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У дисертаційній роботі на підставі комплексних гігієнічних 

досліджень, аналізу теоретичних і практичних аспектів планування, 
розміщення та функціонування автомобільних заправних станцій (далі – 
АЗС) вирішена актуальна наукова проблема по забезпеченню оптимальних, 
безпечних умов життєдіяльності населення прилеглої до АЗС житлової 
забудови, обґрунтування гігієнічних критеріїв та принципів розміщення АЗС 
на сельбищних територіях в сучасних умовах, встановлено закономірності 
впливу сучасних АЗС різних типів та різної потужності на стан забруднення 
навколишнього середовища, зону несприятливого впливу АЗС на довкілля та 
прилеглу житлову забудову. 

Результати аналізу відповідності національного санітарного та 
містобудівного законодавства України щодо проектування та будівництва 
АЗС сучасним вимогам та проведені автором дослідження висвітлили його 
недоліки, а саме заниження гігієнічного нормативу розміру санітарно-
захисної зони (далі – СЗЗ) для АЗС великої потужності у 2 рази в порівнянні 
з нормативом пожежної відстані як для вибухо-, пожежонебезпечного 
об‘єкта, що робить містобудівну ситуацію небезпечною для здоров'я і життя 
громадян та спричиняє стресогенне навантаження на населення, що 
знаходиться в межах пожежонебезпечної зони АЗС. У ході вивчення 
відповідності національного законодавства у цій сфері міжнародним вимогам 
встановлено, що вимоги директив Європейського союзу (Директива 97/68/ЄС 
від 16.12.1997 р. про наближення законодавства держав-членів та прийняття 
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мір проти викидів газоподібних забруднювачів і твердих частинок двигунами 
внутрішнього спалювання; Директива 98/70/ЄС від 21.05.1998 р. щодо якості 
бензину та дизельного палива; Директива 1999/32/ЄС від 26.04.1999 р. щодо 
зменшення вмісту сірки в певних видах рідкого палива; Директива 
2001/42/ЄС від 27.06.2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм 
для довкілля; Директива 2008/50/ЄС від 21.05.2008 р. про якість 
атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи; Директива 2009/40/ЄС 
від 06.09.2009 р. про тест на придатність викидів в атмосферне повітря для 
автотранспортних засобів та їх причепів; Директива 2011/92/ЄС від 
13.12.2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на 
навколишнє середовище) в частині обмеження викидів забруднюючих 
речовин (далі – ЗР) від діючих АЗС, якості бензину та дизельного палива та 
контролю за забрудненням частково імплементовані в Україні. 
Впровадження міжнародних екологічних норм "Євро-5", що забезпечить 
зменшення вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів: СО – в 
2,2 рази, СН – в 2,6 рази, NOx – в 2,5 рази, розпочато в Україні лише з 
2016 р., запровадження норм "Євро-6" очікується тільки з 2025 р. 

На основі аналізу матеріалів санітарно-епідеміологічної експертизи 
проектів будівництва/реконструкції АЗС (463 проектів) та матеріалів 
будівництва/реконструкції АЗС з Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля (54 проекти), були визначені гігієнічні критерії та розроблена 
гігієнічна класифікація АЗС за їх потужністю. За результатами вивчення 
загальних валових викидів ЗР від АЗС визначені специфічні ЗР від роботи 
АЗС та їх вклад у валові річні викиди. 

Визначено, що розрахункові наднормативні максимальні концентрації 
специфічних ЗР (бензин, вуглеводні насичені, азоту діоксид та вуглецю 
оксид) для всіх досліджених АЗС не розповсюджувались за межі 
нормативної СЗЗ у 50 м і становили в межах від 0,03 до 1,00 ГДК. Рівень 
сумарного забруднення атмосферного повітря, розрахований за цими 
речовинами оцінювався для малої і середньої АЗС як допустимий (0,80 ГДЗ 
та 0,84 ГДЗ) і для великої АЗС – як слабо небезпечний (1,09 ГДЗ). 

Аналіз отриманих величин коефіцієнтів небезпеки хімічних речовин 
для великих АЗС виявив високий коефіцієнт небезпеки за максимальною 
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концентрацією бензину як на межі нормативної СЗЗ у 50 м – 20,4, так і на 
відстані, удвічі більшій за нормативну СЗЗ у 100 м – 13,4. Коефіцієнт 
небезпеки за максимальною концентрацією вуглеводнів також був високим 
на межі нормативної СЗЗ – 8,3 та на відстані 100 м – 7,5, для азоту діоксиду 
на межі нормативної СЗЗ – насторожуючий (1,8), на відстані 100 м – 
допустимий (0,78). Індекси небезпеки впливу на окремі органи та системи 
організму (органи дихання, центральна нервова система, нирки, печінка, очі) 
досліджуваних речовин (бензин, азоту діоксид, оксид вуглецю) на відстані 
50 м від малих та середніх АЗС – допустимі, від великих – насторожуючі, що 
потребувало зміни розміру СЗЗ у сторону збільшення для зазначених АЗС. 

При моделюванні розповсюдження ЗР в атмосферному повітрі від 
джерел викидів АЗС показано, що із зменшенням потужності АЗС 
пропорційно зменшувались величини створюваних ними концентрацій 
специфічних ЗР на різних відстанях від джерел викидів, які не перевищували 
їх нормативні гранично-допустимі концентрації (далі – ГДК) на межі 
нормативної СЗЗ 50 м. За результатами моделювання розповсюдження 
акустичного забруднення від АЗС доведено відсутність перевищень 
допустимих рівнів шуму на нормативній СЗЗ у 50 м. 

У результаті проведеного анкетування мешканців прилеглої до 
території АЗС житлової забудови було показано, що одними із основних 
факторів несприятливого впливу на умови їх проживання, є робота АЗС у 
нічний час доби, використання освітлювального обладнання на території та в 
приміщенні АЗС та функціонування освітлювальних рекламних щитів з 
мигаючим ефектом, наближення житлового будинку до об’єкта, який є 
вибухонебезпечним і справляв на них виражене стресогенне навантаження. 

Узагальнюючи ці дані була доведена достатність нормативної 
санітарно-захисної зони 50 м для АЗС малої та середньої потужності та 100 м 
для автозаправних комплексів великої потужності. 

Дослідженнями були охоплені автомобільні заправні пункти (далі – 
АГЗП), які мають великий попит у зв’язку з переходом автомобілів на 
альтернативний вид палива – газ, який дозволяє економити на вартості 
пального. Для АГЗП, як для нового об’єкта у гігієнічному відношенні, 
нормативний розмір СЗЗ в Україні відсутній, що потребувало його розробки. 
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Для АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 5 м³ як для об’єкта, 
що набув поширення як окремий об’єкт, так і у складі АЗС як структурний 
підрозділ з вибухонебезпечною продукцією (пропан, бутан) та нормативною 
пожежною відстанню 40 м було встановлено, що очікувані концентрації 
основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та 
розповсюдження акустичного забруднення на відстані 50 м від джерел 
викидів АГЗП не перевищували гігієнічні нормативи і дало підстави 
розглядати АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 5 м³ за аналогією з 
АЗС та встановити для нього нормативну СЗЗ розміром 50 м. 

Науково обгрунтовані гігієнічні підходи до встановлення СЗЗ, які 
базуються на принципах: встановлення відповідності прийнятої технології 
виробництва сучасним найбільш екологобезпечним технологіям; визначення 
ризиків розвитку несприятливих ефектів у здоров’ї населення внаслідок 
забруднення атмосферного повітря; визначення дотримання нормативних 
протипожежних відстаней та виконання заходів пожежної і техногенної 
безпеки; впровадження заходів щодо попередження стресогенного 
навантаження на мешканців прилеглої до АЗС забудови. Розроблено 
організаційно-методичний документ "Алгоритм гігієнічного обґрунтування 
розмірів СЗЗ для АЗС". 

Розроблені класифікаційні умови до визначення санітарно-захисних 
зон для АЗС різної потужності, що дозволило удосконалити нормативно-
правову та інформаційно-методичну базу з питань гігієни планування та 
забудови населених місць при проектуванні АЗС різних видів та 
потужностей та розроблено новий норматив СЗЗ для АЗС та АГЗП. 
Обґрунтовано встановлення СЗЗ розміром 100 м для АЗС великої 
потужності, 50 м для АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 5 м³ і 
доповнено існуючу санітарну класифікацію підприємств, виробництв, споруд 
"Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. 
ДСП № 173-96" новими об’єктами IV та V класу небезпеки. 

Ключові слова: автомобільні заправні станції, забруднення 
атмосферного повітря, забруднюючі речовини, санітарно-епідеміологічна 
оцінка, ризиковий підхід, санітарно-захисна зона. 
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SUMMARY 

Mohylnyi S. N. Substantiation of hygienic criteria and principles of 

placement of automobile filling stations in rural areas in modern conditions. – 

The thesis for a candidate of Вiological Science degree (Doctor of Philosophy) in 

speciality 14.02.01 – «Hygiene and Occupational Pathology». – State Institution 

«Institute of Public Health named after O. M. Marseev of the National Academy of 

Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 2020. 

 

In the dissertation work on the basis of complex hygienic researches, 

analysis of theoretical and practical aspects of planning, placing and functioning of 

automobile filling stations (AFS) as the actual scientific problem is solved: to 

ensure optimal safe living conditions for the population of residential buildings 

adjacent to the AFS, regularities of the influence of modern AFS of different types 

and different power on the state of environmental pollution have been established, 

the zone of adverse impact of the AFS on the environment and adjacent residential 

buildings has been determined. 

The results of the analysis of the compliance of the national sanitary and 

urban planning legislation of Ukraine with regard to the design and construction of 

the AFS to modern requirements have highlighted its shortcomings, namely, the 

lowering of the hygienic standard of the size of the SPZ for a high-capacity AFS 

by 2 times in comparison with the norm of the fire distance as for an explosive, fire 

hazardous object, which makes the urban planning situation dangerous for the 

health and life of citizens and causes stressful stress on the population within the 

AFS fire zone. 

In examining the compliance of national legislation in this field with 

international requirements, it was found that the requirements of the European 

Union directives in terms of limitation of the specific contaminants emissions from 

operating AFS, quality of gasoline and diesel fuel and pollution control have been 

partially implemented in Ukraine. Implementation of international environmental 



7 
 
standards "Euro-5", which will reduce the content of harmful substances in the 

exhaust gases of cars: CO – 2.2 times, CH – 2.6 times, NOx – 2.5 times, started in 

Ukraine only 2016, "Euro-6" norms are expected only from 2025. 

Based on the analysis of materials of sanitary-epidemiological expertise of 

AFS construction / reconstruction projects (517 projects), hygienic criteria was 

determined and hygienic classification of gas stations by their capacity was 

developed. 

Based on the results of the study of the total gross emissions of the gas from 

the AFS, specific pollutants from the operation of the AFS are identified and their 

contribution to the gross annual emissions. 

It was determined that the calculated excess maximum specific 

concentrations of specific contaminants (gasoline, saturated hydrocarbons, nitrogen 

dioxide, and carbon monoxide) did not extend beyond the regulatory SPZ of 50 m 

and ranged from 0.03 MPC to 1.00 MPC. The level of total atmospheric air 

pollution, calculated for these substances, was estimated for the small and 

medium-sized AFS as permissible (0.80 MPC and 0.84 MPC) and for the large 

AFS as slightly hazardous (1.09 MPC). 

The analysis of the obtained values of the hazard coefficients of chemicals 

for large gas stations revealed a high hazard coefficient for the maximum 

concentration of gasoline both at the limit of the regulatory SPZ of 50 m – 20.4, 

and at a distance twice the standard SPZ of 100 m – 13.4. 

The hazard factor for the maximum concentration of hydrocarbons was also 

high at the limit of the standard SPZ – 8.3 and at a distance of 100 m – 7.5, for 

nitrogen dioxide at the border of the standard SPZ – alert (1.8), at a distance of 

100 m – acceptable (0,78). 

In modeling the distribution of pollutants in the atmospheric air from AFS 

emission sources, it was shown that with decreasing AFS power the magnitudes of 

the specific concentrations created by them at different distances from the emission 

sources, which did not exceed their regulatory MPC, were exceeded at the limit of 

50 m. 
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Indices of danger to the individual organs and systems of the body 

(respiratory system, central nervous system, kidneys, liver, eyes) of the test 

substances (gasoline, nitrogen dioxide, carbon monoxide) at a distance of 50 m 

from small and medium-sized AFS – permissible, from large – alert, which 

required a change in the size of the SPZ upstream for these AFS. 

According to the results of simulation of the propagation of acoustic 

pollution from the AFS, the absence of exceeding the permissible noise levels at 

the regulatory SPZ of 50 m was proved. 

As a result of a questionnaire survey of residents of residential buildings 

adjacent to the territory of the AFS, it was shown that one of the main factors of 

adverse impact on their living conditions is the operation of the AFS at night, the 

use of lighting equipment on the territory and in the premises of AFS and the 

operation of lighting and lighting effect, approaching an apartment building to an 

object that is explosive and put on them a pronounced stressful load. 

Summarizing these data, the sufficiency of the regulatory sanitary protection 

zone at 50 m for small and medium-sized AFS and at 100 m for high-capacity AFS 

was proved. 

The research covered AGZP, which are in high demand due to the transition 

of cars to alternative fuels – gas, which saves on fuel costs. 

For the AGZP, as for the new hygienic facility, the regulatory size of the 

SPZ in Ukraine is absent, which required its development. For AGZP with ground 

tanks of up to 5 m in capacity, both for the facility that has been expanded as a 

separate facility and at the AGZP as a structural unit with explosive products 

(propane, butane) and a standard fire distance of 40 m, that the expected 

concentrations of the main pollutants in the atmosphere and the spread of acoustic 

pollution at a distance of 50 m from the sources of emissions of AGZP did not 

exceed hygienic standards. This gave reason to consider the AGZP with ground 

tanks with a capacity up to 5 m³ by analogy with a AFS and to establish a standard 

SPZ of 50 m in size for it. 
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Scientifically grounded hygienic approaches to the establishment of SPAs 

based on the principles of: compliance of the adopted production technology with 

the most modern environmental technologies; identifying the risks of adverse 

effects on public health due to air pollution; determination of observance of 

normative fire distances and implementation of measures of fire and technogenic 

safety; implementation of measures to prevent stressful load on the inhabitants of 

adjacent AFS buildings. 

The organizational-methodical document "Algorithm of Hygienic 

Substantiation of SZZ Sizes for AFS" has been developed. 

Classification conditions for the definition of sanitary protection zones for 

AFS of different capacity were developed, which allowed to improve the legal and 

informational and methodological base on the issues of planning and construction 

of settlements in the design of AFS of different types and capacities, and a new 

standard of AFS and AGZP was developed. 

Establishment of a 100 m SPZ for high-capacity AFS, 50 m for AGZP with 

ground tanks with a capacity of up to 5 m³ and it is recommended to supplement 

the existing sanitary classification of enterprises, production facilities and 

structures of the SSR «Planning and Construction of Settlements. No. 173-96» new 

hazard class IV and V facilities with 100 and 50 m standard SPZ. 

