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1. Загальнi вiдомостi про пiдприсмство:

Назва пiдприемства: ТОВ кТСХ - Хiмреактив>

Посада, ФIО керiвника: Директор Д.М. KoBa;rboB

Юридична адреса: 10 м.

Фактична: 411 00. м. Шостка. обл.. вчл. на.1

Поштова адреса: м 1

2. Опис мiсця провадження планованоi дiяльностi

об,ект планованоi дiяльностi тов "ТСх - хIМРЕАКТИВ" з назвою <<Технiчне ПереоснzuценшI

виробни.птх примiщень промисловоi булiвлi для виробництва органiчних хiмiчних речовин у м,

Шостка по вул. Iндустрiальна, 1 (колишня вул. Щербакова,1)>> розмiщусться в промисловiй

частинi MicTa Шостка в межах виробничоi територii iншого суб'екта госrrодарювання Приватного

акцiонерного товариства "IТТосткинський завод хiмiчниХ РеаКТИВiВ" (Да-Шi ПРАТ "ШЗХР"),

З пiвнiчно-захiдного боку вiд об'екта плаЕованоi дiяльностi протiкае рiчка TITocTKa, лiва притока

р.Щесна.
ВиробниЧа теритоРiя навкоЛо об'екта fIJIaHoBaHoi дйльностi 1тlорядкована i з yctx сторlн

обгороджена з/бетонною огорожею.llроiЪди i майданчики мають тверде покриття,

житловi квартали розмiщуrоться в пiвнiчному (вул. Гагарiна), пiвденно-схiдному (вул,

Iндустрiальна), пiвденному (вул. Свободи), захiдному (вiл Рiчкова) i пiвнiчно-захiдному (вул

Фабрична) напрямках вiд об'екта планованоi дiяльностi. Житловi квартurли представленi

приватною житловоi забудовою садибного типу (вупицi Фабрична, Рiчна, Iндустрiальна) та

багатоквартирною житловоi забудовою (вул. Свободи, Гагарiна). В пiвнiчному нtшрямку по вул

гагарiна,21 також розмiщуеться комплекс споруд громадського призначення, який належить

шосткинському центру професiйно-технi,шrоi освiти,

об'ект плановаIIоi дiяльностi знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурноi спадщини,

iсторичних ареалiв, зон регулювЕIIIн;I забудови, охорони археологiчного культурного шару, в

межах якого дiс спецiальний режим iх використання, 0хоронних зон об'ектiв природно-

заповiдного фонду, прибережних захисних смуг тощо,

Технiчне 11ереоснащення iснуючоi виробничоi булiвлi тов "тсх- хIмрЕАктив"

виконуеться з метою виготовлення хiмiчних органiчних речовин, а саь{е 3-фенiлглутаровоi

кислоти.
технiчне переоснащення виконуватиметься в одну чергу, пусков1 комплекси не

передбачатоться. Планована дiяльнiсть спрямована на збiльшення обсягiв та розширенш{

ЕоменклаТури вiтчиЗняногО виробницТва органiЧних речовИн iз застосуваннrIм суrасних апаратiв

та процесiв. Виведення об'екта з експлуатацii, включаючи роботи з демонтаку по завершенню

IIланованоТ дiяльностi, не передбачаеться,

наказом Jфl1 вiд о6.о6.2022 р. розпочато технiчне переоснащення ВИРОбНИЧОi бУЛiВЛi

ТоВ (iTCx - Хiмреактив>>. Станом на 01.01.2023 р. тривае кнульова фаза життевого циклу

проекту), тобто будiвельнi роботи з технiчного переоснащення об'екту, <Операцiйна фаза

життевого цикJrу проекту), тобто виготовленнJ{ прод}кцii станом на 01.01.2023 р, не розпоччrто,
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3. Пiсляпроектний монiторинг планованоi дiяльностi

Планом пiсляпроектного монiторингу, розроблениIu у вiдповiдностi до Звiту з ОВЩ

планованоi дiяльностi та Екологiчними умовами Висновку з ОВ,Щ планованоi дiяльностi

<<технiчне переосЕащення виробничих примiщень промисловоi будiвлi для виробництва

органiчних хiмiчних речовин у м. Шостка rrо вул. Iндустрiальна, 1 (колишня вул,

Щербакова,1).> вiд 15.|2.2O2lp. ],,lb 21101-202|з25,7603l| (реестрацiйний номер справи в

Сдиному peecTpi з ОВ.Щ 2о2lз2576ОЗ) передбаченi наступнi заходи пiсляпроектного

монiторингу:

з.l.що початку провадження планованоi дiяльностi розробити, затвердити та надати до

уповноваженого центрального органу та центрЕIльного апарату ,Щержекоiнспекцii план

пiсляпроектного монiторингу планованоi дiяльностi;

3.2.Що початку планованоТ дiяльностi надати до уповновакеного центрiIльного органу

вiдомостi (копii документiв), що пiдтверджують матерiальну, технiчну та iншу

забезпеченiсть суб'сктiв господарюваншI, якi надають посл}ти суб'екту господарюваншI

ппанованоi дiяльностi з водопостачання, водовiдведення, енергозабезпеченIUI (в разi

отримання таких rrосJIуг суб'сктом госrrодарювчшня планованоi дiяльностi), та

пiдтвердження права власностi або оренди на виробничi площi (примiщення), земельнi

дiлянки орендодавцем (в разi наявностi орендодавця);

З.З.Протягом семи календарних днiв з моменту початку провадженнJI планованоi дiяльностi

повiдомити уповноважений центральний оргtlн та центральний апарат,щержекоiнспекцiт

про trочаток реа-пiз ацii планоцаноi дiяльностi ;

З.4.Здiйснювати монiторинг вгIливу планованоi дiяльностi на якiсть атмосферного повiтря на

межi санiтарно-захисноi зони та на межi найближчоi житловоi забудови (щоквартально);

З.5.Здiйснювати лабораторно-iнструментальний коЕтроль викидiв забрулнюютIих речовин

вiд стацiонарних органiзованих джерел викидiв (щорiчно) ;

3.6.здiйснювати монiторинг впливу шумутавiбрацii вiд планованоiдiяльностi на найближчiй

житловiй забудовi (щоквартально);

З.7.Здiйснювати монiторинг ефективностi пилогазоочисних установок (щороку);

