/б суміші товщ. 4 см 

а/б суміш 
27-53 

т 92,5 23,2 

бітум т 0,25  

Примітка: * - загальна потреба без розподілу по фракціям. 
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Додаток Д 

Характеристики забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне 

повітря автотранспортом 

 

Таблиця Д.1 – Гранично допустимі концентрації в атмосферному повітрі 

деяких забруднюючих речовин 

 

Назва забруднюючої 

речовини 

 

Код 

ЗР 

 

Клас 

небезпеки 

Гранично допустима 
концентрація (ГДК), мг/м³ 

Проіндексований 

норматив збору* 

Нінд, грн./т 
середньо- 

добова 
максимальна 

разова 

Оксиди вуглецю СО 0337 4 3,00 5,00 74,17 

Оксиди азоту NОх 0301 3 0,04 0,2 1968,65 

Вуглеводні СхНу 2754 4 - 1,00 111,26 

Сажа С 0328 3 0,05 0,15 74,17 

Сірчистий ангідрид SО2 0330 3 0,05 0,50 1968,65 

Формальдегід НССО 1325 2 0,003 0,035  

Сполуки свинцю Рb 0184 1 0,0003 0,001  

Пил неорганічний (SіО2 – 
20-70%) 

2908 3 0,1 0,3 74,17 

Пил неорганічний (SіО2 
>70%) 

2907 3 0,05 0,15 74,17 

Ацетон (СН3)2СНО 1401 4 0,35 0,35 738,45 

Бутилацетат СН302С4Н9 1210 4 0,1 0,1 443,40 

Ксилол С6Н4(СН3)2 616 3 0,2 0,2 111,26 

Толуол С6Н5СН3 621 3 0,6 0,6 111,26 

Заліза оксид Fe2O3 123 3 0,04 - 74,17 

Марганцю оксид MnO2 143 2 0,001 0,01 15581,58 

Хрому оксид 203 1 0,0015 0,002 52850,62 

Фториди 344 2 0,03 0,2 3224,65 

Водень фтористий HF 342 2 0,005 0,02 4874,09 

* дані на час видання. 

 
Оксид вуглецю 

Монооксид та діоксид вуглецю утворюються внаслідок неповного згорання 

палива (при повному згоранні утворюються діоксид вуглецю та пари води). Являє 

собою безбарвний горючий газ, який не має запаху. Токсичність його обумовлена 

здатністю з'єднуватися з гемоглобіном крові зі швидкістю в 200 разів більшою, ніж 

кисень. При вдиханні його з повітрям виникає кисневе голодування організму з 

відповідними фізіологічними наслідками. Перші ознаки отруєння виникають при 

концентрації в повітрі більше 100 мг/м³. Якщо концентрація перевищує 500 г/м³ 

симптоми отруєння - посилене серцебиття, головний біль, нудота посилюються і через 

1-2 години може наступити втрата свідомості і смерть. Очищення від отруєння чадним 

газом відбувається при припиненні його вдихання поступово (50% крові 

відновлюється за 3 години). Тривалість існування окису вуглецю в атмосфері до 

перетворення в двоокис від 2 місяців до 3,5 років. 
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При невисоких швидкостях руху автомобіля, концентрація СО у вихлопних 

газах автомобіля в 1,5-2,2 рази вище, ніж при середніх значеннях швидкості руху. 

Що відноситься до концентрації СО у вихлопних газах дизельних двигунів, то 

вона, як правило, на порядок менша, ніж у карбюраторних двигунів. 

Оксиди азоту 

У момент робочого процесу більше 90% нітрогену має форму моноксиду, що 

утворився при високотемпературному окисленні азоту повітря і низькотемпературному 

окисленні азотовмісних сполук моторного палива. Однак при попаданні в атмосферу 

оксиди швидко (за 0,1 - 10 годин) трансформуються в більш стійкі діоксиди. 

У викидах дизельних двигунів окислів азоту більше, ніж у двигунів внутрішнього 

згоряння, хоча значно менше окису вуглецю. 

Діоксид азоту навіть у невеликій концентрації діє на органи дихання людини. 

Потрапляючи на слизову оболонку, оксиди азоту перетворюються в азотну і азотисту 

кислоти, що викликають хворобливі явища. При високому вмісті оксиди азоту діють на 

вищу нервову систему людини, викликає неадекватну поведінку. Азотна кислота 

здійснює сильний агресивний вплив на метали, в тому числі і кольорові. 

Наявність оксидів азоту в атмосфері - одна з головних причин небезпечного 

явища місцевого, що переходить в регіональний, масштабу - фотохімічного смогу. 

Вуглеводні 

Вуглеводні в автомобільних викидах представлені різними 

низькомолекулярними сполуками, які утворюються головним чином в результаті 

неповного згоряння палива в умовах нестачі кисню – метан, пропан, гексан, а також 

одержувані при піролізній реакції в циліндрах полі циклічні ароматичні вуглеводні та 

інші високомолекулярні вуглеводні сполуки (альдегіди). Концентрація вуглеводнів у 

вихлопних газах бензинових двигунів для різних автомашин змінюється в межах від 0,1 

до 1 % по об'єму, а для справних, добре відрегульованих двигунів у ще більш вузькому 

діапазоні від 0,15 до 0,5 %. У випадку неправильного або поганого регулювання двигуна 

концентрація вуглеводнів може досягати 3 % по об'єму  в період  звичайного 

руху та підвищуватись до 11 % при гальмуванні. Суттєвий зріст викидів 

спостерігається в бензинових двигунах в момент стоянки з працюючим двигуном. В 

цьому випадку викиди СН в 1,6-2,5 рази більше, ніж в період швидкісного руху 

автомобіля. 