Key words: automobile filling stations, environment contamination, harmful 

pollutants, sanitary-and-epidemiological assessment, risk assessment, sanitary 

protection zone. 
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среда : сб. науч. тр. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь. Науч.-практ. Центр 
гигиены; гл. ред. С.И.Сычик. Минск: РНМБ, 2014/ Т. 1, вып. 24. С. 60-64. 
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здоров‘я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров‘я 
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Павленко, З.В. Стирта, В.В. Станкевич, О.М. Литвиченко, М.Ю. Антомонов. 
Київ: Укрмедпатентінформ. 2017. 4 с. (Додаток Ж). 
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2. Планування та забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2019 / 
Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 6 (2019). 177 с. (Додаток Ж). 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ 

 

АЗС – автомобільна заправна станція 

АЗС-БП – автомобільна заправна станція - багатопаливна 

АЗК – автомобільний заправний комплекс 

АГЗП – автомобільний газозаправний пункт 

АГЗС – автомобільна газозаправна станція 

М – моторне рідке паливо нафтового походження 

ЗВГ – зріджені вуглеводневі гази – пропан-бутан 

ПРК – паливо-роздавальна колонка 

ЗО – заправний острівець, технологічний майданчик, на якому 

розташовані ПРК 

СЗЗ – санітарно-захисна зона 

ЗР – забруднюючі речовини 

ППС – паливо-повітряна суміш 

ОБРВ – орієнтовно безпечний рівень впливу 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГДЗ – гранично допустиме забруднення 

ГДР – гранично допустимий рівень 

ДБН – державні будівельні норми 

РТ – розрахункова точка 

ТО – технічне обслуговування 

ТР – технічний ремонт 

ПЛАС – план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій 

ICR – індивідуальний канцерогенний ризик 

HI – індекс небезпеки 

HQ – коефіцієнт небезпеки 

TPD – загальна потенційна доза 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Стрімке збільшення автомобільного парку в 
Україні викликає відповідний розвиток інфраструктури обслуговування 
автомобілів, в першу чергу, автомобільних заправних станцій (далі – АЗС). 
Інтенсивне будівництво АЗС, розширення їх функцій, включаючи елементи 
обслуговування транспортних засобів, водіїв і пасажирів, використання 
сучасних екологічно безпечних технологій заправки та зберігання палива, з 
одного боку, і тенденція наближення АЗС до житлових районів міст за 
рахунок обмежених земельних ресурсів в населених пунктах – з другого, 
вимагають перегляду і вдосконалення існуючих гігієнічних вимог до 
розміщення АЗС, визначених лише в загальному вигляді "Державними 
санітарними правилами планування та забудови населених пунктів. ДСП 
№ 173-96" [18], [19], [41]. 

Загальні нормативні вимоги щодо умов розміщення АЗС та мінімальних 
безпечних відстаней від джерел забруднення зазначених об’єктів викладені 
лише у пункті 5.32 ДСП № 173-96, згідно з яким відстань від джерел 
забруднення АЗС з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до 
житлових і громадських будинків, меж ділянок дитячих дошкільних закладів, 
загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних закладів, місць відпочинку 
населення приймається за розрахунками забруднення атмосферного повітря 
шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м [41]. 

В той же час у зв’язку будівництвом нового покоління АЗС із 
застосуванням сучасного екологобезпечного обладнання, введенням чіткої 
класифікації АЗС за потужністю, характером обладнання і призначенням, а 
також додатковими функціями обслуговування транспортних засобів, водіїв і 
пасажирів, стає наявним, що наведене положення ДСП № 173-96 щодо 
розміщення зазначених об’єктів не враховує всіх цих особливостей роботи 
сучасних АЗС [42], [43], [44]. 

Автомобільний транспорт, поряд з промисловістю, є одним з основних 
джерел забруднення атмосфери [18], [19], [35], [48], [11], [124]. Частка 
автотранспорту в загальних викидах шкідливих речовин в містах становить 
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60-80 %. Більше 80 % всіх викидів в атмосферу є викиди вуглецю оксидів, 
азоту діоксиду, діоксиду сірки, вуглеводнів, твердих часток 
недиференційованих за складом [9], [72], [75], [129], [135]. 

У зв’язку з дефіцитом земельних ресурсів у великих містах і 
мегаполісах питання розташування існуючих АЗС і проектування 
перспективної житлової забудови, наближеної до них, а також розташування 
проектованих АЗС в умовах сельбищної забудови, що вже склалась, на фоні 
стрімкої автомобілізації сучасного суспільства набувають все більшого 
значення і потребують законодавчого врегулювання [77]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій вчених Азарова В.Н., Кошкарева 
С.А., Соколова Е.В. та Булдакова С.І. свідчить про велику увагу саме до умов 
безпеки експлуатації АЗС та її вплив на забруднення ґрунту та геологічного 
середовища у місці її розташування [3], [4], [18], [19], [51]. Роботи Желновач 
Г.М., Прокопенка Н.В. присвячені аналізу екологічних ризиків експлуатації 
АЗС, пов‘язаних із забрудненням атмосферного повітря [48]. 

У працях Terrés I.M. [184], також висвітлені питання оцінки впливу 
АЗС на безпосереднє оточуюче середовище. У роботах Yurchenko V., 
Melnikova O., Mykhailova L., Fisher T. [186], Michael Karl Witzel [177] та 
інших вчених [176] наведені результати досліджень викидів від легкових 
транспортних засобів. Питання вивчення якості повітря на дорогах та 
вулицях, зокрема їх запиленості, присвячені роботи Edokpolo B., Yu Q.J., 
Connell D. [168], [169]. У роботі Tunsaringkarn T., Siriwong W. [185] 
висвітлені питання впливу АЗС на співробітників та водіїв [172]. 

В той же час повсюдне будівництво АЗС різної потужності, різних 
типів і категорій, розширення їх функцій, включаючи елементи 
обслуговування транспортних засобів, водіїв та пасажирів, використання 
сучасних технологій заправки та зберігання палива і тенденції наближення 
цих об’єктів до житлових районів є невивченими і вимагають всебічного 
обґрунтування гігієнічних вимог до їх розміщення та унормування нових 
розмірів санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ). 

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 
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державної установи «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва 

Національної академії медичних наук України» : "Удосконалення санітарно-

гігієнічних підходів до проведення запобіжного державного санітарно-

епідеміологічного нагляду за об‘єктами містобудування" (номер 

держреєстрації 0111U001693); "Гігієнічна оцінка планувальних рішень міст з 

різною містоутворюючою базою за станом забруднення навколишнього 

середовища та ризиком для здоров‘я населення" (номер держреєстрації 

0114U001368); "Обґрунтування гігієнічних принципів планування і забудови 

населених місць з урахуванням міжнародного досвіду для забезпечення 

збереження здоров’я населення України" (номер держреєстрації 

0117U000546) виконаних у 2011-2019 рр. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 

обґрунтування гігієнічних критеріїв до розташування сучасних 

автомобільних заправних станцій різної потужності за ступенем впливу на 

навколишнє середовище та визначення розміру СЗЗ. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

1. Проаналізувати та встановити відповідність національного 

санітарного та містобудівного законодавства щодо планування, розміщення 

та функціонування автомобільних заправних станцій сучасним міжнародним 

вимогам. 

2. Розрахувати та оцінити рівень впливу проектної потужності АЗС при 

будівництві нових та реконструкції діючих об‘єктів на навколишнє 

середовище та сельбищну територію із елементами моделювання ситуації за 

розсіюванням забруднюючих речовин та рівнів шуму. 

3. Здійснити збір даних натурних досліджень та надати їм гігієнічну 

оцінку щодо небезпеки забруднення атмосферного повітря та шуму в зоні 

впливу діючих АЗС різної потужності. 

4. Встановити ступінь ризику забруднення атмосферного повітря для 

здоров‘я населення в залежності від місць розташування автомобільних 

заправних станцій різної потужності. 
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5. Науково обґрунтувати гігієнічні критерії розміщення автомобільних 

заправних станцій та визначення розміру СЗЗ на сельбищних територіях в 

сучасних умовах забудови. 

6. Обґрунтувати комплекс профілактичних заходів щодо запобігання 

шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

 

Об‘єкт дослідження: система оцінок впливу сучасних АЗС різних 

типів та різної потужності на стан забруднення навколишнього середовища 

та умови життєдіяльності населення, відповідність нормативних документів 

екологічного та містобудівного законодавства України міжнародним 

вимогам. 

Предмет дослідження: показники ризику забруднення атмосферного 

повітря для здоров’я населення та акустичного режиму від діяльності АЗС 

різної потужності, умови життєдіяльності та здоров’я населення, що 

проживає на прилеглих до АЗС територіях, нормативно-правова база 

санітарного та містобудівного законодавства; директиви ЄС; реакція 

населення житлової забудови на розміщення АЗС. 

Методи дослідження: дослідження базувались на системному підході та 

аналізі чинного національного санітарного і містобудівного законодавства та 

нормативної бази щодо їх відповідності міжнародним вимогам у сфері 

планування та забудови населених місць. Для реалізації поставлених у 

дисертаційній роботі мети і завдань використовували комплекс загально-

наукових і спеціальних методів дослідження: бібліосемантичні (для аналізу 

використання нормативно-правового регулювання, наукової літератури у 

сфері містобудування); теоретичні (ретроспективне використання даних 

наукових досліджень щодо гігієни планування населених місць при 

функціонуванні АЗС); аналітичні (для розробки методики гігієнічної оцінки 

проектів будівництва і функціонування різних типів АЗС та потужностей); 

санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва і функціонування 

різних типів АЗС та потужностей та їх інтегральної оцінки, проектів 



22 
 
санітарно-захисних зон для різних типів АЗС та потужностей; епідеміологічні 

та медико-статистичні (для вивчення рівнів забруднення навколишнього 

природного середовища, оцінок ризику (небезпечних факторів для здоров’я 

населення); соціологічні: анкетування; методи санітарно-гігієнічного 

обстеження діючих АЗС; інструментальні методи оцінки умов життєдіяльності 

населених пунктів. У роботі використані статистичні пакети прикладних 

програм StatSoft STATISTICA (v.6.0), Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

За результатами роботи вперше: 

– проведено комплексу гігієнічну оцінку небезпеки сучасних АЗС для 

навколишнього середовища та умов життєдіяльності населення; 

– оцінено ризики розвитку несприятливих ефектів у здоров’ї населення 

внаслідок забруднення атмосферного повітря автозаправними станціями 

різної потужності залежно від їх відстані до прилеглої території житлової 

забудови; 

– удосконалено гігієнічні критерії розміщення АЗС в залежності від 

потужності та їх класифікацію. 

Теоретичне значення роботи полягає у визначенні закономірностей 

формування забруднення атмосферного повітря та рівня неканцерогенного 

ризику здоров’ю населення залежно від місця розташування АЗС, її 

потужності та виду палива. Внесено суттєве доповнення у теорію 

профілактичної медицини у сфері проектування та функціонуванні АЗС 

різних типів та потужностей, яке полягає у здійсненні санітарно-

епідеміологічної оцінки на основі ризикового підходу оцінювання відпо-

відності АЗС медичним вимогам щодо безпеки для здоров’я людини та 

створення оптимальних умов життєдіяльності. 

Розроблено класифікаційні вимоги та гігієнічні критерії щодо 
визначення санітарно-захисних зон для АЗС різної потужності. 
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Практичне значення отриманих результатів. 
Визначені ризики розвитку несприятливих ефектів у здоров’ї населення 

від забруднення атмосферного повітря при функціонуванні АЗС різних видів 
та потужностей. 

Удосконалена нормативно-правова та інформаційно-методична база з 
питань гігієни планування та забудови населених місць при плануванні 
(проектуванні) АЗС різних видів та потужностей та розроблено нові 
нормативи СЗЗ для АЗС великої потіжності та автомобільних газозаправних 
пунктів (далі – АГЗП). 

Обґрунтовані профілактичні заходи для створення безпечних умов 
життєдіяльності людини при плануванні та забудові АЗС різних видів та 
потужностей. 

За матеріалами роботи показано заниження гігієнічних норм для АЗС 
великої потужності (об‘єкта підвищеної вибухо-, вибухопожежо- та 
пожежонебезпечності з ємністю підземних резервуарів понад 100 м³) і 
рекомендовано доповнити існуючу санітарну класифікацію підприємств, 
виробництв, споруд, доповненням "Державних санітарних правил плану-
вання та забудови населених пунктів. ДСП № 173-96" новим об’єктом IV 
класу небезпеки з нормативною СЗЗ розміром в 100 м. Розроблено новий 
норматив для АГЗП з розміром СЗЗ в 50 м. 

Внесено доповнення до Державних будівельних норм "Планування і 
забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2018" та "Планування та забудова 
територій. ДБН Б.2.2-12:2019") (Додаток Ж). 

Видано інформаційний лист "Санітарно-гігієнічні вимоги до 
розміщення сучасних автозаправних станцій" (№ 84-2017) (Додаток Ж). 

Одержані результати, для раціонального планування територій та 
використання оптимальних об’ємно-планувальних рішень у сфері 
містобудування, використані для розробки Державних санітарних норм і 
правил "Санітарно-гігієнічні вимоги до автозаправних станцій (комплексів). 
ДСанПіН 2.2.2 … -20ХХ" /знаходяться на затверджені МОЗ України/ 
(Додаток Ж). 
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Впровадження розроблених гігієнічних рекомендацій сприятиме 
оптимізації умов проживання населення під час функціонування АЗС на 
міській території. 

Згадані документи розроблені для використання на 
загальнодержавному рівні при проектуванні, будівництві і експлуатації АЗС 
проектантами, будівельниками та інспекторами у галузі охорони 
навколишнього середовища. 

Особистий внесок автора. Автором самостійно проведено аналіз 
літератури та вивчення наукової інформації щодо потенційного забруднення 
повітря АЗС внаслідок заправки автомобілів; проведена санітарно-
епідеміологічна експертиза 128 проектів будівництва/реконструкції АЗС; 
здійснено ретроспективний аналіз натурних досліджень. Проаналізовано 
натурні дослідження вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах 
транспортних засобів та викидах АЗС. Для вивчення особливостей 
можливого негативного впливу на довкілля, працюючих і відвідувачів АЗС 
визначено ризик несприятливого впливу пріоритетних факторів АЗС на стан 
здоров’я мешканців, здійснено аналіз, систематизацію та математичну 
обробку результатів, оформлено всі розділи дисертаційної роботи, 
сформульовано висновки. Особистий внесок здобувача становить понад 90 % 
від загального обсягу роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були 
оприлюднені на міжнародному, державному та регіональному рівнях, зокрема 
на: Семінарі «Наукове забезпечення діяльності Держпродспоживслужби щодо 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодав-
ства» (14-15 грудня 2017 р., м. Київ); VI Міжнародному медичному конгресі 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони 
здоров'я України» (25-27 квітня 2017 р., м. Київ); науково-практичній 
конференції «Довкілля і здоров‘я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської 
катастрофи (м. Тернопіль, 22-23 квітня 2016 р.); XX та XXI Міжнародній 
науково-практичній конференціях та виставках-ярмарки «Казантип-ЕКО-2012. 
Інноваційні шляхи вирішення актуальних проблем базових галузей, екології, 
енерго- та ресурсозбереження» (04-08 червня 2012 р., м. Щолкіно АР Крим) і 
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«Казантип-ЕКО-2013. Інноваційні шляхи вирішення актуальних проблем 
базових галузей, екології, енерго- та ресурсозбереження» (03-07 червня 
2013 р., м. Щолкіно АР Крим); Науково-практична конференція «Шляхи 
мінімізації медичних наслідків Чорнобильської катастрофи» (23-25 травня 
2013 р., м. Рівне); VIII міжнародній науково-практичній конференції 
«Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (10-14 вересня 2012 р., 
м. Алушта, АР Крим, Україна); науково-практичних конференціях (дванадцяті 
– п‘ятнадцяті марзєєвські читання) «Актуальні питання громадського здоров’я 
та екологічної безпеки України» (м. Київ, 20-21 жовтня 2016 р., 19-20 жовтня 
2017 р., 11-12 жовтня 2018 р., 17-18 жовтня 2019 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць, 
серед них 2 статті у рекомендованих ДАК наукових фахових виданнях 
України, 3 статті – у наукових фахових виданнях інших держав або 
наукометричних виданнях України; 7 – в інших виданнях, 7 – тез науково-
практичних конференцій. За результатами досліджень видана 1 монографія 
(яка отримала диплом Лауреата І премії конкурсу "Краще видання року" 
Національної академії наук вищої освіти України, протокол від 17.10.2019 р. 
№ 1); опубліковано 1 інформаційний лист, на який отримано 6 актів 
впровадження. Пошукач є співавтором 2-х ДБН та розробником ДСанПіН. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація має анотацію українською 
та англійською мовами і складається із вступу, 6-ти розділів власних 
досліджень, їх аналізу та узагальнення, висновків, списку використаних 
джерел, що містить 186 літературних джерела (141 – кирилицею, 45 – 
латиницею). Робота викладена на 225 сторінках друкованого тексту (обсяг 
основного її тексту становить 164 сторінок), містить 21 рисунків, 44 таблиць, 
6 додатків. 
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Розділ 1 

ПРОБЛЕМИ САНІТАРНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ 

ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ ЗА СТУПЕНЕМ ЇХ ВПЛИВУ НА ЗАБРУДНЕННЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

1.1 Сучасні проблеми гігієнічної, пожежної та техногенної безпеки АЗС 
за ступенем їх впливу на забруднення довкілля 

 
Аналіз викидів шкідливих речовин в атмосферу України показав, що 

тільки протягом одного року в атмосферне повітря надходить 6,4 млн т 
забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 
Від роботи двигунів пересувних джерел забруднення у повітря надходить 
щорічно 2,5 млн т шкідливих речовин, переважна частина яких (2285,0 тис. т, 
або 90,9%) – викиди автомобільного, 52,2 тис. т або 2,1% – залізничного, 
11,8 тис. т або 0,5% – водного, 10,7 тис. т або 0,4% – авіаційного транспорту 
та 155,1 тис. т або 6,1% – виробничої техніки. Із загальної кількості 1,7 млн т 
забруднюючих речовин викинуто автомобілями, що перебувають у приватній 
власності населення [20], [70], [128]. 