З.8.Здiйснювати спостореження за якiстю вод (господарсько- побуговi та виробничi), що

передаються згiдно укладених договорiв спецiалiзованим пiдприемств€llчt, шJutхом

проведеннl{ фiзико-хiмiчного та бiологiчного дослiдження води вiдповiдно до санiтарних

норм i правил (щомiсячно);

З.9.ОпераЦiйниЙ контролЬ за технiчНим станоМ зовнiшньОТ каналiзаЦiйноi мережi (щорiчно);

3.10. облiк обсягiв використаноi води питноi якостi (щомiсячно);

з.11. Операuiйний контроль мiсць тимчасового розмiщення вiдходiв (щотижня);

3.12. облiк обсягiв накопичення вiд<одiв за формою JФl-BT;

3.13. Надавати iнформаuiю щодо поводження з вiдходами на пiдприсмствi

(щоквартально);
З.14. MoHirop"H. мiсць розмiщенЕя емностей з хiмiчними речовинами (щоленно);

Результати пiсляпроектного монiторингу (звiти пiсляпросктного монiторингу) IIодавати щорiчно

шротягом настулного мiсяця за звiтним до уповноваженого центр€Iльного органу та цеIIтрального

апарату ,щержекоiнспекцii, а також забезпечрати опублiкування результатiв на власному

вебсайтi (в разi наявностi) або вебсайтах органiв мiсцевого са},IоврядуваннJI Вiдповiдних

адмiнiстративно-територiальних одиниць, що можугь зазнати впливу плаIIов,IноI дiяльностi,

Монiторинг здiйснюеться щорiчно протягом ш'яти poKiB з моменту початку проваджеЕня
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С'rзi.цоtl,гвсl ]IpO il,tec,I,artilo Nl l)y с)]06/22 Bi;t 28.()t).2022 р. (/lo,taT,ort _r). N4rlrLil{.)l)lItTt, llр()в().:{иlьсrI

IIи'.I. Crrlap], NIсl,]],lIоl]LIй. []vt,:Icttto ol(ct,i,r1 в -{ Kott,t,1,1tl.rlbгlиx ,l1)LIIiiix:

,гоtII(аlNnl (х 1681.1 tl57) в cxi.,ltlortt, llLtIlllrtNlKv tta tзi.,{с,гlttri бl0 пt (r,tciltlt ttр1.1бr,,,,1иItttовtli гсриторii'
iки,t,.lttlвtlТ зzlбr . tоlзtл l l о l]\/-rI. I3ccr r яr lra"22 ) :

,гери,гоllii' ;ItllT,,ltOtlol"]llб\,.]{ol]}.t ll() l]\,_l. ltr.,1r,c гpi;t_rtt,tta" З l );
,г()lIкil Jrtl3 (Х l()j;+. \' .+_50) tз triB:letttlc)\|\] tiaIIprI]\Jl(\r It,l вiдс t arti _ý:}0 м (\1c)liit ttрибt,диltкоlзtli
,гери,r,ор 

i i' гроI,1 ajIc ькtli зilбr,,,ltl tзи l l о i]},-ц. (-' вtlбо.' 1и. 5 ) l
,I,0LIliLL Nr 4 (х- 567. ,ч.,.1 2 l 0) в rliвrriчttс.l-зitхijltlсlN,lY Ittlllрял.{](}. Ita вi.цс.гаtr i 460 r,r (r.tcrttlt ltриб1,,циtтltовtli
,гсlэиторiТ ltlt t,:tсltзсli з;lý1,.l1tlвti It() ti\,-rl. Фабllичlrа. 26),

lIрогоttо",Iи Bttttpoбr,BitliIIrI tll,N,Ioc(lcptltltt, llolritp>r blc;lti сl,ttti,гарll()-,зtlхt{сtltll' ,}tltlи гlt tta rtc;tii
t l tll,t б-,t и ;tt.t tli llt l.t,г,ц о tзtli з абr : ltl в и :

Nl1-5 Bi:t06.10.2022p. .,{il,гавi,lбсlрl,rrрtlб j0,09.2022р.(в4-хко]t,гро,rlьII}iхr,очtlах).,

JV'l16 вi,ц 08.1 1. 2022 р. - .rla,l,a вiлбор1, lrроб 03.1 1.2022 р. (в ;1 -х к()ll,гl](),rll)llих ,гtl.tках)..

JYrlJ\г"1.2 Bi:t 19.10.2022 р..,ttt,гll вi;tбсlр1, 1rроб l8.10.2022 р..(в 4 ^х кOtl,гро_tьItl]х To.rKax).
JY"Nlj.;1 Вi.Ц 21.10.202_] р. -,ца'r'а вi.'lбtlрl,rrроб 20.10.2022 р. (ri.l -х lio1Il,p().rltlIt,lx,гo.tK;tx).. IlaBc,l1glli

rз /lо.ца,r,кr, 8.

I)e:]r.,.tbL,a1,1,1 I]1.1NIiptt)i]aIlb свi.,1.1а,гl, lIpO Bi,,Icl"t ttiс,гL llc]]clit{lllciltlя ],рtlIlи(IIl11 .il1tIIyc ltI\ILI\
l(оItIlеlI,I,рilцiи (I'/lli) 1' б1,;tt,^яttiй Kotrтpo.1tt,Itiй ,гr1.1tli lttl tзсiпt забрr.,tttltltt)tl1.1\1 рсLl()t]иIIL1\{- IllO
tзi,,(tltlвiлас: I]ll\,{()гilNI l'it,iclttiчttttx peI,jIaj\IetITiB KI PLliIИtl}{tl .l()ll\ с l,ипti tttltrllcHTparliT хiп,tiчtlих i
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бiологiчних речовин в атмосферному повiтрi Еаселених мiсць>>, затверджених Наказом моз
Украiни вiд 14.01 .2022 р. Jф52.

таблиця 1 - Результати вимiрюваЕь концентрацiй забрулнюючих речовин в атмосферному

пoBiTpi на межi санiтарно-захисноi зони та на межi найближчоi житловоi забудови

Концентрацiя,

За результатами протокоJry

}ф i5 вiд O6,10.2O22p. на межi СЗЗ та найближчоТ житловоi забудови

з0.09.2022

ГДК,

мг/мз

ьzо
E{

х
I

\оt

ФFоц
ф
(n

o.1

а\о
(ýн

ý4

а
!