Низькомолекулярні вуглеводні не відносяться до високотоксичних. Однак 

альдегіди, молекули яких містять кисень, впливають на слизову оболонку органів 

дихання і при високих концентраціях впливають на центральну нервову систему. Деякі 

види поліароматичних вуглеводнів (наприклад, 3,4 безапирен) відносять до небезпечних 

канцерогенних речовин (викликають рак). 

Сірчистий газ 

Газ, що не має кольору, але має різкий подразливий запах. В автомобільних 

викидах присутній у відносно невеликій кількості. «Кислотні дощі» - розчин сірчаної і 

сірчистої кислоти, вони наносять великі збитки рослинності далеко за межами джерел 

викидів сірчистого газу. 

Сажа 

Сажа відноситься до нерозчинних твердих частинок, що входять до складу 

автомобільних викидів. Сажа не відноситься до небезпечних токсичних речовин, але на 

поверхні її частинок адсорбуються різні полі циклічні вуглеводні, деякі з них мають 

канцерогенні властивості. 
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Додаток Е 

Конструкції протишумових екранів (приклади) 
 
 

 
 

Рисунок Е.1 – Конструкція протишумового екрану з світлопрозорих елементів 

І – стійка; ІІ – екран 

1 – двотавр; 2 – фланець; 3 – стопор; 4 – скріплювальні кутки; 5 – болт; 6 – гайка; 
7 – фартух гумовий; 8, 9 – швелер; 10 – шумопоглинаюча панель ударостійка; 

11 – шумопоглинаюча панель; 12 – прозора шумовідбиваюча панель; 

13 – монолітний бетонний фундамент 
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Продовження додатку Е 
 

 

 

 

 

Рисунок Е.2 – Конструкція протишумового екрану з збірних залізобетонних 

елементів 

1 – панель марки П5ВК; 

2 – фундамент марки Ф2К; 3 – металеве бар’єрне огородження 
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Додаток Ж 

Водоочисні споруди 

 

Таблиця Ж.1 – Характеристики деяких очисних споруд 

 

 

 
Найменування 

показника 

Якість очистки стічних вод 

Rainpark (SO) ЗАО "БМТ" FloTenk Векса 
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в
о
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и
, м
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л

 

Завислі речовини 400-700 
10-15 (до 

3,0) 
400 (до 
2000*) 

3,0 - 3-20 700 3-5 

Нафто-продукти 25-50 
0,3 

(до 0,05) 
25 

(до 50*) 
0,05 - 0,05-0,3 70 0,3-0,05 

ХПК - - 100-150* 30,0 - - - - 

БПК - - 20-30 3,0 - - 30 2 

Потужність, л/с 
 1,0-150,0 0,8-35,0 1,5-100,0 2,0-50,0 

 

Модельний ряд і габаритні розміри сепараторів нафтопродуктів 
Модель 

сепаратору 
Діаметр (D), 

мм 
Загальна 

довжина (L), мм 
Робоча довжина 

(L1), мм 
Товщина 

стінки (d), мм 
Потужність, л/с 

SO-1 1200 3130 1750 40 1 

SO-3 1200 3550 2170 40 3 

SO-5 1200 3870 2490 40 5 

SO-7 1600 4390 3010 40 7 

SO-10 1600 3580 2180 50 10 

SO-15 1600 4390 2990 50 15 

SO-20 1800 5240 3840 50 20 

SO-25 1800 4950 3520 63 25 

SO-30 1800 5500 4070 63 30 

SO-35 1800 6070 4640 63 35 

SO-40 1800 6690 5260 63 40 

SO-45 1800 7260 5830 63 45 

SO-50 1800 7860 6430 63 50 

SO-55 1800 8430 7000 63 55 

SO-60 1800 8950 7520 63 60 

SO-65 2000 8610 7160 75 65 

SO-70 2000 9120 7670 75 70 

SO-80 2000 9930 8480 75 80 

SO-90 2000 10640 9190 75 90 

SO-100 2000 11400 9950 75 100 

SO-110 2400 9670 8220 75 110 

SO-120 2400 10270 8820 75 120 

SO-135 2400 11110 9660 75 135 

SO-150 2400 11890 10440 75 150 
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Продовження додатку Ж 
 

 
 

 

 
 

 

Рисунок Ж.1 – Схема сепаратору нафтопродуктів 
1 – вентиляційна труба; 2 – датчики рівня нафтопродуктів; 3 – горловина з люком; 

4 – вихідний патрубок; 5 – коалісцентний фільтр; 6 – перегородки; 7 – 

адсорбційний фільтр; 8 – корпус; 9 – бай-пас; 10 – вхідний патрубок 
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Продовження додатку Ж 
 

 

Рисунок Ж.2 – Принципова технологічна схема очистки локальними осисними 

спорудами поверхневого стоку 

1 – колодязь-пісколовка; 1.1 – напівзанурена перегородка; 
2 – нафтосепаратор (В – відстоювання, К – коалесценція, С – сорбція); 

3 – біофільтр (або біоплато); 4 – нафтосорбційний бон 
 

 

 

 

 

3 

Рисунок Ж.3 – Технологічна схема очищення поверхневого стоку на блочно- 

модульному комплексі потужністю 10 л/с 

1 – блок вилучення піску та грубодисперсних домішок з напівзануреною 

перегородкою і нафтособційним боном з препаратом-біодеструктором; 

2 – блок фільтрації та коалесценції з нафтособційним боном; 

3 – блок доочищення на біологічному та сорбційному фільтрах 
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