Основними токсичними інгредієнтами, якими забруднювалось повітря 
під час експлуатації транспортних засобів та спеціальної виробничої техніки, 
були: вуглецю оксид (74,4% або 1872,0 тис. т), азоту діоксид (11,3% або 
282,9 тис. т), неметанові леткі органічні сполуки (11,6% або 291,6 тис. т), 
сажа (1,2%, або 30,4 тис. т), ангідрид сірчистий (1,1% або 27,5 тис. т). Решта 
викидів припала на азоту оксид, метан, бенз/а/пірен та аміак (0,4% або 
10,4 тис. т) [7], [70], [128]. 

За даними наукових досліджень [7], [70], [72], [118], [129], [135] при 
порівняльній характеристиці забруднення атмосфери у місті Київ за 25-річ-
ний період спостереження було виявлено зменшення обсягів викидів 
забруднюючих речовин починаючи з 2000 року, що обумовлено світовою 
економічною кризою та зниженням обсягів промислового виробництва 
(табл.1.1) [118]. 
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Таблиця 1.1 

Динаміка валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря України за 25 річний період 

Роки 

Обсяги 
викидів, 
всього 
тис. т 

У тому числі 
стаціонарними 

джерелами, 
тис. т 

% 
пересувними 
джерелами, 

тис. т 
% 

1990 
Україна 15549,4 9439,1 60,70 6110,3 39,30 
м. Київ 273,0 54,7 20,04 218,3 79,96 

2000 Україна 5908,6 3959,4 67,01 1949,2 32,99 
м. Київ 170,4 32,6 19,13 137,8 80,87 

2005 Україна 6615,6 4464,1 67,48 2151,5 32,52 
м. Київ 210,1 33,6 15,99 176,5 84,01 

2010 Україна 6445,3 4131,6 64,10 2313,7 35,90 
м. Київ 257,8 28,6 11,09 229,2 88,91 

2015 Україна* 4521,3 2857,4 63,20 1663,9 36,80 
м. Київ** 171,0 26,7 15,62 144,3 84,38 

Примітка. p<0,01 [34], [133]. 

 

Аналізуючи табл. 1.1 можна выдзначити, що обсяги забруднення по 

Україні у 2015 році зменшились у 3,4 рази у порівнянні з 1990 роком і 

становили 4521,3 тис.т. Незважаючи на це – вклад у забруднення від 

пересувних джерел (авіаційний, водний і залізничний транспорт та 

автотранспорт населення і суб‘єктів господарської діяльності) з кожним 

роком зростає: у 2005 р. він становив 32,52%, у 2010 р. – 35,90%, у 2015 р. – 

36,80%. Найбільша частка у забрудненні атмосферного повітря припадає на 

автомобільний транспорт (88,7 %) (рис.1.1) [133]. 
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Рис. 1.1. Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від пересувних джерел забруднення у 2015 році (відсотків до 

загального підсумку) 

 

Склад забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення, є відносно сталим: оксиди 

азоту (N2O), вуглецю оксид (CO), речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок, метан та інші вуглеводні, леткі органічні сполуки [70], [128], [129], 

[135]. 

Вуглеводні (пари бензину, метан) є основними забруднюючими 

речовинами від роботи АЗС [42], [49], [93], [94], [98]. За характером впливу 

на організм людини [84], [87], [89] розрізняють 2 групи вуглеводнів: 

подразнювальні й канцерогенні. Подразнювальні вуглеводні наркотично 

впливають на центральну нервову систему (запаморочення і тому подібне), 

діють на слизові оболонки. Так при вдиханні парів бензину в концентрації 

600 мг/м³ протягом 8 годин виникають головні болі, кашель, неприємні 
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відчуття в горлі. Вуглеводні канцерогенні є найбезпечнішими для здоров’я 

людини, особливо шкідливий бенз/а/пірен. При тривалій дії на людину 

альдегіди викликають роздратування слизистих оболонок очей і дихальних 

шляхів, а при підвищенні концентрації виникає головна біль, слабкість, 

втрата апетиту, безсоння [117]. 

В атмосферу (від двигунів внтрішнього згоряння) викидається в 

основному азоту діоксид (NO2) – неорганічна сполука складу NO2, за 

звичайних умов є газом червоно-бурого кольору, з характерним гострим 

запахом або жовтуватою рідиною (при 21,15 °С згущується на прозору жовту 

рідину, а при -11,2°С – замерзає в безбарвну масу; при температурі 140 °C 

азоту діоксид складається тільки з молекул NO2, він дуже темного, майже 

чорного кольору). 

Азоту діоксид дуже отруйний при вдиханні, дратівливо діє на органи 

дихання. Одним з симптомів отруєння є набряк легенів, який, як правило, 

з‘являється через кілька годин після вдихання низьких, але потенційно 

небезпечних доз NO2 [33]. Крім того, низькі концентрації (4 проміле) можуть 

призвести до затримки дихання. Існує ряд доказів, які свідчать, що 

довгостроковий вплив NO2 при концентраціях вище 40-100 мкг/м³ може 

знизити функцію легенів і збільшити ризик виникнення респіраторних 

захворювань. Особливо небезпечні оксиди азоту в містах, де вони 

взаємодіють з вуглецями вихлопних газів і утворюють фотохімічний туман – 

смог. Отруєне оксидами азоту повітря починає діяти на легеневу систему, 

викликаючи кашель. При підвищенні концентрації NO2, виникає сильний 

кашель, блювота, іноді головна біль. При контакті з вологою поверхнею 

слизистої оболонки оксиди азоту утворюють кислоти азотну (HNO3) і 

азотисту (HNO2), які приводять до набряку легенів [134]. 

Оксид вуглецю (СО) утворюється внаслідок неповного згоряння 

пального в автомобільних двигунах. Це безбарвний газ, що не має запаху, 

який впливає на нервову і серцевосудинну систему, викликає задуху. 

Токсичність СО зростає за наявності в повітрі азоту, в цьому випадку 
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концентрацію СО в повітрі необхідно знижувати в 1,5 рази. У разі 

перевищення норм вмісту у крові 15-6% СО – гемоглобіну виникає стан 

отруєння [134]. 

Завислі речовини (пил) – сукупність завислих в повітрі дрібних (1-

2×10-4 см) твердих частинок, здатних в безвітряну погоду осідати на 

поверхню. Джерела пилу на АЗС можуть бути як природного походження 

(вивітрювання грунту), так і індустріального (викиди від автотранспорту) 

[134]. 

Транспортно-дорожний комплекс – одне з найпотужніших джерел 

забруднення навколишнього середовища. Крім того, транспорт – основне 

джерело шуму у містах, а також джерело теплового забруднення [92]. У наш 

час автотранспорт є основним джерелом забруднення повітря у великих 

містах [81], [83], [129]. 

Гази, які виділяються внаслідок спалювання палива у двигунах 

внутрішнього згорання, містять більше 200 найменувань шкідливих речовин, 

у тому числі канцерогени [117]. Нафтопродукти, залишки від стертих шин та 

гальмівних колодок, сипкі і пилові вантажі, хлориди, які використовують для 

посипання доріг взимку, забруднюють придорожні смуги та водні об’єкти 

[22], [23]. 

Важко уявити сучасну людину без автомобіля. У розвинутих країнах 

автомобіль вже давно став незамінним засобом для пересування. Рівень так 

званої "автомобілізації" населення став одним з основних економічних 

показників розвитку країни і якості життя населення [20], [60], [61], [68]. 

Для обслуговування автотранспорту мережа автозаправних станцій в 

Україні зростає. Станом на початок 2014 р. в Україні налічувалось більше 

10,0 млн шт. автотранспортних засобів, в т. ч. сільськогосподарські, будівельні, 

дорожні та індивідуальні, що належать державним та комунальним 

підприємствам і приватним власникам [26]. В табл. 1.2 наведені показники 

автомобілізації (станом на 2014 р.) у окремих країнах світу з розрахунку 

кількості індивідуальних автомобілів, що припадає на 1000 осіб [54], [57], [123]. 
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Таблиця 1.2 
Рангові показники автомобілізації окремих країн світу з розрахунку 

кількості індивідуальних автомобілів, що припадає на 1000 осіб 

Рангове 
місце 

Країна 
Кількість 
населення 

Площа, км² 
Авто/ 1000 осіб 

по роках 
2012 р. 2013 р. 

 
КРАЇНИ ЄВРОПИ 448 451 

10 Італія 60 795 600 301 340 690 686 
20 Франція 66 990 000 674 685 596 594 
22 Швейцарія 8 558 758 41 284 585 588 
23 Німеччина 81 292 400 357 021 562 568 
34 Велика Британія 63 395 600 243 809 570 578 

 
НОВІ КРАЇНИ ЄВРОПИ 451 465 

19 Литва 2 826 500 65 301 612 601 

27 Польща 38 422 350 312 679 580 599 

 
КРАЇНИ ЄВРАЗІЇ 252 253 

46 Республіка Білорусь 9491 800 207 600 343 366 
57 Російська Федерація 146 880 430 17 125 190 317 308 
61 Україна 42 248 600 603 549 196 204 
71 Туреччина 80 810 525 783 356 173 182 
89 Республіка Молдова 3 550 900 33 846 179 189 

90 Грузія 3 729 600 69 700 172 182 

 КРАЇНИ АМЕРИКИ 401 405 
3 США 327 631 340 9 519 431 792 790 

12 Канада 36 048 500 9 984 670 623 635 
60 Мексика 133 140 936 1 972 550 275 285 

 

Аналізуючи дані таблиці 1.2 можна констатувати, що розвинуті країни 
Європи, такі як Німеччина з населенням 81,2 млн, Велика Британія з 
населенням 63,4 млн, Республіка Польща з населенням 63,4 млн мають 
показники автомобілізації на 1000 осіб у 2,2-2,4 рази менші ніж у США, що 
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пояснюється мобільністю населення – широким використанням 
велосипедного транспорту, здоровим способом життя та свідомим 
ставленням до охорони навколишнього природного середовища. В Україні у 
порівнянні з європейськими країнами цей показник нижчий майже у тричі 
(табл. 1.2) [123], [125]. 

За останні 5 років рівень автомобілізації в Україні різко зріс і становить 
202 індивідуальні автомобіля на 1000 населення. На початок 2018 р. за цим 
показником Україна посідає 71 місце серед країн світу (рис. 1.2), і за 
рейтинговим розподілом знаходиться після Казахстану – 219 авто/1000 осіб, 
при цьому випереджаючи Республіку Молдову – 156 авто/1000 осіб та 
Грузію – 155 авто/1000 осіб. 

 

 
Рис. 1.2. Показники автомобілізації окремих країн світу з розрахунку 

кількості індивідуальних автомобілів, що припадають на 1000 осіб, станом на 
початок 2018 р. 

 
Рейтинговий розподіл окремих областей України за показником 

кількості індивідуальних автомобілів, що припадають на 1000 осіб наведено 
у таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Розподіл окремих областей України за показником кількості 

індивідуальних автомобілів, що припадають на 1000 осіб та даними щодо 

їх площі території та кількості населення 

№ п/п Область України 
Авто/ 

1000 осіб 

Кількість 

населення 
Площа, км² 

1 м. Київ 213 2 934 522 847,66 

2 Київська область 255 1 732 200 28121 

3 Запорізька область 246 1 765 930 27183 

4 Волинська область 227 1 043 220 20144 

5 Дніпропетровська область 203 3 285 630 31923 

6 Донецька область 179 4 320 820 26517 

7 Херсонська область 164 1 055 650 28461 

8 Чернігівська область 131 1 054 626 31903 

 

Зазначений показник автомобілізації по Україні найвищий у м. Києві, і 

становить 343 авто/1000 осіб та пояснюється вищим рівнем життя (середня 

заробітна плата по м. Києву – 15 тис.грн.) у порівнянні з іншими областями. 

Майже на одному рівні з цим показником знаходиться Київська 

(343 авто/1000 осіб), Запорізька (246 авто/1000 осіб) та Волинська 

(203 авто/1000 осіб) області. 

У зв‘язку з підвищенням рівня автомобілізації населення України 

зростає кількість АЗС, в Україні: у 2012 році їх нараховувалось 1034, у 

2013 р. – 1443, в 2016 р. ця кількість без врахування Донецької та Луганської 

областей становила – 3600, в 2018 р. – 3729, в 2019 р. – 3768 [123], [125]. 

Загальна кількість діючих АЗС в Україні та кількість АЗС охоплених 

дослідженням по обласних містах та населених пунктах показана на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Кількість діючих АЗС у обласних містах України та населених 

пунктах станом на 31.01.2020 р. (через «/» показана загальна кількість АЗС та 

кількість досліджуваних АЗС) [2] 

 
За останні 10 років змінилась технологія будівництва АЗС, відійшли в 

минуле радянські АЗС з декількома колонками під навісом без будь-яких 

елементарних гігієнічних умов (відсутність водопостачання каналізування 

санітарно-побутових умов тощо) [26], [28]. Будівництво сучасних АЗС 

європейського зразка передбачає використання сучасних технологій заправки 

паливом та зберігання палива і розширення функцій надання послуг 

споживачам, які включають елементи обслуговування транспортних засобів, 

водіїв та пасажирів [31], [32], [43], [44]. 

Для обслуговування та забезпечення усіх цих транспортних засобів 

пальним по всій країні розвинута широка мережа АЗС. Існуюча мережа АЗС 

в Україні складає до 4000 станцій [11], [16], [55], [57]. 
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АЗС поділяються на автозаправні станції спеціалізовані, які 

створюються на підприємствах для власних потреб – заправки власного 

транспорту, та на АЗС громадського користування для надання послуг – 

забезпечення транспортних засобів пальним, мастильними матеріалами та 

спецрідинами. 

Бензин та дизельне паливо (далі – ДП), основні види палива, що 

використовуються на АЗС в Україні. За останні роки до цього переліку 

додався зріджений вуглеводневий газ (далі – ЗВГ). Кількість палива, що 

споживають на АЗС залежить від регіону в якому вони розміщені та пори 

року. Обсяги спожитого палива в Україні наведено в таблиці 1.4 [12], [55], 

[103], [104], [116]. 

Таблиця 1.4 

Обсяги спожитого палива в Україні за видами палива 

Вид палива 
Обсяги спожитого палива, тис. т по роках 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Бензин 1026,91 947,30 882,23 854,14 841,21 

ДП 811,01 633,60 603,12 599,09 597,01 

ЗВГ 50,39 63,30 72,40 89,20 95,33 

Всього 1888,31 1644,20 1557,75 1542,43 1533,55 

 

З таблиці видно що споживання бензину за останні роки значно 
зменшилось (майже у 1,2 рази), з 1026,91 тис.т у 2014 році до 841,21 тис.т у 
2018 р. Споживання ДП зменшилось у 1,3 рази з 811,01 у 2014 р. до 597,01 у 
2018 р. На фоні цього обсяги спожитого ЗВГ зросли у 1,89 рази (50,39 у 
2014 р. та 95,33 у 2018 р.) і склали 6,21 % (2018 р.) від загальної кількості 
спожитого палива у порівнянні з 2014 р. (2,67 %). Зростання споживання 
скрапленого газу в останні роки досягається за рахунок його нижчої вартості 
по відношенню до традиційних видів палива (бензину, ДП). Збільшується 
кількість автотранспортних засобів, які все частіше використовують 
зріджений газ в якості палива. Кількість автомобілів, які використовують 
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даний вид палива складає 2,25 млн одиниць. Перевагою використання даного 
виду палива є ціна, яка на рівень нижче традиційних бензину і ДТ, а також 
зменшення забруднення атмосферного повітря – екологічний фактор. Це 
пояснює той факт, що за останні роки збільшилась кількість газових модулів 
(далі – АГЗП) на традиційних АЗС [116]. 