ь
о

Фц
ф

ь
ф
о
н

ý
ta)

t/.)

z
U

ц
хо

Iо

Ф
E{
Ф
!

юЁý
(Ё
Frоц
ф
сd

сп

д

9.Fо

ь
ф

ь
ý4

к
а.
ц

zо
ц
хо

ф

aо
\о

Найменування
забрулшоючоi речовини

пý0,165
0,120,\,70,165

0,20,0590,0640,0630,0,74дiоксид
0,3<0,005<0,005<0,005<0,005сlрчана
0,5<0,26<0,26<0,26<0,26
1,0<0,14<0,120,150,12метиловии
5,00,510,50,б0,14

Концентрацiя,

За результатаN,Iи протокоJIу

М 16 вiд 08,11.2022р. на межi СЗЗ та

найближчоi житловоТ забулови (лата

вiдбору проб 03.1I.2022 р.)

За результатами протоколу

Ng 1 -4 вiд 19.10.2022р., 2|.|0.2022 р. на

межi Сзз та найближчоi житловоI

забудови (дата вiдбору проб 18.I0.2a22 р,-
20.|0.2022р.)

ГДК,

мг/м3

и)

E{
оюо

(-)

ф

ttп

Erоц

ьу
Е
Е(а
!
Ф

zо

Ф

ф

ý4

ц
ц
d

>.

о
ц
х
ф
с')
i

ф

о

ою
-f,

ю
с.I

?Б
a(€
trЕ(ýdд,^
>lзЕ9
з д
х!оtr
]. >lUc0

с)!

дiА,=ю

cn
\о

Frоц
ф

у

ан
(€

=о
ц
хо

c-l
c\l
(n

о
Ф
Ф

ю
о]

аю
Ф
-.ь
ф
о
ц

\оt

уz
а

zо
ц
х
сa

Iо
9

z
ý,
ta)

Fо
E{

d

д
ца

zо

Фц
ф
!

\a)

E{
оюод
Q

Ф

(€
F.оц
ф

Е,Б
Е.iЦ
(ýdц,аьн>ол ь
н ц,Эн
*lоБ
1>lU!a

Ф!
E{r<фа
аа *+

z
са
\о

Erоц
ф
(ý

ьg
а
!
(Ё

ь
z

ц
хо

с..1
с.lj

ц
о
Фд

0,5
0,082

0,039
0,0640,124

сiрчистий
0,20,0640,0530,0640,0б9Азоту дiоксид

1

Днгiдрид сiрчистий

Пил

Влтлецю оксид

Найменуъання
забруднюючоТ

речовини



Кислота сiрчана <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,3

Пил <0,26 <0,26 <0,26 <0,26 оý

Спирт метиловий 0,1б 0,16 0,2 0,13 1,0

Вуглецю оксид 0,б9 0,61 0,52 0,51 5,0

3.5. Станом на 01.01.2023 р. ТоВ (ТСх - Хiмреактив>) знzlходиться в IIроцесl технlIшого

шерооснаЩення (буЛiвельнi роботи) - (<нульоВа фаза життевого цикJIу проекту). Виробничi

булiвлi, стацiонарнi джерела викидiв та газоочисну установку на пiдприсмствi станом на

01.01.202З р. не введено в експлуатацiю. Виробництво органiчних хiмiчних речовин

кошерацiйна фаза життсвого циклу IIроекту)>, тобто виробництво продукцii на 01.01.2023 р, не

розпочато. Тому, дJUI здiйснення лабораторно iнструментального контролю викидiв

забрулнюЮчих речовиН вiд стацiОпарних джерел викидiв в 2022 р. не було технiчноТ

можливостi.
з.6. Монiторинг впливу шуму та вiбрачii вiд планованоТ дiяльностi на межi санiтарно-захисноi

зони та на межi найближЧоi житловОi забуловИ виконанi.ЩУ "СlмСький обласний лабораторний

центр контроJIю профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни" за договором Nэ

|2l|g вiд 14.01 .2О22р.СвiдоцтвО llро атестацiю Jt ру - 0130/18 вiд 19 липня 202lp. (Щодаток 4)

та ,'ромислово - санiтарною лабораторiею ТоВ (ФАРМХIМ> за договором J\ъ2l10 вiд20.10.2022

р. Свiдоцтво про атестацiю Jф рУ - о3об122 вiд 28.09.2О22 р. (,Щодаток 5). Монiторинг

проводиться щоквартzIльно в 4 контрольних точках:

тоIIка Nч1 (х:lб81, у:857) в схiдному напрямку на вiдстанi б30 м (межа прибулинковоI територii

житловоi забудови по вул. Весняна,22);

точка }Ф2 (х:128 6,у:696)в гriвденнq-схiдному напрямку на вiдстанi 416 м (межа гrрибудинковоi

територii житловоi забудови по вул. Iндустрiальна, 31);

точка NчЗ (х:l0З4, у:450) в пiвденному напрямку на вiдстанi 540 м (межа прибудинковоi

територii громадськоi забулови по вул. Свободи, 5);

точка Jrlb 4 (х:567 ,у:121 0) в пiвнiчно-захiдrому напрямку на вiдстанi 460 м (межа прибудинковоТ

територii житповоТ забудови по вул. Фабрична, 26). .нфразвlку на межiПротоколи проведенIUI дослiджень шумового IIавантаження та 1

санiтарно-захисноi зони та на межi найближчоi житловоi забудови:

]\ъ11-14 вiд 06.10.2 О22 р. - джавiдбору проб 30.09.2022 р.(в 4 -х контрольних точках),,

Jю5-8 вiд 10.1 t.2022p. - дата вiдбору проб 07.1 |.2О22 р. (в 4 -х контрольних точках).,

наведенi в.Щодатку 9.

результати вимiрювань piBHiB шуму на межi санiтарно-захисноi зони та на межi найближчот

житловоi забудови свiдчать, що фактичнi значення еквiвалентного рiвня шуму вiдповiдають

вимогам .Щержавних санiтарних норм допустимих piBHiB ПГУI\,tу в примiщеннях житлових та

громадських будинкiв i на територii житловоi забудови, затверджених Наказом Моз Укратни вiд

22.02.2019 р.JФ463.