На АЗС паливо зберігається в основному в горизонтальних, 
циліндричних резервуарах ємністю від 5 до 25 м³ [131]. 

Безпосередньо джерелами викиду забруднюючих речовинна АЗС під 
час виконання технологічних операцій є дихальний клапан резервуару з 
пальним(організоване джерело) та гирло бензобаку автотранспортного 
засобу (неорганізоване джерело) [5], [10], [30]. 

Випаровуваність палива – це здатність переходити з рідкої фази в 
газоподібний стан. Випаровування має велике значення при зберіганні, 
транспортуванні і заправці автомобілів. На процес випаровування 
нафтопродуктів з резервуарів в статичних умовах впливають різні фактори: 
температура навколишнього середовища; тиск і об’єм газового простору; 
площа контакту нафтопродукту з газовим простором атмосферний тиск. 

Загалом втрати нафтопродуктів у вигляді випаровування з резервуарів 
виникають у результаті "малих" та "великих дихань" [6], [106]. 

Втрати за "малих дихань" спричиняються температурними коливан-
нями навколишнього середовища. Під час підвищення температури повітря у 
денний час поверхні резервуарів нагріваються, тиск та температура 
парогазової суміші наростає, внаслідок цього випаровування нафтопродуктів, 
особливо легких фракцій, збільшується. Збільшення тиску в парогазовому 
просторі призводить до спрацювання дихального клапану встановленому в 
резервуарі і виходу пароповітряної суміші до навколишнього середовища. 
При цьому важливе значення має ступінь заповнення резервуара 
нафтопродуктом і пов’язаний з нею об’єм газового простору. 

"Великі дихання" виникають під час витиснення пароповітряної суміші 
до навколишнього середовища у процесі заповнення нафтопродуктом 
резервуара. При цьому об’єм газового простору зменшується, спрацьовує 
дихальний клапан [6]. 
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Об’єм "великого дихання" приблизно відповідає кількості нафто-
продукту, що потрапив до резервуара. Втрати у разі "великих дихань" 
зростають під час збільшення кількості циклів "приймання - відвантаження" 
резервуарів і залежать від кліматичної зони [6], [65]. 

Забруднення довкілля АЗС відбувається за рахунок потрапляння в 
атмосферне повітря випаровувань палива. Аналіз роботи АЗС показує, що 
викиди випарів палива відбувається: під час заправки ємкостей АЗС від 
цистерн заправників; зберігання палива в ємкостях; під час безпосередньої 
заправки автомобілів [30], [106], [117]. 

В табл. 1.5 наведені норми втрат нафтопродуктів в залежності від 
операцій і періоду зберігання [136]. 

Таблиця 1.5 

Норми втрат нафтопродуктів в залежності від операцій 

Операція Термін зберігання Норма втрат, кг/т 

Приймання короткочасне 0,05-0,59 

Зберігання 
до 1 місяця 0,02-1,69 

більше 1 місяця 0,04-0,9 

Відпуск в транспортні засоби короткочасне  0,01-0,22 

Приймання, зберігання, 

відпуск на АЗС 
короткочасне  0,01-1,25 

 

Виходячи тільки з масштабів використання нафтопродуктів можна 

оцінити той великий збиток, який наноситься навколишньому середовищу в 

результаті технологічних втрат. 

Основне джерело забруднення на АЗС – "великі дихання", в загальному 

об’ємі викидів шкідливих речовин вони складають біля 40 % [138], що інколи 

створює в робочій зоні АЗС максимальні разові концентрації, які 

перевищують ГДК [117]. 

Слід зазначити, що багатопаливні АЗС характеризуються високою 

вибухо-, пожежонебезпекою із-за одночасного зберігання декількох видів 

палива і збільшення їх загальної кількості [11], [23], [141]. 
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Аналіз аварійності АЗС показує [23], [25], [38], що небезпека на АЗС 

обумовлена утворенням вибухонебезпечної паливо-повітряної суміші (далі – 

ППС) поблизу обладнання, подальшим поширенням вибухонебезпечної ППС 

по території АЗС і її займанням випадковим джерелом запалювання. 

Оцінка небезпеки в результаті утворення вибухонебезпечної ППС на 

території АЗС є важливою проблемою пожежної та техногенної безпеки [25], 

[38], [88]. 

Вибухонебезпечні ППС на території АЗС можуть утворюватися як в 

умовах "штатної" експлуатації – режим роботи, при якому обладнання АЗС 

виконує свою задану функцію в межах розрахункових показників, так і при 

аварійній розгерметизації обладнання [25], [114]–[116]. 

Виділяють основні фактори, що впливають на вогнестійкість АЗС: 

концентраційні межі поширення полум'я парів палива; кількість 

вибухонебезпечних парів палива; режим (періодичність) виконання 

технологічних операцій по викиду палива з обладнання; конструктивні і 

об‘ємно-планувальні рішення АЗС (відстань між обладнанням, форми і 

розміри будівель і споруд) та інші. 

Фактори, що впливають на вогнестійкість АЗС, перебувають у 

взаємозв‘язку між собою і при вирішенні питання обґрунтування безпечної 

експлуатації АЗС необхідно враховувати вплив як кожного із зазначених 

факторів сам по собі, так і їх поєднання [11], [24]. 

Як показано в роботах [11], [27], [38], [88], [122], [126], [139] на АЗС 

формуються вибухонебезпечні зони класу 0, 1 і 2 (рис. 1.4). 
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Клас 0 (зона 0) – зона, в якій вибухонебезпечна ППС присутня постійно, або 

протягом тривалих періодів часу; 
Клас 1 (зона 1) – зона, в якій існує ймовірність утворення вибухонебезпечної 

ППС в «штатному» режимі експлуатації; 
Клас 2 (зона 2) – зона, в якій ймовірність утворення вибухонебезпечної ППС 

в «штатному» режимі експлуатації малоймовірна, а якщо вона і 
виникає, то існує нетривалий час. 

Рис. 1.4. Розподіл вибухонебезпечних зон на АЗС [11] 

 

Як видно з рис. 1.4 вибухонебезпечні зони класу 1 можуть утворювати-
ся при зливі автоцистерни (далі – АЦ) і заправці транспортного засобу, що 
обумовлено наявністю в атмосфері парів бензину і зрідженого 
вуглеводневого газу (далі – ЗВГ). 

Бензин при змішуванні з повітрям, утворює вибухонебезпечну ППС в 
концентраціях 1,08-5,03% [11], [38], [122]. ЗВГ на відміну від бензину при 
змішуванні з повітрям має більший інтервал вибухонебезпечної концентрації, 
який становить в межах від 1,8 до 9,1% [11]. Рідка фаза ЗВГ об‘ємом 1 літр 
при витіканні з обладнання в атмосферу здатна утворювати до 250 л парів 
[50]. 

Вибухонебезпечні ППС на території АЗС при зливі палива з АЦ і 
заправці транспортного засобу, можуть утворюватися в обсягах до 2,5 і до 
8,0 м³, відповідно [50]. У роботах [11], [27], [38], [122], [126], [139] показано, 
що навколо паливо-роздавальної колонки (далі – ПРК) існує небезпечна зона 
класу 1 розміром 200 мм, обумовлена пропусканням пари палива із заправ-
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ного пістолета. При заправці транспортного засобу після від‘єднання від 
газового обладнання ЗВГ в рідкій фазі викидається із заправного пістолета, а 
пари бензину – з паливного бака. Розмір зони, в якій існує ймовірність 
утворення вибухонебезпечних парів палива при заправці транспортного 
засобу, може досягати 4,1 м в довжину та 1,2 м у висоту, рис.1.5 [11], [27]. 

 
Рис. 1.5. Розміри вибухонебезпечної зони парів палива при заправці 

транспортного засобу [11] 

 

Заправка транспортного засобу це операція, яка найбільш часто 

повторюється на АЗС, тому потенційна небезпека в "штатному" режимі 

експлуатації обумовлена виникненням пожежі/вибуху через іскру або високу 

температуру при наявності вибухонебезпечних парів бензину і ЗВГ [11]. 

Таким чином, безпека АЗС визначається цілим комплексом чинників, 

взаємозалежних між собою. При цьому забезпечення концентрації ППС на 

території АЗС, що не перевищує вибухонебезпечну, є важливим критерієм 

безпечної експлуатації АЗС, що зовсім не враховано в санітарному 

законодавстві. 

Згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2018 [100], а потім і ДБН Б.2.2-12:2019 

[101], на багатопаливних АЗС в Україні, нормується відстань між ТРК 

зрідженого вуглеводного газу і ТРК рідкого моторного палива, що має 

суттєве значення для безпеки умов праці оператора АЗС. 
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Протипожежні нормативні відстані та нормативна СЗЗ від АЗС малої, 

середньої та великої потужності з підземними та наземними резервуарами 

пального до житлової та громадської забудови надані на рис. 1.6. 

 
А – Протипожежні відстані від АЗС малої 
потужності (з підземним розміщенням 

резервуару) до різних об’єктів 

Б – Протипожежні відстані від АЗС середньої 
потужності (з підземним розміщенням 

резервуару) до різних об’єктів 
 

 

 
 
 
 
 

В – Протипожежні відстані від АЗС великої 
потужності (з підземним розміщенням 

резервуару) до різних об’єктів 

 
 

 

  
Г – Протипожежні відстані від АЗС малої 

потужності (з наземним розміщенням 
резервуару) до різних об’єктів 

Д – Протипожежні відстані від АЗС 
середньої потужності (з наземним 

розміщенням резервуару) до різних об’єктів 

Рис. 1.6. Протипожежні нормативні відстані та нормативна СЗЗ від 

АЗС малої, середньої та великої потужності з підземними та наземними 

резервуарами пального до житлової та громадської забудови 
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Результати аналізу відповідності національного санітарного та 

містобудівного законодавства України щодо проектування та будівництва 

АЗС сучасним вимогам висвітлили його недоліки та протиріччя. За чинними 

ДБН Б.2.2-12:2019 [101], мінімальна нормативна (протипожежна) відстань 

від АЗС малої потужності до найближчої житлової забудови становить 20 м, 

тоді як за чинними ДСП №173-96 [41] СЗЗ – 50 м, що перекриває 

протипожежну у 2,5 рази. Для великої АЗС, навпаки, мінімальна протипо-

жежна відстань більша за СЗЗ у 1,6-2 рази і становить 80 м і 100 м, 

відповідно, в той час як нормативна СЗЗ залишається на рівні 50 м, що є 

небезпечним для життя і здоров’я мешканців житлової забудови, прилеглої 

до території АЗС, як до пожежо-, вибухонебезпечного об’єкта. 

Висновки до розділу 
1. Проведений аналіз показав, що постійно зростаюча кількість АЗС 

приводить до негативних наслідків для довкілля і здоров’я людини у 
екологічному, гігієнічному, пожежному та техногенному сенсі. Аналіз 
літературних даних показує, що типові аварії на АЗС відбуваються через 
утворення вибухонебезпечної ППС, величини яких залежать від втрат 
нафтопродукту в технологічному обладнанні. Отже, безпека АЗС 
визначається цілим комплексом чинників, взаємозалежних між собою. При 
цьому забезпечення концентрації ППС на території АЗС, що не перевищує 
вибухонебезпечну, є важливим критерієм безпечної експлуатації АЗС, що 
зовсім не враховано в санітарному законодавстві. 

2. Доведено, що чинний розмір СЗЗ для АЗС 50 м, який є меншим за 
чинні протипожежні відстані у 1,5-2 рази (в залежності від типів АЗС та їх 
потужності) робить містобудівну ситуацію небезпечною для здоров‘я і життя 
громадян, що є підставою для перегляду чинної санітарної класифікації 
підприємств та виробництв (ДСП № 173-96) щодо АЗС та унормування 
нових безпечних СЗЗ для різних АЗС [85]. 
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1.2 Аналіз вітчизняної та зарубіжної нормативно-правової бази 
санітарного та містобудівного законодавства щодо гігієнічних вимог до 
розміщення автомобільних заправних станцій на сельбищних територіях 

 

Відповідно до "Санітарної класифікації підприємств, виробництв та 

споруд і розмірів санітарно-захисних зон для них" (Додаток № 4) та п. 5.32 

"Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. 

ДСП № 173-96", затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 р. 

№ 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. 

№ 379/1404, для діючих та тих, що плануються до будівництва/реконструкції 

АЗС, встановлена нормативна санітарно-захисна зона 50 м. Зазначений 

норматив санітарно-захисної зони здебільшого не дотримуються внаслідок 

розпродажу земель органами місцевого самоврядування тощо. 

Накопичений досвід санітарно-епідеміологічної експертизи проектів 

будівництва АЗС і оцінки їх впливу на довкілля за результатами розрахунків 

та натурних досліджень, а також апробація нових методів гігієнічної оцінки 

ступеня небезпеки виробництв дозволили сформулювати методичні підходи 

до встановлення розмірів санітарно-захисної зони для промислових та інших 

виробничих об’єктів, які базуються на наступних концептуальних 

положеннях. 

Санітарно-захисна зона для АЗС повинна встановлюватися за 

принципом оптимальної мінімізації, що передбачає впровадження на 

підприємстві сучасних технологій, обладнання, що відповідають кращим 

міжнародним зразкам (стандартам). При цьому, рівень забруднення речовин 

у викидах виробництва не повинен перевищувати їх технологічні нормативи, 

що діють в Україні [85]. 

Проектні матеріали повинні містити чітку характеристику технології, 

потужності, об’ємів та стабільності показників сировини, що використо-

вується, енергоносіїв тощо для розгляду та обґрунтування розміру санітарно-

захисної зони в кожному конкретному випадку. 
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Санітарно-захисна зона повинна розглядатися у територіальній єдності 

з проммайданчиком підприємства. Раціональне розташування окремих 

виробничих підрозділів і дільниць (СТО, мийка тощо) на території АЗС, їх 

розміщення виробництв на найбільш віддалених від житлової і громадської 

забудови ділянках, що забезпечуватиме оптимальні умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі житлової забудови. 

 

 

1.2.1 Аналіз вітчизняної нормативно-правової база санітарного, 

містобудівного, екологічного, земельного законодавства з питання 

розміщення автозаправних станцій 

 
За чинним нормативним документом санітарного законодавства ДСП 

№ 173-96 (п. 5.32) для АЗС встановлена нормативна санітарно-захисна зона 
розміром у 50 м [41]. 

Зазначений норматив СЗЗ не враховує категорії АЗС, їх потужність і 
режим роботи, природоохоронні заходи. Також диференціювання відсутнє 
щодо використання кількості видів палива, об‘ємів ємності для зберігання 
палива та їх розміщення наземне чи підземне. 

Відповідно до класифікації АЗС за "Планування та забудова територій: 
ДБН Б.2.2-12:2019" [101] АЗС поділяються на категорії залежно від 
потужності та розміщення резервуарів відносно рівня відмітки землі (наземні 
або підземні). При підземному розміщенні резервуарів АЗС поділяють на 
категорії: малі АЗС, з сумарною місткістю резервуарів 10-40 м³ включно; 
середні – з сумарною місткістю резервуарів 40-100 м³ включно та великі – з 
сумарною місткістю резервуарів 100-200 м³ включно. При наземному 
розміщенні резервуарів АЗС відповідно поділяють на категорії: малі – з 
сумарною місткістю резервуарів до 20 м³ включно та середні – з сумарною 
місткістю резервуарів 20-80 м³ включно. 

Відповідно до наданих у ДБН Б.2.2-12:2019 визначень (п. 3.1, 3.2, 3.6, 
3.9, 3.32, 3.38, 3.40, 3.41, 3.63): 

"Автозаправний комплекс (далі – АЗК) – Автозаправна станція з 
об'єктами (будинками, спорудами, приміщеннями) обслуговування водіїв, 
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пасажирів (роздрібна торгівля продуктами харчування), автотранспорту 
(технічного обслуговування, миття автомобілів, роздрібна торгівля 
запасними частинами, мастильними речовинами). 

Автозаправна станція (далі – АЗС) – комплекс будинків, споруд, 
технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання 
моторного палива та заправлення ним автотранспорту (мототранспорту). 

Багатопаливна автозаправна станція (далі – БП АЗС) – автозаправна 
станція, технологічне обладнання якої призначено для заправлення автотран-
спорту моторним паливом двох або трьох видів, серед яких дозволяється 
рідке моторне паливо (бензин та/або дизельне паливо). 

Блочна автозаправна станція – автозаправна станція з підземним 
розташуванням резервуарів зберігання палива, технологічне обладнання якої 
призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним 
паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розміщенням 
паливороздавальних колонок (далі – ПРК) над резервуаром зберігання палива 
та виконана як цілісний заводський виріб. 

Контейнерна автозаправна станція – установка для відпуску 
нафтопродуктів, яка складається з резервуара і паливороздавальної колонки, 
зблокованих в єдиному контейнері. 

Модульна автозаправна станція – автозаправна станція з наземним 
розташуванням резервуарів для зберігання палива, технологічне обладнання 
якої призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним 
паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розосередженим 
розташуванням ПРК та резервуара зберігання палива. 

Паливозаправний пункт – автозаправна станція, яка розташована на 
території підприємства і призначена для заправлення автотранспорту, який 
належить підприємству. 

Пересувна АЗС – комплексна установка технологічного обладнання, 
змонтованого на автомобільному шасі або причепі, для транспортування та 
відпуску нафтопродуктів. 

Традиційна автозаправна станція – автозаправна станція з підземним 
розташуванням резервуарів зберігання палива, технологічне обладнання якої 
призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним 
паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розосередженим 
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розташуванням резервуарів зберігання палива і паливно-роздавальних 
колонок." [101]. 

До початку 2000 р. більшість АЗС, як правило розташовувалась за 
містом, на в’їзді в міста, в промислових зонах, автодорогах за межами міської 
забудови. За останні роки ситуація суттєво змінилась. АЗС розташовують в 
міській смузі, у безпосередній близькості до житлових кварталів, 
безпосередньо біля великих торгових і розважальних комплексів [55], [110]. 

По мірі збільшення кількості і різноманітності автозаправних станцій 
виникла потреба в провадженні класифікації автозаправних станцій. Їх 
найчастіше класифікують за потужністю, місткістю резервуарного парку та 
технологічними рішеннями [101]. Значення цих параметрів та 
різноманітністю видів палива визначають вплив автозаправної станції на 
навколишнє середовище [109], [110]. 

Вибір конкретно визначеного місця для розміщення АЗС та тип АЗС 
залежить від потужності та технологічних вирішень відповідно до п. 10.8.14 
ДБН Б.2.2-12:2019 та наведеної в таблиці 10.9 класифікації [табл. 1.6]. 

Таблиця 1.6 
Класифікація автозаправних станцій за їх категорією [101] 

Типи АЗС за їх 
технологічним рішенням 

Категорії АЗС за їх потужністю  
 (за місткістю резервуарів і кількістю автозаправок в годину) 

Тип 

розміщення 
резервуара I – мала II – середня III – велика 

відносно 
ПРК 

відносно 
поверхні 
ділянки 

сумарна 
місткість 
резервуа-

рів, м³ 

найбільша 
кількість 
заправок 

на годину, 
одиниць 

сумарна 
місткість 
резервуа-

рів, м³ 

найбільша 
кількість 
заправок 

на годину, 
одиниць 

сумарна 
місткість 
резервуа-

рів, м³ 

найбільша 
кількість 
заправок 

на годину, 
одиниць 

А 
роздільне 
(традицій-

не) 
підземне від 10 до 

40 включ. 
до 80 

включ. 

більше 40 
до 100 
включ. 

більше 80 
до 150 
включ. 

більше 
100 до 

200 
включ. 

більше 
150 

Б зблоковане 
(блочне) підземне від 10 до 

40 включ. 
до 80 

включ. 

більше 40 
до 100 
включ. 

більше 80 
до 150 
включ. 

більше 
100 до 

200 
включ. 

більше 
150 

В роздільне 
(модульне) наземне до 20 

включ. 
до 40 

включ. 

більше 20 
до 80 

включ. 
(до 20 

включ.) 

більше 40 
до 100 
включ 

– – 

Г 
зблоковане 

(контей-
нери) 

наземне до 20 
включ. 

до 40 
включ. 

більше 20 
до 40 

включ. 
(до 20 

включ.) 

більше 40 
до 80 

включ. 
– – 
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За приміткою 1 ДБН Б.2.2-12:2019. Резервуар вважається підземним, якщо 
найвищий рівень пального в ньому знаходиться не менше ніж на 0,2 м нижче рівня 
планувальної відмітки прилеглої території на відстані не менше 3,0 м від стінки 
резервуара. 

За приміткою 2 ДБН Б.2.2-12:2019. Одна роздавальна колонка може мати від 
1 до 10 роздавальних пістолетів в залежності від кількості видів пального та 
відсіків у резервуарі. При цьому в розрахунках потужності АЗС приймається 
заправлення не більше двох автомобілів на одну ПРК одночасно,незалежно від 
кількості пістолетів у ній. 

За приміткою 3 ДБН Б.2.2-12:2019. Малі АЗС при їх розміщенні на 
сельбищних територіях населених пунктів призначаються для заправлення паливом 
тільки легкових автомобілів та мікроавтобусів, а середні та великі для автомобілів 
всіх типів за умови розміщення за межами житлових кварталів (мікрорайонів). 

За приміткою 4 ДБН Б.2.2-12:2019. При визначенні орієнтовної потужності 
АЗС за показником кількості автозаправок на добу слід керуватися таким 
співвідношенням при пропускній здатності до: 40 од./год. відповідає 100 од./добу; 
80 од./год. відповідає 200 од./добу; 100 од./год. відповідає 250 од./добу; 135 од./год. 
відповідає 500 од./добу; 150 од./год. відповідає 750 од./добу; більше 150 од./год. 
відповідає більше 1000 од./добу100 од./добу; 80 од./год. відповідає 200 од./добу; 
100 од./год. відповідає 250 од./добу; 135 од./год. відповідає 500 од./добу; 150 
од./год. відповідає 750 од./добу; більше 150 од./год. відповідає більше 1000 
од./добу. 

 

Вибір земельної ділянки для розміщення АЗС повинен відбутись ще в 

процесі планування забудови певної території. Планування територій на 

місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими органами і полягає у 

розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем 

планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної 

документації. 

АЗС в населених пунктах слід розміщувати на земельних ділянках, що 
відокремлені від кварталів житлової та громадської забудови, з врахуванням 
загальних потреб населеного пункту залежно від рівня автомобілізації, 
інтенсивності руху, споживчого попиту. У населених пунктах АЗС слід 
розміщувати тільки уздовж вулиць і доріг промислових і комунально- 
складських зон, на їх територіях та на виїздах із населених пунктів. 
Забороняється розміщувати АЗС у межах сельбищних територій і зон 
відпочинку (п. 10.8.15 ДБН Б.2.2-12:2019). 

АЗС слід розміщувати в найкрупніших, крупних та великих містах 
уздовж магістральних вулиць загальноміського та районного значення, в 
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середніх та малих містах – уздовж магістральних вулиць і доріг промислових 
і комунально-складських зон на їх територіях. Розміщувати АЗС на житлових 
та пішохідних вулицях, внутрішньоквартальних проїздах не допускається 
(п. 10.8.16 ДБН Б.2.2-12:2019). 

АЗС, розміщують поза межами червоних ліній вулиць або частково в їх 
межах, якщо містобудівною документацією ця територія не передбачена до 
розширення проїзної частини вулиці на перспективу (п. 10.8.17 ДБН Б.2.2-
12:2019). 

На те, що АЗС слід розміщувати за межами житлової території, 
вказується також у ДСП № 173-96 [41] та в Державних будівельних нормах 
"Автомобільні дороги. Проектування. Будівництво ДБН В.2.3-4:2015" [1]. 

Законодавством передбачено проектування АЗС з приміщеннями та 
окремими об’єктами сервісного обслуговування водіїв та транспортних 
засобів (так звані автозаправні комплекси або АЗК). Вимоги щодо їх 
розміщення такі : 

• АЗК з пунктами технічного обслуговування транспортних засобів 
(технічне обслуговування, миття, змащування) слід розміщувати лише 
вздовж вулиць та доріг промислових та комунально-складських зон , на їх 
територіях та на виїздах з населених пунктів; 

• АЗК без пунктів технічного обслуговування слід розміщувати 
відповідно до вимог, що встановлені для АЗС. 

Для кожного з типів та кожної категорії АЗС передбачені окремі 
нормативні вимоги щодо відстаней (протипожежних відстаней, санітарних 
розривів), які слід приймати від АЗС до інших об’єктів при розміщенні чи 
реконструкції АЗС. Відстані приймаються від найближчої із споруд на 
території АЗС до зовнішніх стін громадських об’єктів. Дані про 
протипожежні відстані наведені у табл. 1.7 (п. 15.2.8 та таблиця 15.5 
ДБН Б.2.2-12:2019 [101]. 
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Таблиця 1.7 

Протипожежні відстані від об‘єктів навколишнього середовища 

до споруд АЗС 

Найменування об‘єкта, до якого 
визначають відстань від споруд 

АЗС 

Мінімальна відстань від споруд АЗС, м 
типів А і Б з підземними 

резервуарами 
типу В з наземни-
ми резервуарами 

малі середні великі малі середні 
1 2 3 4 5 6 

1. Житлові та громадські будинки 20 40 50 50 80 
2. Місця з одночасним перебуванням 
100 людей і більше (зупинки 
громадського транспорту, ринки, 
майданчики для ігор дітей, занять 
фізкультурою) 

30 50 50 50 80 

3. Окремі торгові палатки і кіоски 20 20 25 25 25 
4. Індивідуальні гаражі та відкриті 
стоянки для автомобілів 

18 18 18 20 30 

5. Очисні каналізаційні споруди, що 
не відносяться до АЗС 

15 15 15 25 30 

6. Виробничі (за винятком указаних у 
пункті 8), адміністративні і побутові 
будинки, складські будівлі і споруди 
промислових підприємств I, II та III 
ступенів вогнестійкості 

12 12 15 15 20 

7. Те саме IIIа, IIIб, IV, IVа, 
V ступенів вогнестійкості 

18 18 20 20 25 

8. Виробничі будинки з наявністю 
радіоактивних або шкідливих 
речовин 

100 100 100 100 100 

9. Склади лісових матеріалів, торфу, 
волокнистих горючих речовин 

20 20 20 25 25 

10.Лісова ділянка, парк, міський сквер:      
– хвойних і змішаних порід; 25 25 25 30 40 
– листяних порід 10 10 10 15 15 

За приміткою 1 таблиці 15.5 ДБН Б.2.2-12:2019 – для виробничих 
будинків та складських будівель категорій А і Б відстані, зазначені в пункті 6, 
збільшуються на 50 %, а категорії В – на 25 %. 

За приміткою 2 таблиці 15.5 ДБН Б.2.2-12:2019 – типи АЗС встановлю-
ються відповідно до таблиці 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019. 

 

Мінімальні протипожежні відстані від АЗС до об‘єктів, розташованих 
поза територією АЗС, слід визначати відповідно до таблиці 1.8 (таблиця 15.6 
ДБН Б.2.2-12:2019 [101]. 
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Таблиця 1.8 
Мінімальні відстані від модульних АЗС з одностінними 

резервуарами до об'єктів, розташованих поза територією АЗС 

№ 
з/п Вид об‘єкта, до якого визначається відстань 

Мінімальні відстані від 
модульних АЗС, м 

АЗС категорії І 
(малої 

потужності) 

АЗС категорії 
ІІ (середньої 
потужності) 

1 2 3 4 
1 Житловий або громадський будинок 100 100 
2 Місце масового перебування людей 100 100 
3 Торгова палатка або кіоск 50 50 
4 Індивідуальний гараж та відкрита стоянка 

для автомобілів 
30 35 

5 Очисна каналізаційна споруда, що не 
належать до АЗС 

30 35 

6 Виробничий, складський, адміністративний 
та побутовий будинок і споруда промисло-
вого підприємства (за винятком будинків і 
споруд, зазначених у пункті 7 цієї таблиці) 

30 30 

7 Будинок і споруда з наявністю радіоактивних 
або шкідливих речовин І та ІІ класів небезпеки 
відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. 
Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности" 

100 100 

8 Склад лісових матеріалів, торфу, волок-
нистих горючих речовин (сіна, соломи), а 
також ділянка відкритого залягання торфу 

35 45 

9 Лісовий масив (у тому числі парк, сквер):    
 - хвойних та змішаних порід; 40 45 
 - листяних порід 15 20 
10 Залізниця загальної мережі (до підошви 

насипу або брівки виїмки) 
30 30 

11 Лінія електропередачі, електропідстанція (у 
тому числі трансформаторні підстанції) 

за "Правилом устройства 
электроустановок" (6-е 

издание, переработанное и 
дополненное) 

 

Значення цих параметрів та різноманітністю видів палива визначають 

вплив автозаправної станції на навколишнє середовище. 
За ДБН Б.2.2-12:2019 при плануванні територій населених пунктів слід 

передбачати формування єдиної системи транспортних комунікацій та 
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споруд усіх видів внутрішнього (міського та сільського) транспорту, здатних 

забезпечувати функціональну цілістність і соціально – економічні 

взаємозв‘язки з усіма основними функціональними зонами населеного 

пункту між собою та спорудами зовнішнього транспорту. 

Витрати часу у містах на пересування мешканців (не залежно від їх 

фізичних особливостей) громадським транспортом від місць проживання до 

місць прикладання праці для 90% осіб (в один кінець) як правило, не повинні 

перевищувати: в містах з населенням понад 1 млн осіб – 45 хв; від 500 тис. до 

1 млн осіб – 40 хв.; від 250 тис. до 500 тис. осіб – 35 хв.; від 50 тис. до 250 

тис. осіб – 30 хв.; в малих містах до 50 тис. осіб та в межах об’єднаних 

територіальних громад (пішохідні маршрути або з використанням 

транспорту) – 20 хв. 

Кількість автомобілів на 1000 осіб в населеному пункті визначається як 

сума показників існуючого рівня автомобілізації та додаткового щорічного 

середнього статистичного приросту легкових автомобілів, включаючи 4-5 

таксі, 2-3 прокатних і 3-4 відомчих автомобілів та 25-40 вантажних 

автомобілів залежно від складу парку. Мототранспортні засоби повинні 

враховуватися шляхом приведення їх до одного розрахункового типу 

(легкового автомобіля) [102]. 

Для оцінки ступеню впливу того чи іншого об’єкта транспортної 

системи на вулично-дорожню мережу населених пунктів, ефективність 

прийнятих планувальних рішень, визначення проектної інтенсивності руху, 

експлуатаційних показників об’єктів, що входять до транспортної системи 

населеного пункту, доцільно використовувати транспортне моделювання 

транспортного вузла. 

При розробленні документації з просторового планування слід 

надавати перевагу розвитку громадського транспорту і велосипедного руху 

як альтернативи автомобільним поїздкам. 

У багатьох містах Нідерландів місцеві форми самоврядування 

сприяють використанню велосипедів задля зменшення заторів на дорогах і 
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поліпшення якості повітря, оскільки саме велосипеди, на думку більшості 

експертів, є основою міської мобільності. Проте, лише деяким містам 

вдається досягнути такого успіху в цьому, як це вдалось Гронінгену [154]. 

Гронінген – університетське місто на півночі Нідерландів, відоме 

розвитком велоруху завдяки тому, що з населенням 190000 осіб воно налічує 

300000 велосипедів і тільки 75000 автомобілів. Це голландське місто часто 

називають велосипедною столицею світу, і цілком виправдано, адже 61 % 

всіх поїздок в Гронінгені – на велосипеді, що значно більше, ніж у будь-

якому іншому дружньому до велосипедистів місті. 

Завдяки низці змін у транспортній політиці та містобудуванні, 
запроваджених пару десятиліть тому, центр міста став вільним від 
автомобілів аби заохотити людей ходити пішки та використовувати 
велосипеди частіше. Заохочення до перегляду автомобілістами своїх 
транспортних звичок досягається завдяки більшій тривалості пересування 
центром міста на велосипеді, що відлякує багатьох мешканців-автовласників. 