8



таблиця 2 - Резупьтати вимiрювань шуму на межi санiтарно-захисноi зони та на меж1

найближчоi житловоi забулови

Протоколи проведеннrI дослiджень вiбрацii на межi санiтарно-захисноi зони та на межi

найближчоi житловоi забудови :

Ns34-37 вiд06.10.2О22р. -датавiдборупроб 30.09.2О22р.(в4-хконтрольнихточках).,

J\ъ41-42 вiд 08.1 l,2022р. - дата вiдбору проб 03.1 |.2022р. (в 4 -х конц)ольних точк,lх)., наведенi

в Додатку 10.

результати вимiрювань piBHiB вiбраuii на межi санiтарно-захисноi зоЕи та на межi найближчоi

житловоi забудови свiдчать про вiдповiднiсть iх нормативним рiвням згiдно ,Щержавних

санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв, затверджених наказом Моз

УкраiЪи Jф 17З вiд 19.06.1996 р,

таблиця З - Резупьтати вимiрювань piBHiB вiбрацii на межi санiтарно-захисноi зони та на межi

найближчоi житловоТ забудови

PiBeHb шуму, дБа

За результатами протокоJry

М 5 -8 вiд 10.11.2022p. на межi СЗЗ та

найближчоi житловоi забулови (лата

1

За результатами протоколу

J\b 11-14 вiд 06.10.2022р.намежi СЗЗ та

найближчоi житловоi забулови (лата

0.09

Нор

ма

\оt
(d
t*оц
д
(n

^]ю
a.i
(n

ю
Ф

Ф

о
ц
х
Ф
ar)

Iо

ф

ю
t

Frоц
ф

cn
Ф

д
Фазоьц

ьд

z

ц
хо

Iо

Фц

>.ч
z
q

о

оц

*j

ф
о

Еоt
ta)

ь
Е(а
!

о

хо

,jь
Ф
о
!

сою
сt.l
с.^I

о
Ф

t

Ф
t_rоц
ф

ь
о
ц
х
(ý
(Y)

Iо

ч

ý1

ца

zо
Фц
ф

,.:

Ф

!

ý и)

F4

кан
ь
z

хо

н
ф

aою

z
ю
ý

Fоц

сп

д

qзоь
E{

z

хо
Iо

Ф

ф
н

<55+J45 454140+J45Еквiвалентний
шум, дБа

50 <555049 4951495051максимальний
шум, дБа

результатами

(т

За протоколу
.0930 .2022 )р.житловоi вiдбору пробнайближчоi забудови (дататамежIна сзз106. 0з4Ns вц .2022р.

1J )14 м6 пона вiдстанi вул.напрямкув

бз3 1,516842
смуги iз

частотами,
31JJз235з,742
3035JJзбз94з

32з4з4313841
31з4_1JJo3842
5,76059626468

PiBeHb вiбрачiТ, лБ

,72,72
"l2

12
7884

Гранично

догryстI.лrлиЙ piBeHb,

дБ
9



ХЬ З5 вiд О6.|О.2О22р. на межi СЗЗ та найближчоi жIтгловоi забудови (дата вiдбору проб 30.09.2022 р.)

на вiдстанi 630 м пот.в

Зарезультатами протоколу

бз3 1,516842

смуги iз

частотами,
JJзб35з,|4345
з53536з8з941

з43734з94245
з4зб35384|46
606261646,7,72

PiBeHb вiбрацii, дБ

,72
12,72

,72
"l884

Гранично

догryстшr.tий piBeHb,

дБ
За результатами

вiдбору проб 30.09.2022 р.)

наиолюкчо1 житловоi (дататасзз забудовимеж1на6a
J 06. 01J\b вlд .2022р.протоколу

6331,516842
смути iз

частотами, Гц
242,729з23841

293131зб40

252830JJз,742
242830з23/41
5054565863r61

вiбрачii, лБ

,72,72,72

,727884
Гранично

догryстшлий рЬень,
дБ

За результатами
вiдбору проб 30.09.2022 р.)

460 мнав

житловоi забулови (латамежi Сзз та найближчотпротоколу Jtlb 37 вiд 06.10.2022р. на

бз3 1,51642
см}ти 1з

частотами,

25з229з23540
2,73030з43441

263131JJ36з9
263130_JJ3540
5251596166

PiBeHb вiбрацii, дБ

72,72,72

,72
,78

84

дБ

Гранично

рЬень,

За протокоJtурезультатами
1J0 .2022житловоl пробвiдборута найближчоi (датазабудовимеж1 сзз1 на42 108.Ns вlд .2022р.

1J14 м6 пона вiдстанiт в

бз3 1,516842
смуги 1з

частотами,
зiззз236364|
3035зззб3842
з2JJJ+3,7з84|

PiBeHb вiбрачii, лБ

10

8

56

р.)



42 38 36 зз 3+ з2

6,7 64 62 59 б0 5,7

Грашлчно

догryстIлr,tлй piBeHb,

дБ

84 78
12

,72 ,72 ,72

М 41 вiд 08.11

Зарезультатами протоколу

2О22р,на межi СЗз та найближчоТжитловоТ забудови (дата вiдбору проб 03.||,2022р,)

(т.в схiдному напрямку на вiдстанi 630 м по вул, Весняна,22)

OKTaHoBi смуги iз

середньогеометршr
ними частотами, Гц

2 4 8 16 3 1,5 бз

Рiвеrъ вiбрацii, дБ

44 42 з,7 з4 35 JJ

46 38 зб 36 35 35

45 42 з9 з4 з7

45 42 з9 35 зб з4

61 64 б1 62 60

Граштчно

допустшuий piBeHb,

дБ

84
,78

,72

,72 ,72 ,72

вiдбору проб 03.11"2022 р,)

(т. в в пiвденному напрямку на вiдстанi 540 м по вул, Свободи, 5)

За результатами
жrдтловоi забудови (латасзз та наliближчоiпротокоJry Ns 41 вiд 08.11 .2022р. на межi

бз3 1,516842
смути iз

частотами, Гц
242828з2з,740
2з29з1313640

25281о32з,74|
242931з2з,74з
50545658бз6,7

PiBeHb вiбрацii, дБ

72,72,72

,727884
Гранично

догryстI,пrлий piBeHb,

дБ

в пiвнiчно-захiдному напрямку на вiдстанi 460 м по вул, Фабрична, 2б)

За результатами

(,

СЗЗ та нйближчоi житловоТ забудовипротоколу J\Гs 41 вiд 08.11.2022р. на меж1

(дата вiдбору проб 03.11.2022 р.)