Водночас із введенням автомобільних обмежень, місто провадить різні 
заходи, що заохочують використання велосипедів як більш економний та 
безпечний варіант пересування. Розширення велосипедної інфраструктури, з 
розбудовою великої кількості безпечних і високоякісних велосипедних 
доріжок у центрі міста, зробило велосипед найшвидшим і найбільш 
практичним різновидом транспорту. 

З урахуванням вищевикладеного, можна беззаперечно стверджувати, 
що Гронінген є прекрасним прикладом велосипедного міста, який багато 
інших міст по всьому світу могли б легко наслідувати задля вирішення 
проблем заторів та впровадження більш раціональних рішень міської 
мобільності. Це одне з небагатьох міст у світі, де велосипеди є основним 
видом транспорту для більшості його мешканців. Це голландське місто 
показало, що реально змусити людей залишати свої авто поза містом і 
заохотити їх використовувати альтернативний, більш екологічно чистий і 
більш економічний варіант пересування [144]. 

На підставі результатів вивчення закордонного досвіду, зокрема у 
Німеччині, для столиці країни м. Берліна передбачені окремі нормативні 
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будівельні норми, які включені як додатки до Baugesetzbuch, BauGB, що 
нами пропонуються для інтеграції в містобудівне законодавство України. 

При вивченні генерального плану міста Берліна в редакції від 01.06.1994 р. 
із змінами по листопад 2003 р., затвердженого сенатором з питань міського 
розвитку м. Берліна, було встановлено, що при плануванні території міста 
враховані всі зони обмежень, пов’язані із захистом навколишнього середовища. 
Зокрема у центральній частині, де зосереджена в основному громадська забудова 
(виші, школи, лікувальні заклади, наукові інститути, заклади роздрібної торгівлі 
та ін.), всі міські вулиці на генплані обмежені "зонами захисту чистого повітря" 
для мобільності населення, без використання автотранспорту і тим більше без 
розміщення АЗС [70]. 

 

 

1.2.2 Нормативно-правова база європейського законодавства з питань 

розміщення автозаправних станцій та визначення можливості імплементації 

європейських нормативів у вітчизняну нормативно-правову базу 

 

Аналізуючи Європейське законодавство у галузі охорони 
навколишнього середовища, можна констатувати, що законодавство 
ґрунтується на наступних принципах: обов’язкова плата за забруднення; плата 
за природні ресурси; створення державних екологічних фондів; екологічне 
страхування; стимулювання охорони навколишнього природного середовища. 
Національна нормативно-правова база з охорони навколишнього середовища, 
водних об’єктів повинна переглядатися з врахуванням нових економічних 
перетворень в Україні та Європейською інтеграцією [143], [145]. 

Міжнародні зобов’язання України закріплені у понад 40 глобальних та 
регіональних міжнародних актах, що стосуються охорони навколишнього 
середовища. 

Основні конвенції, угоди та протоколи, які ратифікувала Україна, 
вступили в силу на території країни. 

В основі екологічного права лежить договір про створення 
Європейського союзу (ЄС), підписаний в місті Маастрихт в 1992 р. 
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Найважливішими правовими інструментами ЄС є рамкові правові акти – 
директиви у різних сферах. В їх основі лежить принцип зближення законів і 
вони мають юридичну силу для держав-членів ЄС. Регламенти 
Європейського союзу (біля 10% законодавств ЄС) розповсюджуються на 
країни-члени ЄС і промислові сектори (підприємства). Рішення Європейської 
Комісії застосовуються до конкретної країни (країн) чи промислових секторів 
(підприємств). 

Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 
листопада 2010 року "Про промислове забруднення (інтегроване запобігання 
та контроль забруднення)" – це директива Європейського Союзу, що зобов’я-
зує держави ЄС контролювати та зменшувати вплив промислового 
забруднення на довкілля [168]. Метою Директиви є запобігання або, за немо-
жливості, – зменшення забруднення від промислових об’єктів відповідно до 
принципу "забруднювач платить" та зі застосуванням комплексного розгляду 
та аналізу впливу підприємств на довкілля: на якість атмосферного повітря, 
поверхневих та підземних вод, ґрунтів (інтегрований дозвіл). 

Директива 2010/75/ЄС [168] вимагає впровадження промисловими 
підприємствами найкращих доступних технологій та методів керування 
(НДТМ), проте допускає тимчасове відстрочення впровадження, за умови, 
якщо витрати на НДТМ перевищують екологічні переваги від застосування. 
Директива про промислове забруднення замінила низку директив: Директиву 
про відходи індустрії виробництва двоокису титану (78/176/ЄЕС) [150]; 
Директиву про контроль і моніторинг стану довкілля, пов’язаний з 
виробництвом двоокису титану (82/883/ЄЕС) [151]; Директиву про 
процедури гармонізації програм щодо зменшення та остаточної ліквідації 
забруднення, спричиненого відходами промисловості виробництва двоокису 
титану (92/112/ЄЕС) [152]; Директиву про обмеження викидів летючих 
органічних сполук, що утворюються в результаті використання органічних 
розчинників у певних видах виробничої діяльності та на певних об’єктах 
(1999/13/ЄС) [148]; Директиву про спалювання відходів (2000/76/ЄС) [155]; 
Директиву про комплексне запобігання і контроль забруднення (2008/1/ЄС) 
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[161]; Директиву про скорочення викидів від великих спалювальних 
установок (2001/80/ЄС) та інші [157], [160]. 

Директива 2010/75/ЄС складається з семи розділів [164]. Перший 
розділ містить загальні положення, а також визначення основних понять, що 
вживаються у наступних розділах Директиви. Розділи з другого по шостий 
присвячені опису вимог до інтегрованого запобігання та контролю 
забруднення як наслідок діяльності промислових підприємств, а саме до 
вимог інтегрованого дозволу, дозволу в рамках Норм загальної дії та до 
дерегуляції для малих підприємств, що чинять незначний вплив на довкілля. 
Спеціальні положення для спалювальних установок та установок, що 
виробляють двоокис титану, і видів діяльності, в рамках яких використо-
вуються органічні розчинники присвячені (Глава ІІІ-VІ). 

Окрім основної частини, до складу Директиви входять десять додатків 
з детальною інформацією про механізми та особливості імплементації 
Директиви, зокрема, перелік забруднюючих речовин та видів діяльності, на 
які поширюється сфера застосування Директиви, забезпечення участі 
громадськості у прийнятті рішень тощо. Важливе місце в імплементації 
Директиви 2010/75/ЄС [164] посідає реформування дозвільної системи в 
сфері запобігання та контролю промислового забруднення, що передбачає, в 
тому числі і спрощення дозвільної процедури (Глава І). 

До схвалення Директиви 2010/75/ЄС 24 листопада 2010 року 
Європейська Комісія впродовж двох років проводила консультації з усіма 
зацікавленими сторонами щодо того, яким чином можна покращити 
законодавство в сфері запобігання та контролю промислового забруднення 
[164]. Додатково до основної цілі – удосконалення інструментів для  захисту 
довкілля та зменшення негативного впливу на здоров’я населення, – ЄC має 
на меті також зменшення адміністративного навантаження на бізнес та 
спрощення/систематизацію існуючого законодавства. 

Відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони [132], окремі положення 
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Директиви [164] мають бути впроваджені в Україні впродовж п’яти років з 
моменту набуття Угодою про Асоціацію чинності. 

Наразі відбувається процес імплементації Директиви про промислове 
забруднення та розроблення національного законодавства у сфері 
запобігання та контролю промислового забруднення. 

Серед інших завдань передбачені: законодавчі (зокрема, розроблення та 
схвалення Висновків НДТМ та Норм загальної дії), технічні (визначення типів 
обладнання, що потребують інтегрованого дозволу, створення реєстру 
забруднюючих речовин тощо), організаційні та інформаційні (зокрема, забез-
печення доступу громадськості та її участі у процесі прийняття рішень) зміни. 

В результаті впровадження положень Директиви очікується зменшення 
рівня викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел до 2030 року на 22,5% від обсягу викидів у 2015 році. Не менш 
важливим результатом імплементації Директиви стане забезпечення доступу 
громадськості до інформації та участі в процесі ухвалення рішень. 

Впровадження Директиви про промислове забруднення не тільки 
дозволить Україні запровадити механізм інтегрованого запобігання та 
контролю промислового забруднення, а й значно спростить дозвільну 
процедуру для багатьох промислових об’єктів. 

З метою попередження негативного впливу на навколишнє середовище 
держави-члени ЄС зобов’язані дотримуватись вимог Директиви 2001/42/ЄС 
Європарламенту і Ради Європи від 27 червня 2001р. про оцінку впливу на 
стан довкілля окремих проектів та програм [156], та Директиви 2011/92/ЄС 
Європарламенту і Ради Європи від 13 грудня 2011 р. про оцінку наслідків 
певних державних та приватних проектів для навколишнього природного 
середовища [165]. 

На виконання Плану імплементації Директиви 2003/35/ЄС 
Європарламенту і Ради Європи від 26 травня 2003 р. про забезпечення участі 
громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються 
навколишнього середовища [158], та Директиви 2003/4/ЄС Європарламенту і 
Ради Європи від 28 січня 2003 р. про доступ громадськості до інформації про 
навколишнє природне середовище [159], Орхуської конвенції щодо вільного 
доступу до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, а також директив 
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2001/42/ЄС [156] та 2011/92/ЄС [165], в Україні прийняті нові закони "Про 
оцінку впливу на довкілля" від 23.05.2017 р. № 2059-VIII [111] та "Про 
стратегічну екологічну оцінку" від 20.03.2018 р. № 2354-VIII [112]. 

Зазначені закони встановлюють правові та організаційні засади оцінки 
впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоди довкіллю, його 
охорони, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про 
провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на 
довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 
Зазначені закони містять санітарно-епідеміологічну складову щодо 
проведення оцінки наслідків планованої діяльності суб’єктів господарювання 
на безпечність життєдіяльності людей та їхнього здоров’я. 

Відповідно до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну 
територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних 
засобів" від 06.07.2005 р. №2739-IV (із змінами у редакції Закону України від 
27.12.2019 № 313-IХ) [107] з метою поетапного запровадження в Україні 
міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів, що передбачені 
Регламентом (ЄС) № 715/2007 від 20.06.2007 року Європейського Парла-
менту та Ради про затвердження типу колісних транспортних засобів 
стосовно шкідливих викидів легких пасажирських транспортних засобів 
("Євро-5" та "Євро-6") та їх технічного обслуговування, врегульовано 
питання щодо ввезення на митну територію України або виготовлення в 
Україні транспортних засобів з технічними характеристиками їх конструкції, 
що відповідають екологічним нормам: не нижче рівня "Євро-5" – з 1 січня 
2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або 
ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно; не 
нижче рівня "Євро-6" – з 1 січня 2025 року, за винятком транспортних 
засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 
31 грудня 2024 року включно. 

Вимоги Директив частково імплементовано в національне 
законодавство, як приклад ДСТУ EN 569:2017 (EN 589:2008+A1:2012, IDT) 
Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Перелік директив, що були 
опрацьовані у ході роботи наведено нижче: 
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1. Директива 73/350/ЄЕС від 07.11.1973 про наближення законів держав-членів, 
що стосуються стандартів рівня шуму та системи вихлопу транспортних 
засобів [146]; 

2. Директива 78/176/ЄЕС від 20.03.1978 про відходи індустрії виробництва 
двоокису титану [150]; 

3. Директива 82/883/ЄЕС від 03.12.1982 про контроль і моніторинг стану 
довкілля, пов’язаний з виробництвом двоокису титану [151]; 

4. Директива 92/112/ЄЕС від 15.12.1992 про процедури для гармонізації 
програм скорочення та остаточної ліквідації забруднення, спричиненого 
відходами виробництва [152]; 

5. Директива 94/63/ЄС від 20.12.1994 стосовно контролю викидів летючих 
органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ бензину та при його 
транспортуванні з терміналів до сервісних станцій [170]; 

6. Директива 96/62/ЄС від 27.09.1996 "Щодо оцінки та контролю навколишньої 
атмосфери" [153]; 

7. Директива 97/68/ЄС від 16.12.1997 про наближення законодавства держав-
членів щодо прийняття мір проти викидів газоподібних забруднювачів і 
твердих частин двигунами внутрішнього спалювання не дорожніх 
пересувних джерел [166]; 

8. Директива 98/70/ЄС від 21.05.1998 про якість бензину та дизельного палива 
[167]; 

9. Директива 1999/13/ЄС від 11.03.1999 щодо обмеження викидів летючих 
органічних сполук… [148] 

10. Директива 1999/32/ЄС від 26.04.1999 щодо зменшення вмісту сірки в певних 
видах рідкого палива [149]; 

11. Директива 2000/76/ЄС від 04.12.2000 про спалювання відходів [155]; 
12. Директива 2001/42/ЄС від 27.06.2001 про оцінку наслідків окремих планів та 

програм для довкілля [156]; 
13. Директива 2001/80/ЄС від 23.10.2001 про скорочення викидів від великих 

спалювальних установок [157]; 
14. Директива 2003/4/ЄС від 28.01.2003 про доступ громадськості до інформації 

про навколишнє природне середовище… [159]; 
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15. Директива 2003/35/ЄС від 26.05.2003 про участь громадськості у розробці 
деяких планів та програм, пов’язаних з навколишнім природним 
середовищем… [158]; 

16. Директива 2004/107/ЄС від 15.12.2004 стосується концентрації миш’яку, 
кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів у повітрі 
[160]; 

17. Директива 2008/1/ЄС від 15.01.2008 про комплексне запобігання і контроль 
забруднення [161]: 

18. Директива 2008/50/ЄС від 21.05.2008 про якість атмосферного повітря та 
чистіше повітря для Європи [162]; 

19. Директива 2009/40/ЄС від 06.09.2009 про тест на придатність викидів в 
атмосферне повітря для автотранспортних засобів та їх причепів [163]; 

20. Директива 2010/75/ЄС від 24.11.2010 про промислове забруднення 
(інтегроване запобігання та контроль забруднення) [164]: 

21. Директива 2011/92/ЄС від 13.12.2011 про оцінку впливу окремих державних і 
приватних проектів на навколишнє середовище [165]. 

 
Змінились вимоги (стандарти) до двигунів внутрішнього згорання з 

Євро ІІ (1996 р.) до Євро VI (2018 р.) (таблиця 1.9). 
Таблиця 1.9 

Євронорми ЄС забруднюючих речовин від роботи двигунів різних 
типів автомобілів різних категорій (у гр./км.) та стан їх впровадження у 

законодавство України в динаміці років 

Євронорми для автомобілей різних категорій та 
різними двигунами  

Впрова
джено 
в ЄС 

Впровад
жено 

в Україні 
1 2 3 

Автомобілі з бензиновими двигунами (категорія М) 
Євро-0 1988 не було 

Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – не більше 11,2 г/(кВт×год); 
вуглеводнів (СН) – не більше 2,4 г/(кВт×год); оксидів азоту (NOх) – не 
більше 14,4 г/(кВт×год); твердих часток – не регламентовано 

Євро-1 1992 не було 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – не більше 2,72 г/км; 
за сумою HC+ NOх – 0,97 г/км 
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Продовження табл. 1.9 

1 2 3 
Євро-2 1995 2006 

Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – не більше 2,2 г/км; 
за сумою HC+ NOх – 0,5 г/км 

Євро-3 1999 2013 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – до 2,3 г/км; оксидів 
азоту (NOх) – 0,15 г/км 

Євро-4 2005 2014 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 1,0 г/км; оксидів 
азоту (NOх) – до 0,08 г/км 

Євро-5 2009 2016 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 1,0 г/км; оксидів 
азоту (NOх) – до 0,006 г/км, твердих часток – 0,0005 г/км. 

Євро-6 2015 2018 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 1,0 г/км; оксидів 
азоту (NOх) – до 0,006 г/км,твердих часток – 0,0005 г/км. 
Автотранспорт з дизельними двигунами (категорія N1 вагою до 1305 кг) 

Євро-1 1994 не було 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 2,72 г/км; за 
сумою HC+ NOх – 0,97 г/км; твердих часток – 0,14 г/км. 