бз31,516842
смчги 1з

частотами,
26з229JJ344|
2,7303034JJ

28з032JJзб38
2631303+3540
525756596166

PiBeHb вiбрацii, дБ

,72
12,72

72
7884

дБ

Гранrтчно
piBeHb,

11

,71

42



З.7. Стаttс,lь,t rra 01.01.2023 p.'I'OB Kl'(]X - Хiл,tреактив> зIitlхо.rlигьсrt l] IIpolleci техtli.лtttlt,сl

IlсреосIiаIliеrtrlя (бу,,llitзс:tt,tti 1эобо,r,и) - (IIy.rlLов.1 (lаза rttи,г,гсвогtl IlикjI\1 ltрос]к,г},). I}rrробrillчi

б1,:tiB,rri. cтilriiotlapiIi .,1;ttc1l,_,.ltlt tзиtttt.,litз 1,i1 I-alзооLlIjсIIу \Icl,altIol]K\1 Itai tti;lttpIlc,lrlcтBi c1,1t|{()Nl lIal

01.01.202j р. не l]l]ell{c}to IJ clicп_п}Ittтatlito. I3иробtlиtt,r во ()ргillIiLIt{и\ xibli.ttiиx l]L,чо}]иII

Kotteparliйtta t|iазti 7l(и1-I,сt]оl,о циIuIу IIl]оеI(,г}/).,t,об,t,tl вtлробtlttll,гlзt) II1)(),,lvKttiT lra 01.0l. 202З р. не

розIIоLlа,го. 
-I'oMy,, 

it:tlt з,l1iйсtIсIi}Iя .ttaбopa,r:optto iltcTpt,п,tett,lLL.]btiOI,o коII,гроj]Iо с(;ектrrвllсlсгi

IIиJlооL{исlIоТ ус,гаtttltзк1.1 I] t] 2()22 р. ite б\,,цсl Tcxlli.ltloi N1o)l(.цllI]ocl,i.

3.8. N4оtIi,го1,1иtll, яtкосгi с,гi.IIlj,lх во,1 (гсlсttс,l;llatрсько- tтобу,говi ,га вttрtlбttи.Ii) викоIlанi 'I'()B

((II'ГIЦкСltс,tсшtа lI.:ttoc> c1,1lictttl з'l'()I] <<l,.ttсргtlсttо_lIоI,i> зil .rloI,ol]()l]ort ,\,il 42 Bi..t 26.()_;.2022 р..
jlo1,oBopo\l ,ЦГ,l1З-22 rзi.,t l1.01.2022 р. (iвi.,1сltц,l,во ltpсl а,гес,гittlittl Nr 01-01З7i2020 вiд 20,цистоIIа:цil

2020 р. (l{ола,гок 6) r,a rrрошtI{с,цоRо clttti,гtrptIoro :lаборатtlрiсlсr-I'ОВ (ФАI)N4ХIN4>l за llIоговороN{

N"2/l0 вi.ц 20.10.2022 р. CBi;rolt,1,вo llpo arTecTallito Nr РУ - 030б/22 Bi:T 2t].09.2022 р. (/Iо,цаток 5)

Моtli,гсlриtll 1Iро]]олtIт,ься lllctbticяt{Iio в Mricrti ски;l(}, с,гi.tтtих вtlл tti;lприс\lства ч каrtа:тiзаrtil.irт1,

\lcpcilt)/ tlри1,1п,ttt.tа c,l,clкiв (коtt,грtl.1tыl()Ntv t(oJlоllrязi КЗ-3).

llро,гоtttlли Itроl]сlIlеtIIiя ,,1tlс.lIi,l1)IiсlttIя якtlс,li с,гi.tltttх iзtlд

,цГ,ll 8 вiл 1 ti.07.2022 р. ]Itl,гаr вijlбор1, llроб 11 .01 .2022 p.(t] l(оt{,гl)[).,tьtt()\t), tiо,lttl.,lязi К3-j)л

JV,l19 вiл 22.08. 2022 р. - jlal,a вiлборl,rlроб 15.08.2022 р.(в KorlTptl-ilb}IoNly Ittr-llс1.1tя:li К3-3),

Nl20 Biil 19.09.2022 р. jtal,a вi,цборч lrроб 21.09.2022 р. (в коrr,гроJIыiо]\,Iy lttl_цодя:зi КЗ-3).

Jttll Bi.lt1l.i0.2022p. jlаr,авiJlбор1, ll1эоб 0j.10.2022р.(вконтро.цьноN{},,.,r-;19.,1язi I{j-3).

JV,l3 rзi:t j0.11.2022 р. j{a,l,a вi.rборl,rrроб 23.11.2022 р. (rз коrr,гроJIьIlоN,{\,tttl"цодязi КЗ-j).
Nl4 вi.ц 15.12.2022 р. :llal,a вi.,lбору lrрсlб 06.12,2022 р. (в rttltl,r,l)о,il1,1{tl\1\,п,r,,16.11язi Кj-j). ttaBe.ilctli

в /[о.цагr<1, | |.

I)с:]\,,,Il,,г,t,ги tlptl,t tiKo,titl свi.,lчltт,t, rrр?l тc, rt1o (laK,l,t.l.ttti зlti1.1cttItrl KOtIllclt,r partiii зtiбру,.,1tttоttl.tих

peLIOBl,tIl tз с,гi.ttlllх I]ojlalx 11i.,1ttpl.tc:п,tcl,1]a ltc IlеревиIli),юl,ь I,ранично :{опустиrti ксltttlеttтрацiТ
,]абр\,.,Itltllttl.tих pe(loBilll tз cT,i.tttttx l]olrlalx зl,i,,1тtо з flо:tа,гrtсlл,r 2 /Jогtlворl,Nl06-02l202l Bi:t

01.02.202 lp. (/ltl,'tаrгсlк 7) ,га IIравl-t,ltапlи прийлtаtltlя сl,i.tttих Bo,,l .,l() сис,I cNI tt,ctt,t 1,1|t.lti,зt,ll]alIo1,o

вtlдtlвi.,1Rс,,lсllItrI. зiu,BcpjlilietIlrx Millpcl,iclttбy,.,1 l,a }KKI' УкраТlrи N'З l б Bi:t 01 , 12.20 i 7 р.

|2





N4оtlir-tlриrtl,бitl.,ttlгi.tttсll,tl ittlc.lti;1l}Iiclltirl l]о;rIи виIiоitаtIий /[У "(il,п,rський об,rtасltrIй "ltаборатtrрtlий

l2i 19 Bi:l l4.01.2022p. (itli.,ttlrt,tt]o lIpo а,гсс,гittlitttNl I'Y - 0l30/1t] вiл l9..rttltrttяt 2021р. (/Iода,гок;l).

Моtti,гориtll, lIрtil]оjlи,гься tlloMt iсrlчlttr в пriсцi забор1, воi{и з rзo,l1cll1p1111i,l1ttciT r.tcpc;lti Ir{clrticя.tIItl.

l l1ltlltlIttl.tи бitl.tt,l i,ll|()I () .t()c-Ii.l.iliclIllя Lt().,[и J 1з1l.,11rtl|Tt)Iti.tIItli'rlgp"'''1

Nr10 вiд 19.07,2022 р. -.Iiil,I,il вiлбору проб 11.О]2.()22 р. (в пlicrti заrбор_ч ltojltl з t]о.rlопровiдtl()Т

пrере;,кi)..

Nl]5 вiл l/+.08.2022 [].-,r{itl,tl вi;lбrlр_у прсlб 10.08.2022 р.(в пlicrti забор1, I]оjIи з воjlоttровiлttоl'

brcpcirti)..

Nllti Bi:t l8.09.20?.2 р. l,(tl,га вi:tборl,проб 1-5.09.2022 р. (в r,ricrti заrборl,Rоjlи:J во,,1tlttровiлtтоi

llcpc;rti).,
Nl2j Bi;l 12.1().2022 р.- ,,lat,Ll вi;tбору rrроб 07.10.2022 р. (в пriclti заборl,води з Bo.,lc,lttptltзij{ttoT

п,тережi).,

Nll2 Bi;t 07.11.2022 р, ]lа,га вi,цбtlру lrроб 03.11.2022 р. (в п,riсlli забор1, во.rlи з вtlлопровi;ltlоi

btclleirti;..

Nr2 Bi:l 01 . 1 2.2022 .ца,га вij(борч rrроб 03. l 1 .2022 р. 1в пr icrti ,забор1, во;liи з tзtl,,ltlt I I-1clBijlrIoT Ivrcpczti).

,1зgg.rlcIli tз /Iо.ца,гкr, l2.
[)с:]\,_ltьгати бio_,tclt,i.tl1111,1l jitlc_,li.,IiI(cIlltrl l]o,1l1.1 з Bo,1clгtllclBi,l1rIoT Mepcitti 'l'()t] K'i'CX - Хiмрсtiк,гиtзll

BijlttoBi,цattlTb Btt\,IoI,.iN,r /{(latrIIII12.2.,1 1]1 10 <['iгiснi,111i зццlрги ,,16 1зlr-,(lI ttитноi. llризltа.tеttоi

.llJIrI с IIоiltиваIiIlя jlIоди I IOlt))).
'I-аб.rrиrtя 5 Рсзу-,11,,1,д,l,ц бitl:Ttll,i.tttoI,() jIOc-цil:l)(cIlIlrI l]о,Ilи

j.9. Ilаказсlп,t tro tli,,1Itpиc]\{cI,1]\,Nul5 Bi,lt 06.06.2022 р. Bt]cjIcrlo в jlittl ili},l]II.r"I ottcpaIliйltcll,tl

liоIIтро.rtIо:]атсхIliLIIIи},{ cl,alloNl cIlop!,]l зоtзtlitlltlьt,li каttаiti:зацiйноТ п,tсре;tti :з ttcpiilлla.ltticTKl

dliксl,ваttttя рсзу,_iIь,l,а,I,itз ttlopi.ttio (/[o,,1a,r,clrt 13). lIo рсз1,.irь,гаl-.l]\,l clttcparliirHoгtl коll,гроjIIо: c,I.1Il

ttattta.lliзal{iiiTtoT ш,tсрелti - за.,{сlвi,,tьний. tte.,itl.1tiKи ttc tзияlз,цеili.

3.10. IlaKa,зort iI() гti,,1Itриt:trс,гlзl,Nl16 вi.ц 06.0б.2022 р, BBc;lleF{() B,i(itcl )KypIt.uI clб:riKl

tзtl,,lи l'()i] K'i'CX - Хiлrрсltк,гl.rв,> з 0(1.06.2()22 р. rro 01.01.2023p. cli.l{-1jlo lЗ пrj.
j.11. IIаказоu II() IIijltlpиcNlc,lt]\,Nll;l Bi:t 06.06.2022 I). ltt]c.lL-Ilo tз.,tittl 7Ii\/pIILul clrtcpatliйtttlt,o

liоII,гро_пI() за c,l,aIl()Nl пlictlb,ги\lLlilc()lJ()1,o 1,1t,,зцtittlегltlя вiдхсlJIiв з lIcpitl.,(и.ttticTro (liксl,ванttя

14

IIоказttttttи

I l po,t-tl Kr.l; I

N,l l0 вiл

l9.07.]022
(вiлбiр

проб

11 ,01 ).()?-?,

р.)

l l 1lо t,tilttl:t

N,lj_i вiл

l4,08,20]2
(вi:rбiр

rrрtlб

l0.08.]022

р.)

I1pt-lTtlKo,1t

Лll ltl Bi,,r

l8.09.2022
(вiлбiр

tt;lсlб

l _5.09.2022

р,)

llptl,r,oKo.rt

,Nl",l2] вiд

l]. l0.202?,
(вiлбiр
проб

07. l0.2022

р)

llptlT,orto-1t

N,l l2 Bi.,r

0].l |.2022
(вi.чбiр lrроб

0З. l l .2022 р, )

I I 1ltl,гсlttсl.,t

]Y,l2 Bi.lt

0 l . l2.20]2
(вiлбiр проб

0з. I I .2022

р)

f_{ол.чстиллi

значення

l\lЧ_ K\r() ti l L|]\I' )0 lft 20 21 )lт 1) <l()r)

t,.-coli КУо l0L) сп,rr I]1.I{c\,,1,II l вl.цсу,гнl в1.Ilс\,,гt t l I]Iдсутн1 ВlЛс}r,гtll вlлсу1,I{l
t{c

jlОIlvсitа€]'ГЬся

I,.ttTcpoKoKl.t. iiУO l00 clrr Bl.ilc\I I.1Il l] l/'{c\r,1,I{ 1 вlдсутн1 l],1,1 lc\l1,I{ l вlдсутн1 r]l jlс),,гIl l

не

;l1()п\lскасl,ься

Зага,цьtti колiфорлrll.