Євро-2 1998  не було 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 1,0 г/км; за 
сумою HC+ NOх – 0,7 г/км; твердих часток – 0,08 г/км. 

Євро-3 2000 не було 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 0,64 г/км; 
оксидів азоту (NOх) – 0,5 г/км; за сумою HC+ NOх – 0,56 
г/км; твердих часток – 0,05 г/км. 

Євро-4 2005 не було 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 0,5 г/км; 
оксидів азоту (NOх) – 0,25 г/км; за сумою HC+ NOх – 
0,3 г/км; твердих часток – 0,025 г/км. 

Євро-5 2009 2014  
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 0,5 г/км; 
оксидів азоту (NOх) – 0,18 г/км; за сумою HC+ NOх – 0,23 
г/км; твердих часток – 0,005 г/км. 
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Закінчення табл. 1.9 

1 2 3 
Євро-6 2014 2016 

Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 0,5 г/км; 
оксидів азоту (NOх) – 0,08 г/км; за сумою HC+ NOх – 0,17 
г/км; твердих часток – 0,005 г/км. 

Транспорт з дизельними двигунами (вантажні машини та автобуси) 
Євро-1 1996 не було 

Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 4,5 г/кВт.г; HC – 1,1 
г/кВт.г; оксидів азоту (NOх) – 8,0 г/кВт.г; твердих часток – 
0,612 г/кВт.г 

Євро-2 1998 не було 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 4,0 г/кВт.г; HC – 1,1 
г/кВт.г; оксидів азоту (NOх) – 7,0 г/кВт.г; твердих часток – 
0,15 г/кВт.г 

Євро-3 2000 не було 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 2,1 г/кВт.г; HC – 
0,66 г/кВт.г; оксидів азоту (NOх) – 5,0 г/кВт.г; твердих часток 
– 0,15 г/кВт.г 

Євро-4 2005 не було 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 1,5 г/кВт.г; HC – 
0,46 г/кВт.г; оксидів азоту (NOх) – 3,5 г/кВт.г; твердих часток 
– 0,02 г/кВт.г, дим – 0,5 г/кВт.г 

Євро-5 2008 2013 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 1,5 г/кВт.г; HC – 
0,46 г/кВт.г; оксидів азоту (NOх) – 2,0 г/кВт.г; твердих часток 
– 0,02 г/кВт.г, дим – 0,5 г/кВт.г 

Євро-6 2013 2016 
Передбачає викид: оксиду вуглецю (CO) – 1,5 г/кВт.г; HC – 
0,13 г/кВт.г; оксидів азоту (NOх) – 0,5 г/кВт.г; твердих часток 
– 0,01 г/кВт.г, дим – 0,5 г/кВт.г 

 

Аналізуючи Європейські норми забруднюючих речовин від роботи 

двигунів різних типів автомобілів різних категорій [142] та стан їх 

впровадження у законодавство України в динаміці років можна констатувати 
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наступне. Євронорми щодо викидів від транспорту є динамічні і змінювались 

починаючи з 1988 р. до 2015 р. в напрямку посилення (жорсткості). Зокрема, 

норми викидів забруднюючих речовин зменшились: для автомобілів з 

бензиновими двигунами (категоря М) у 2,7 рази по вуглецю оксиду, у 

2,5 рази по оксиду азоту; для автотранспорту з дизельними двигунами 

(категорія N1, вагою до 1305 кг) у 5,4 рази по вуглецю оксиду, у 5,7 рази за 

сумою HC+NOх, у 28 разів по твердих частках; для транспорту з дизельними 

двигунами (вантажні машини та автобуси) у 2,6 рази по вуглецю оксиду, у 16 

разів по оксиду азоту, та у 60 разів по твердих частках. Впровадження 

зазначених екологічних нормативів в Україні та їх дотримання забезпечу-

ватиме реалізацію положень Директиви 96/62/ЄС від 27.09.1996 р. щодо 

оцінки якості повітряного середовища та контролю за нею [153], Директиви 

94/63/ЄС від 20.12.1994 стосовно контролю викидів летючих органічних 

сполук (ЛОС), які легко випаровуються в результаті зберігання палива та їх 

доставку з терміналу на станції обслуговування [170], Директиви 97/68/ЄС 

від 16.12.1997 р. стосовно попередження викидів газоподібних забрудню-

вачів і твердих частин двигунами внутрішнього спалювання не дорожніх 

пересувних джерел [166], Директиви 98/70/ЄС від 21.05.1998 р. щодо якості 

бензину та дизельного палива [167], Директиви 1999/32/ЄС від 26.04.1999 р. 

щодо зменшення вмісту сірки в певних видах рідкого палива [149], 

Директиви №2009/40/ЄС від 6 травня 2009 р. про тест на придатність викидів 

в атмосферне повітря для автотранспортних засобів та їх причепів [163], а 

також Директиви 2008/50/ЄС від 21.05.2008 р. про якість атмосферного 

повітря та чистіше повітря для Європи [162] та ін. Низький рівень 

відповідності чинного законодавства України вимогам Директиви 

1999/32/ЄС [149] пояснюється тим, що законодавство України встановлює в 

ряді випадків більш низькі вимоги до палива, ніж це встановлено зазначеною 

Директивою. У ряді випадків правове регулювання складу палива 

здійснюється через посилання на міжнародні стандарти, тобто міжнародним 

стандартам надається пряма регулююча дія в правовому просторі України. 
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Зокрема, ДСТУ КО 4317:2004 "Нафтопродукти. Паливо (клас F). Класифіка-

ція. Частина 2. Категорії газотурбінного палива для застосування в 

промисловості та для суднових двигунів", затверджений наказом Держ-

споживстандарту від 05 липня 2004 р. № 132; ДСТУ КО 8216-99:2004 

"Нафтопродукти. Паливо (клас F). Класифікація", затверджений наказом 

Держспоживстандарту від 05 липня 2005 р. № 132; ДСТУ КО 4317:2004 

"Нафтопродукти. Паливо (клас F). Класифікація. Частина 1. Категорії палива 

для суднових двигунів", затверджений наказом Держспоживстандарту від 05 

липня 2004 р. № 132 поширюють на територію України положення 

міжнародних стандартів КО в частині визначення складу палива. Зокрема, це 

стосується вимоги до вмісту сірки у: важких мазутах; суднових видах палива; 

суднових дизельних мазутах тощо. У зв’язку з цим, необхідно в чинному 

законодавстві закріпити вимоги до вмісту сірки у різних видах палива на 

рівні, якого вимагає Директива 1999/32/ЄС. Беручи до уваги той факт, що 

встановлення вмісту сірки в паливі носитиме характер вимог до продукції, 

цей вміст можливо врегулювати за допомогою технічних регламентів. У 

зв’язку з цим, для подальшої адаптації чинного законодавства України до 

законодавства ЄС необхідно розробити та прийняти відповідні технічні 

регламенти. 

Законодавство України частково відповідає вимогам Директиви 

98/70/ЄС [167], оскільки, як і законодавство ЄС, чинне законодавство 

України містить заборону на ввезення і реалізацію на території України 

етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину. Цю заборону 

закріплено Законом України "Про заборону ввезення і реалізації на території 

України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину" від 15 

листопада 2001 р. № 2786-III [108]. В Україні існують досить докладні 

вимоги до якості як бензину, так і дизельного палива. Значна частина вимог 

до бензину затверджена на рівні ДСТУ. Зокрема, ДСТУ 4063-2001 "Бензини 

автомобільні. Технічні умови", затверджений наказом Держстандарту 

України від 29.11.2001 р. № 588 [15]; ДСТУ 4839:2007 "Бензини автомобільні 
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підвищеної якості. Технічні умови", затверджений наказом Держспожив-

стандарту України від 03.10.2007 р. № 244 [14]; ДСТУ 4840:2007 "Паливо 

дизельне підвищеної якості", затверджений наказом Держспоживстандарту 

від 03.10.2007 р. № 244 [96]; ДСТУ 3868-99 "Паливо дизельне. Технічні 

умови" від 08.04.1999 р. № 179 [97] тощо. 

На актуальність вдосконалення чинного законодавства в сфері охорони 

атмосферного повітря вказує факт наявності низки програмних документів, 

які стосуються цієї сфери, зокрема: Концепції реалізації державної політики 

щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які 

призводять до підкислення, євтрофікації та утворення приземного озону, 

затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 

2003 р. № 610; Концепції зменшення обсягів викидів важких металів в 

атмосферне повітря, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2000 р. № 1291. До першочергових віднесені питання охорони 

атмосферного повітря пунктом 29 Основних напрямів державної політики 

України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки, затверджені Постановою Верховної Ради 

України від 05 березня 1998 р. № 188/98-ВР. Значної уваги питання охорони 

атмосферного повітря набули також і в Національному плані дій з охорони 

навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженому 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 577-р. 

Важливим напрямком у галузі приведення законодавства України у 

відповідність до законодавства ЄС законодавчо визнано "моніторинг і оцінка 

якості атмосферного повітря, зокрема, щодо загальнопоширених забрудню-

ючих речовин, зонування території України, планів поліпшення якості 

атмосферного повітря в зонах і агломераціях" (п. 4.8 Закону України "Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року" від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI). 

Значна частина положень Директиви 2008/50/ЄС стосується здійснення 

моніторингу атмосферного повітря. Обов’язок щодо вивчення впливу 
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забруднення атмосферного повітря на здоров’я та життєдіяльність населення 

на основі спостережень за рівнями забруднювальних речовин та результатів 

моніторингу атмосферного повітря покладено на Державну службу 

надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) та МОЗ України відповідно до 

"Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосфер-

ного повітря", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

14.08.2019 р. № 827 "Деякі питання здійснення державного моніторингу в 

галузі охорони атмосферного повітря" (із змінами внесеними згідно з 

Постановою КМ України від 04.12.2019 р. №1065). 

Майже всі речовини, які підлягають контролю згідно з п. 4.8 Директиви 

2004/107/ЄЕС, включено до "Переліку забруднювальних речовин, щодо яких 

здійснюється оцінювання, пороги оцінювання, граничні величини та інші 

рівні забруднювальних речовин, за якими проводиться оцінка якості 

атмосферного повітря" за постановою КМ України від 14.08.2019 р. № 827 (із 

змінами внесеними Постановою КМ України від 04.12.2019 р. №1065). Для 

проведення фіксованих вимірювань застосовуються такі методи оцінювання: 

діоксид сірки – згідно з ДСТУ EN 14212:2018 – (EN 14212:2012, IDT) 

Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації діоксиду 

сірки методом ультрафіолетової флуоресценції; азоту діоксид та оксиди 

азоту – згідно з ДСТУ EN 14211:2018 – (EN 14211:2012, IDT) Атмосферне 

повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації азоту діоксид та 

монооксиду азоту методом хемілюмінесценції; оксид вуглецю – згідно з 

ДСТУ EN 14626:2018 (EN 14626:2012, IDT) Атмосферне повітря. 

Стандартний метод вимірювання концентрації монооксиду вуглецю методом 

недисперсійної інфрачервоної спектроскопії; ТЧ10 та ТЧ2,5 – згідно з ДСТУ 

EN 12341:2018 (EN 12341:2014, IDT) Атмосферне повітря. Стандартний 

гравіметричний метод вимірювання масової концентрації аерозольних частинок 

PM10 або PM2,5. 

При цьому зазначеним пунктом передбачено процедуру доповнення 

переліку речовин, щодо яких здійснюється моніторинг в залежності від 
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конкретних умов функціонування того чи іншого джерела викидів. 

З метою зменшення акустичного забруднення від транспортних засобів 

та об’єктів їх обслуговування у Європі діє Директива 73/350/ЄС [146], що 

стосується стандартів рівня шуму та системи вихлопу транспортних засобів з 

метою обмеження шумового забруднення [146]. В Україні у 2019 році були 

прийняті "Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях 

житлових та громадських будинків і на території житлової забудови", які 

затверджені наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463, зареєстрованим в 

Мін’юсті 20.03.2019 р. за № 281/33252 [39]. Зазначеними державними 

санітарними нормами врегульовані нормативні вимоги до акустичного 

режиму прибудинкових територій житлових будинків та прибудинкового 

простору громадських об’єктів. 

 
Висновки: Підсумовуючи вище зазначене можна констатувати: 

1. Чинна законодавча та нормативно-правова база санітарного 

законодавства України при будівництві АЗС потребує вдосконалення в 

частині орієнтування на нові механізми економічного регулювання, 

децентралізацію влади та на вимоги Директив Ради ЄС, європейські стандарти 

якісного стану атмосферного повітря, якості палива, автомобільних 

конструкцій та гігієнічного обґрунтування розподілу АЗС за потужністю 

об’єктів, застосування сучасних безвідходних технологій, впровадження 

природоохоронних заходів, та їх впливом на довкілля і здоров’я населення. 

2. Євростандарти та вимоги Директив 2008/50/ЄС, 2004/107/ЄЕС, 

98/70/ЄС, №2009/40/ЄС, 2001/42/ЄС, 97/68/ЄС, 1999/32/ЄС, 2011/92/ЄС, та 

Регламенту №715/2007 Європейського Союзу частково імплементовано в 

національне законодавство – Закони України "Про деякі питання ввезення на 

митну територію України та проведення першої державної реєстрації 

транспортних засобів" (із змінами у редакції Закону України від 27.12.2019 

№ 313-IХ), "Про оцінку впливу на довкілля" (від 23.05.2017 р. № 2059-VIII) 

та "Про стратегічну екологічну оцінку" (від 20.03.2018 р. № 2354-VIII), та 

реалізовано у вітчизняних нормативах, як приклад ДСТУ EN 569:2017 
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(EN 589:2008+A1:2012, IDT) "Палива автомобільні. Газ нафтовий 

скраплений". Вдосконалені вимоги (стандарти) до двигунів внутрішнього 

згорання з Євро ІІ (1996 р.) до Євро VI (2018 р.), що забезпечило зменшення 

вмісту шкідливих речовин в вихлопних газах автотранспорту з бензиновими 

та дизельними двигунами при переході з Євро I до Євро VI: СО – в 2,2 та 

5,4 рази, NOx – в 2,6 та 16 разів. Європейські стандарти рівнів шуму за 

Директивою 73/350/ЄС, що стосуються обмеження шумового забруднення 

транспортними засобами, є аналогічні українським за "Державними санітар-

ними нормами допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та гро-

мадських будинків і на території житлової забудови. ДСН № 463-2019" [39]. 

3. Санітарно-епідеміологічна складова забудови при вирішенні питань 

розміщення АЗС на території населених пунктів є міжсекторальною 

регулюючою складовою, яка забезпечує баланс між повноваженнями міської 

влади, інтересами землекористувачів та власниками АЗС з метою 

ефективного функціонування міста. 

 

Матеріали цього розділу були висвітлені в таких піблікаціях: 

1. Махнюк В.М., Литвиченко О.М., Могильний С.М. Гігієнічний аналіз 

забруднення атмосферного повітря міста з профілюючим хімічним комплексом 

залежно від планувальної організації його території // Зб. наук. праць співробіт. 

НМАПО імені П.Л. Шупика. К., 2015. Вип. 24, кн. 4. С. 231-239. 

2. Махнюк В.М., Мишковська А.А., Могильний С.М., Дренькало М.М., 

Рахімова Т.Б., Малієнко О.О. Аналіз пропозицій держсанепідслужби щодо 

удосконалення нормативної бази санітарного законодавства з питань 

проведення запобіжного держсанепіднагляду за об‘єктами містобудування // 

Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2012. Вип. 59. С. 16-20. 

3. Махнюк В.М., Могильный С.Н., Антомонов М.Ю. Гигиенические 

вопросы пересмотра нормативной санитарно-защитной зоны для 

автозаправочных станций // Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. 