КУО ICO crlr
t] l;:1с\"гl{ 1 вllцс\/],Iil I] lj{с\,,г}l l R1.1{с)"гIl l Вi.цс1,1,11i вi,tс!"гtli

не

]1оIIYс кtiс,гьсrl



тимчасового зберiгання вiдходiв - задовiльний, недолiки не виJ{вленi; технiчний стан тари для

зберiгання вiдходiв - задовiльний, недолiки не виявленi.

з.l2. Наказом по пiдприсмству ]ф12 вiд 06.о6.2022 р. назначенi вiдповiдальнi особи за веденшI

первинного облiку вiдходiв за формою Jфl- ВТ (,,Щодаток 13). ПервИННИЙ ОбЛiК ВеДеТЬСЯ.

Iнформацiя щодо поводження з вiдходами до MiHicTepcTFa захисту довкiлля та природних

pecypciB Украiъи та,щержекоiнспекцii надаеться своечасно;

з.lз. ,Що MiHicTepcTBa зrжисту довкiлля та природних pecypciB УкраiЪи надано iнформаuiю

щодо поводження з вiдходами на пiдприемствi - за 2 квартал2022 Р ЛИСТОМ }{b 24 ВiД04.0'7.2022

Р., З& З квартал 2022 р. листом Ns30 вiд |4.|0.2О22 р., зЕ} 4 квартал - }{b02 вiд 04.01.2023 р. ЩО

центрального апарату ,щержекоiнспекцii Еадано iнформацiю щодо поводження з вiдходами на

пiдприсмствi - за 2 квартал 2О22 р. листом Ns 23 вiд 04.0,7.2О22 р., за 3 квартirл - листом Jф30 вiд

|4.|о.2022р., зi} 4 квартал - J\Ъ03 вiд 04.01.202З р. (,Щодаток 14),

таблиця б -Iнформацiя щодо поводження з вiдходаivи напiдприемствi Тов (тсх - Хiмреактив>

за 2 квартал 2022 р
J\ъ

зl
п

Код та

наймеrцда
HIUI

вiдходiв
(згiдно з

державним
класифiкат

ором
вiдходiв)

Клас

пеки
на

почато
к

звiтног
о

У,Т

Утворено
вiдходiв

за

звiтний
квартflл,

т

Передано
на

угlшiзацiю/
захороненн
я за звlтнии

| квартал, т

Залиши
лось на
кiнець

звiтного
KBapTaIry, т

Тип
вiдходу

(фiзичний,

агрегатний
стаф,

морфологi
чний
склад)

Мiсце розмiщення або

рилiзацiVзахороненн,I

на перiод реалiзачiт прийнятиt проектних рlшень (нульова фаза життсвого циклу проекту)

7720,з.1.0|
Вiдходи
копц/н€rльн

i (MicbKi

змiшанi), у
т.ч. смiття
з урн
(побуговi

вiдходи)

IV 0 0 0 0 Тверлий

целюлоза -
з5%

органiчнi

речовини -
52%

полiмернi
матерiали
_5%

вiдсiв
менш нiж
16мм - 8%

Тимчасове зберiгання

на вiдкритому
майданчику з

асфальтобетонним
покриттям у
спецiальному
коrrтейнерi з

наступною передачею

ТоВ (кАФА-ГIJIЮС)
згiдно договору NЬ

31/20 вiд 01 жовтня

2020р. лля
захороненIш на

MicbKoMy полiгонi ТПВ

2 4510.2.9.09,

Вiдходи
змiшанi
вiд
процесiв
булiвничтв
ата
знесеннjI

булiвель i
споруД

Iv 0 0 0 0 Тверлий
лом цегли
_ з0%
лом
штукатурк
и - |0о/о

лом бетону
_ 40%

деревина -,
I0%

Тимчасове зберiгання

на вiдкритому
майданчику з

асфальтобетонним
покриттям та насц/пна

передача ТОВ
(кАФА-ПЛЮс)
згiдно договору J\Ъ

3Il20 ъiд 01 жовтня

2020р, лllя

15

1



полiмери *

2,0О/о

KepaМiкa -
2,0Уо

iнше - 1оlо

захороненшI на

Micbкoмy полiгонi ТПВ

Таблиця 7 - Iнформацiя щодо гIоводження з вiдходами на пiдприемствi тоВ кТСХ - Хiмреактив>

за 3 квартал 2022р.
хъ

зlп
Код та

наймеrгуъан

ня вiдходiв
(згiдно з

державним
класифiкато

ром
вiдходiв)

Клас

пеки
ось на

початок
звiтного

року, т

Утворено
вiдходiв

за

звiтний
KBapTalJI,

т

Передано
на

}тилiзацi
ю/

HrI за

звiтний
квартал, т

Залиши
лось на
кiнець

звiтного
кварталу, т

Тип
вiдходу

(фiзичний,
агрегатний

стан),

морфологi
чний

склад)

Мiсце розмiщення
або

угилiзачii/захороне
ншI

На перiол реалiзачiТ прийнятих проектних рiшень (нульова фаза житгевого цикJIу проекту)

1 7720,з.|.0L
Вiдходи
комунальнi
(MicbKi

змiшанi), у
т.ч. смiтгя з

урн
(побуговi

вiдходи)

IV 0 0 0 0 Тверлий

целюлоза -
з5%
органiчнi

речовини -
52%

полiмернi
матерiали
_5%

вiдсiв
менш нiж
16мм - 8%

тимчасове
зберiгання на

вiдкритому
майданчику з

асфальтобетонним
покритtям у
спецiальному
контейнерi з

наступною
передачею ТОВ
(кАФА-ПЛЮС>>

згiдно договору Nч

31/20 вiд 01 жовтня

2020р. мя
захоронення на

MicbKoMy полiгонi
тIIв

2 4510.2.9.09

Вiдходи
змiшанi вiд
процесiв
булiвничтва
та знесенIUI

булiвель i
споруд

IV 0 1,200 1,200 0 Твердий
лом цегли
_ з0%
лом
штукат}?к
и-]-0Уо
лом бетону
_ 40%

деревина -
I0%
полiмери -
2,0Уо

KepaMiKa -
2,0Уо

тимчасове
зберiгання на

вiдкрrrгому
майданчику з

асфальтобетонним
покриттям та

наступна передача

ТоВ (кАФА-
ПЛЮС) згiдно

договору JЮ З1120

вiд 01 жовтня

2020р. лля
захороненIIJI на

16



iнше - 1о% MicbKoMy полiгонi
тIIв

Таблиця 8- Iнформацiя щодо поводження з вiдходшrи на пiдприемствi ТоВ (ССХ - Хiмреактив>

за 4 кварта-п 2022 р.
Ns

з/п

Код та

наймеrryван

ня вiдходiв
(згiдно з

державним
класифiкато

ром
вiдходiв)

Клас

пеки Залишил
ось на

початок
звiтного

року, т

Утворено
вiдходiв

за

звiтний
квартzlл,

т

Передано
на

1тилiзацi
ю/

IUI за

звiтний
KBapTrUI,

Залиши
лось на
кiнець

звiтного
кварталу, т

Тип
вiдходу
(фiзични

й,

агрегатни
й стан),

морфоло
гiчний
склад)

Мiсце розмiщення
або

1тилiзачii7захоронен
ня

На перlод реалiзачiТ прийнятих проектних рlшень (нульова фаза життсвого циклу проекry)

1 7720.з.|.0|
Вiдходи
комунальнi
(MicbKi

змiшанi), у
т.ч. смiття з

урн
(побуговi

вiдходи)

IV 0 0 0 0 Тверлий

целюлоза

- З5о/о

органiчнi

речовини
- 52о/о

полiмерн
i
матерiал
и - 5о/о

вiдсiв
менш нiж
16мм
8%

тимчасове
зберiгання на
вiдкритому
майданчику з

асфальтобетонним
покриттям у
спецiальному
контейнерi з

наст}пною
передачею ТОВ
(кАФА-ПЛЮС)
згiдно договору JtЪ

3|120 вiд01 жовтня

2020р, мя
захороненIIJI на

MicbKoMy полiгонi
тIIв

2 4510.2.9.09

Вiдходи
змiшанi вiд
процесв
будiвницгва
та знесенюI

будiвель i
споруд

Iv 0 0 0 0 Твердий
лом

цегли -
з0%
лом
шт}катур
ки - 10%

лом
бетону -
40%

деревина
_ю%

тимчасове
зберiгання на

вiдкритому
майданчику з

асфальтобетонним
покриттям та

насцдна передача

ТоВ (кАФА-
ПIIЮС> згiдно

договору J\b 31/20 вiд

01 жовтня 2020р. лля

захороненшI на

I7



полlмери

-2,0Уо
KepaMiкa

- 2,0О/о

iнше -
|%

MrcbкoМy полlгон1

тIIв

З.|4, Пiдприсмство ТОВ (тсх _ Хiмреактив)) станом на 01 .0t-2023 р знаходиться в процесi

технiчного перооснащення (будiвельнi роботи) - <<нульова фаза життевого циклу проскту)

Виробництво органiчних хiмiчних речовин <оrrерацiйна фаза життевого цикJIу проекту> на 01,01,

2О2З р. не розпочато. Мiсця розмiщення емностей для зберiгапнЯ хiмi,пrиХ речовин на

пiдприемствi станом на 01.01.2023 р. не облаштованi та не введенi в експлуатацiю, eMHocTi для

зберiгання хiмiчrrих речовин не встановленi. Щанпй. пункт пiсллrроектного монiторингу

актуzrльний лише дJUI ((операцiйноi фази життевого циIшу проекту), тобто пiд час салле

виробництва органiчних хiмiчних речовин,

вимогами п.б екологiчнrх умов Висновку з Овщ планованоi дiяльностi <<технiчне

переоснащення виробничих примiщень промисловоi будiвлi дJUI виробництва органiчних

хiмiчних речовин у м. Шостка по вул. Iндустрiальна, 1 (колишня вул, Щербакова,1)> }lb 2110|-

2о2lз257603/1 вiд |5.I2.202:Ip. фесстрацiйний номер справи про ouiHKy впливу на довкiлля

202|з25760З) передбачено забезпечентlя опублiкування результатiв (на власному вебсайтi (в разi

наявностi) або вебсайтах органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдних адмiнiстративно-

територiальЕих одиниць, що можуть зчвнати впливу планованоi дiяльностi,

на виконання цiеi вимоги звiт зi здiйснення пiсляпроектного монiтОРИНГУ ПЛ€ШОВuШОi ДiЯЛЬНОСТi

<<Технiчне переоснащення виробнgчих примiщень промисловоi булiвлi дJUI виробництва

органiчнИх хiмiчниХ рочовиН у м. ШосТка пО вул. Iндустрiальна, 1 (колишня вул. Щербакова,1)>

оприлюднено на сайтi Шосткинськоi мiськоi ради www.shostka-rada.gov.ua, в межах якоi

знilходиться пiдприемство ТоВ (ТСХ - Хiмреактив>>,

4. Висновки.
згiдно отриманих результатiв монiторинry за 2022 pik, можна зробити висновок, що

компоненти довкiлля не зазнаJIи впливу вiд планованоi дiяльностi <<технiчне переоснащеншI

виробни.*rх примiщень промисповоi булiвлi для виробництва органi,пrих хiмiчних речовин у м,

Шостка по вул. Iндустрiальна, 1 (колиrrrня вул. Щербакова,1)>> ТоВ (ТСХ - Хiмреактив),

загальний обсяг робiт з пiсляпроектного монiторинry планованот дiяпьностi <<технiчне

переоснащar", u"робничих примiщень промисловоi будiвпi дJUI виробництва оргаrriчних

хiмiчних речовин у м. Шостка по вул. Iнлустрiальна, 1 (колишня вуп. Щербакова,1)>> виконаний

у повному обсязi. Порушень положень висновку з ОВЩ не вiдбувалось,

Провiдний iнженер ерьоменко Л.С.
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