Минск : РНМБ, 2015, Т. 1, вып. 25. С. 66-69. 
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Розділ 2 

ПРОГРАМА, ОБ‘ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Відповідно до визначених програмою мети і задач роботи були 

сформульовані основні напрямки досліджень: 

– Вивчення і аналіз санітарного та містобудівного законодавства 

України, інших зарубіжних країн у сфері проектування/реконструкції АЗС 

різних типів та потужностей в умовах щільної забудови територій; 

– Проведення санітарно-епідеміологічної експертизи 517-и проектів 

будівництва/ реконструкції АЗС різних типів та різної потужності; санітарно-

епідеміологічного стану діючих АЗС різних типів та різної потужності та їх 

впливу на природне навколишнє середовище та прилеглу територію; 

санітарно-гігієнічних умов проживання мешканців прилеглої до АЗС 

території; 

– Проведення моделювання розповсюдження хімічного забруднення в 

атмосфері повітря та за акустичним навантаженням в зоні розміщення АЗС 

різних типів та різної потужності; 

– Гігієнічна оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря та 

акустичного режиму прилеглої території від діяльності АЗС різних типів та 

різної потужності за натурними дослідженнями; 

– Встановлення ступеня ризику забруднення атмосферного повітря від 

діяльності АЗС різної потужності для здоров’я населення прилеглої житлової 

забудови; 

– Визначення впливу АЗС різної потужності на умови проживання 

населення прилеглої забудови за результатами анкетного опитування; 

– Обґрунтування гігієнічних критеріїв до розміщення АЗС різної 

потужності, та пропозиції до удосконалення санітарної класифікації АЗС за 

їх потужністю. 

Дослідження базувались на системному підході та аналізі чинного 

національного санітарного і містобудівного законодавства та нормативної 
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бази щодо їх відповідності міжнародним вимогам при будівництві/ 

реконструкції АЗС різних типів та різної потужності в умовах щільної 

забудови. 

При проведенні досліджень були використані наступні методи: 
– бібліосемантичні (аналіз використання нормативно-правового 

регулювання та наукової літератури); 
– теоретичні (ретроспективне використання даних наукових 

досліджень щодо проектування/реконструкції АЗС різних типів та різної 
потужності в лабораторії гігієни планування та забудови населених місць); 

– аналітичні (розробки методики гігієнічної оцінки проектів 
будівництва АЗС різних типів та різної потужності); 

– санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва/ 
реконструкції АЗС та їх інтегральної оцінки, проектів санітарно-захисних зон 
для АЗС різних типів та різної потужності; 

– епідеміологічні та медико-статистичні /вивчення рівнів забруднення 
навколишнього природного середовища, оцінок ризику (небезпечних 
факторів для здоров’я населення, ранжирування АЗС різних типів та різної 
потужності за еколого-гігієнічними критеріями)/; 

– соціологічні (анкетування фахівців з розробки проектної 
документації по АЗС та анкетування мешканців прилеглої до АЗС території); 

– методи санітарно-гігієнічного обстеження діючих АЗС; 
– інструментальні методи оцінки: хімічні і фізико-хімічні, для 

аналітичного дослідження впливу АЗС на стан забруднення атмосферного 
повітря; акустичні, для дослідження акустичного забруднення території, 
наближеної до АЗС; 

– комп‘ютерна обробка матеріалів, створення бази даних щодо зон 
впливу на навколишнє середовище АЗС різних типів та потужностей; 

– математичного моделювання зони розповсюдження хімічного та 
акустичного забруднення в залежності від потужності АЗС, особливостей 
облаштування виробничих джерел викидів, впроваджених повітроохоронних 
і шумозахисних заходів. 

Об’єкти, методи досліджень і кількість виконаних досліджень наведено 
у табл. 2.1. 



Таблиця 2.1 

Види та об’єм виконаних досліджень 
№ 
п/п  

Характеристика досліджень  Кількість 

1 Аналіз санітарного та містобудівного законодавства України та 
європейських директив у сфері планування, розміщення та 
функціонування АЗС : 
– Законів України; Постанов Кабінету Міністрів, наказів МОЗ 
України, Мінрегіону, Мінприроди, Держпродспоживслужби та ін.; 
– Директив ЄС 

 
 

33 

21 

2 Розроблено санітарно-епідеміологічну складову щодо 
вдосконалення державних будівельних норм України у сфері 
планування, розміщення та функціонування АЗС, у т.ч. 
"Планування та забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2019"; 
"Автозаправні станції. Основи проектування та будівництва. 
ДБН В.1.1-7:20хх" (проект, редакція 2018 року) та інші 

 
 
 

6 

3  Аналіз та опрацювання проектних матеріалів 
будівництва/реконструкції АЗС за матеріалами 
санепідекспертизи, виконаної в лабораторії гігієни планування 
та забудови населених місць ДУ «ІГЗ ім.О.М.Марзєєва 
НАМНУ» протягом 2005-2019 років /власні дослідження  

 
128 

проектів 

4  Аналіз проектних матеріалів будівництва/ реконструкції АЗС за 
матеріалами санепідекспертизи, виконаної в ДУ «ІГЗ 
ім.О.М.Марзєєва НАМНУ» протягом 2005-2019 років  

335  
проекти  

5  Аналіз проектних матеріалів будівництва/реконструкції АЗС за 
матеріалами Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 
(http://eia.menr.gov.ua/search_АЗС)  

54  
проекти  

6  Натурні дослідження стану забруднення атмосферного повітря 
(форма №329/0) в зоні розміщення АЗС (дослідження 
лабораторних центрів МОЗ України)  

128 
аналізів  

7  Інструментальні дослідження акустичного навантаження (форма 
№297-0/О) на території житлової забудови в зоні розміщення 
АЗС (дослідження лабораторних центрів МОЗ України) 

128 
вимірів  

8 Моделювання розповсюдження хімічного забруднення в 
атмосферному повітрі в зоні розміщення АЗС різної потужності  

25 роз-
рахунків 

9 Моделювання розповсюдження акустичного забруднення в 
зоні розміщення АЗС різної потужності  

25 роз-
рахунків 

10 Обробка та аналіз анкет наукової санітарно-епідеміологічної 
оцінки впливу діяльності існуючих (або запроектованих) 
АЗС на громадське здоров‘я 

128 
анкет 

11 Аналіз анкет опитування мешканців житлової забудови, 
наближеної до АЗС  

109 
анкет  



Поширеність АЗС різних типів та потужності і їх визначальні 
характеристики вивчалися за матеріалами державних статистичних 
документів, санепідекспертизи проектів будівництва та реконструкції АЗС, 
що розглядались в інституті. Були опрацьовані і проаналізовані матеріали, 
щодо планованої діяльності будівництва/реконструкції АЗС, які підлягають 
оцінці впливу на довкілля, матеріали були використані із сайту єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля [47]. Перелік об‘єктів розглянутих під 
час виконання роботи наданий у Додатку Б. Були опрацьовані і 
проаналізовані результати анкетного опитування керівників АЗС (або 
фахівців-екологів АЗС) (Додаток В) і результати соціологічного опитування 
мешканців житлової забудови наближеної до АЗС (Додаток Д). 

На рис. 2.1 надана кількість АЗС, які були вивчені у ході 
дисертаційного дослідження. 

Опитування фахівців-експертів було організоване за розробленою нами 
"Анкетою наукової санітарно-епідеміологічної оцінки впливу діяльності 
існуючих (або запроектованих) автомобільних заправних станцій на 
громадське здоров‘я" (для керівників виробничих об‘єктів або фахівців-
екологів АЗС) (Додаток В), яка включала санітарно-гігієнічні показники, що 
характеризують умови розміщення АЗС (тип, особливості технології, 
потужність, валові викиди шкідливих речовин в атмосферу, зона впливу на 
забруднення повітряного середовища і акустичного забруднення, пропозиції 
щодо розміру СЗЗ). 

Визначальні характеристики АЗС різних типів та потужностей 
досліджувалися також за матеріалами відведення земельних ділянок під 
розміщення цих об‘єктів на прикладі міста Києва та Київської, 
Житомирської, Вінницької і Полтавської областей /на підставі Угод про 
творчу співпрацю з ПП «НОРМА-Д» (Полтавська область); ТОВ «Українська 
компанія – ВВ» м. Київ та Київська область), ТОВ «Мобілгаз» (Житомирська 
область), Будівельно-комерційне підприємство «Строймонтаж ЛТД» – ТОВ 
(Вінницька область)/ (Додаток Е) та за ретроспективними матеріалами 
проектів, які вивчались в лабораторії гігієни планування та забудови 
населених місць ДУ «ІГЗ НАМНУ» у 2006-2019 рр. 
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3768 ---------------- Україна ------------------ 517 

Кількість АЗС по областям України 

станом на 31.01.2020 р. 

(Електронний ресурс, режим 

доступу: http://azs.uapetrol.com/) 

 Кількість розглянутих АЗС під час 

виконання дисертаційної роботи 

(13,72 % від діючих АЗС в Україні) 

 
Рис. 2.1. Графік кількості розглянутих АЗС під час виконання дисертаційної 

роботи по відношенню до діючих в України станом на 31.01.2020р. 
 
Особливості розміщення АЗС, їх технології, потужності, очікуваного 

впливу на довкілля, інженерного забезпечення аналізувались на великому 
масиві проектних матеріалів, що вивчались у ході наукової санітарно-
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епідеміологічної експертизи в лабораторії гігієни планування та забудови 
населених місць та інших підрозділах ДУ «ІГЗ НАМНУ». 

Особлива увага зверталась на якісну і кількісну характеристику викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу, очікувані максимальні їх концентрації 
на прилеглій території з визначенням зони забруднення; на розрахункові 
рівні акустичного забруднення від обладнання АЗС. 

Натурні дослідження забруднення атмосферного повітря і шуму у зоні 
впливу діючих АЗС різних типів та потужності проводилися, в основному, на 
типових АЗС Київської області і на окремих АЗС інших областей України. 
Дослідження було здійснено на 13 площадках згідно з договорами про  
співпрацю. На кожнийй з досліджуваних об‘єктів (АЗС) територіальним 
органом надавався акт санітарно-епідеміологічного обстеження (форма 
№ 315/о) для визначення умов розташування об‘єкта в планувальній 
структурі населеного пункту, особливостей технологічного процесу 
виробництва, його потужності, розміщення джерел викидів та їх кількісного і 
якісного складу, джерел шумоутворення, інженерного облаштування тощо. 

Натурні дослідження (форма № 297-0/О) проводилися на території 
підприємства біля джерел викидів і утворення шуму та на відстані 25 м і 50 м 
від них. 

Дослідження атмосферного повітря (форма № 329/0) проводились за 
інгредієнтами, які за даними літератури та матеріалами проектів були 
виявлені як пріоритетні речовини, що забруднюють повітряне середовище в 
зонах розташування АЗС [82], [95]. Для АЗС специфічними речовинами 
визначені бензин, вуглеводні насичені С12-С19, оксид вуглецю; для АГЗП – 
бутан та пропан. 

Відбір проб забрудненого атмосферного повітря та їх аналіз 
здійснювали відповідно до загальноприйнятих методик, викладених у 
посібниках з контролю забруднення атмосфери [33], [37]. 

Аналітичні дослідження забруднюючих речовин проводилися з 
використанням стандартних методик, викладених у "Руководстве по 
контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89" та інших нормативних 
документах [33], [37], [82], [95], [113]. 

Гігієнічна оцінка рівнів забруднення атмосферного повітря 
(розрахункові концентрації, результати натурних досліджень) здійснювалася 
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за гігієнічними нормативами (гранично допустимі концентрації – ГДК) 
відповідно до діючих нормативних документів, а саме : 

– Гранично допустимі концентрації хімічних речовин і біологічних 
чинників в атмосферному повітрі населених місць, затверджених 
Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України від 23.03.2015 р.; 

– "Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених місць. ГН 2.2.6-184-2013", затверджених 
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 
15.04.2013 р. № 9; 

– "Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць", затверджених наказом 
МОЗ України від 14.01.2020 р. № 52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р 
за № 156/34439 [33]. 

Дослідження рівнів звуку та рівнів звукового тиску в октавних смугах 
частот (від 63 Гц до 8000 Гц) проводилися фахівцями лабораторних центрів 
МОЗ України повіреними приладами /з уточненням у протоколі проведення 
шумового навантаження та інфразвуку (форма № 297-0/О) номеру свідоцтва 
повірки і терміну його дії/, зокрема це були: вимірювач шуму і вібрації ВШВ-
003, шумомір компактний Tenmars TM-102, шумомір «Октава 11А» та інші. 
Дослідження проводились відповідно до діючих в Україні, на момент 
дослідження, нормативно-методичних документів (ГОСТ 23337-78 (СТ 
СЭВ 2600-80). "Шум. Методи вимірювання шуму на селитебній території і в 
приміщеннях житлових і суспільних будівель"; "Санитарных норм 
допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на 
территории жилой настройки: СН № 3077-84" (діяли до 01.01.2017 р.); 
"Державними санітарними нормами допустимих рівнів шуму в приміщеннях 
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», 
затвердженими наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.03.2019 р. за 
№ 281/33252 [39]. 

Гігієнічна оцінка рівнів акустичного забруднення здійснювалась 
відповідно до "Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в 
приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової 
забудови", затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463 [39]; 
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Додатку № 16 "Допустимі рівні звуку на території житлової забудови" до 
ДСП № 173-96 [41] та ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і 
споруд від шуму" [52]. 

Нами аналізувались дані досліджень забруднення атмосферного 
повітря (форма № 329/0) та акустичного навантаження (форма № 297-0/О), 
що були проведені лабораторними центрами МОЗ України та іншими 
акредитованими лабораторіями по 128 АЗС у ході здійснення санітарно-
епідеміологічного нагляду. 

Статистична обробка результатів досліджень атмосферного повітря, 
шуму та результатів анкетного опитування проводилася з використанням 
традиційних методів варіаційно-статистичної обробки (визначення 
середньоарифметичних величин показників, стандартної похибки, 
квадратичного відхилення, t-критерію Стьюдента) [8]. 

З метою визначення зон несприятливого впливу АЗС різних видів та 
потужностей на стан забруднення навколишнього середовища і встановлення 
безпечного розміру СЗЗ для них було здійснено моделювання складу, 
потужності викидів і розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі на заданих відстанях від виробничих джерел викидів [13], [50], [64]. 

Моделювання викиду шкідливих речовин в атмосферу і його 
розсіювання здійснювалось за програмою «ЕОЛ-Плюс» (версії 3.5 та 5.23), 
погодженою Міністерством екології та природних ресурсів України [113]. 
Зазначений програмний комплекс реалізує "Методику расчета концентраций 
в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий. ОНД-86" [82]. Зазначена методика застосовується для 
розрахунку приземних концентрацій у двометровому шарі над поверхнею 
землі, а також вертикальний розподіл концентрацій. Отримані за 
розрахунками величини визначають максимально разові концентрації 
забруднюючих речовин, що відносяться до 20-30 хвилинного інтервалу 
осереднення. Розрахунки здійснюються з урахуванням несприятливих 
метеорологічних факторів. 

Визначення потужності викиду М (г/с) і витрат газоповітряної суміші 
(м/с) при проведенні моделювання розповсюдження забруднюючих речовин 
в атмосферному повітрі від АЗС різних типів та потужностей проводився за 
описом прийнятої технології на підприємствах-аналогах та даних 
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інвентаризації викидів забруднюючих речовин від їх виробничої діяльності, а 
також за матеріалами "Збірника показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами", 
виданого Українським науковим центром технічної екології та іншими 
нормативними документами [82], [113]. 

Моделювання розповсюдження акустичного навантаження поблизу 
виробничих об’єктів здійснювалось з використанням стандартних формул 
розрахунку розповсюдження шуму, викладених у нормативних документах 
[39], [41], [52]. 

Визначення сумарних рівнів шуму біля виробничих джерел шуму на 
АЗС(АЗК), АГЗП здійснювалось за формулою: 





n

i
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сумL

1

1,010lg10  ,     ( 2.1 ) 

де : Lcум – сумарний рівень шуму від всіх джерел шуму; 

 n – кількість джерел шуму; 

 Li – постійне значення октавного рівня звукового тиску в дБ за час ti у хв. 

 

Визначення очікуваних рівнів шуму у розрахункових точках на заданій 

відстані від виробничих джерел шуму здійснювалось за формулою: 
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 ,    ( 2.2 ) 

де :  Lр – розрахункові рівні шуму; 

 Ф – фактор спрямованості джерела шуму, безрозмірний (Ф=1); 

 Ω – просторовий кут випромінювання звуку, Ω = 4π; 

 r – відстань (м) від акустичного центру джерела шуму до розрахункової 

точки; 

 βа – поправка на згасання звуку в атмосфері, дБ/км =0. 

 

Визначення очікуваних рівнів шуму у розрахункових точках на заданій 

відстані від виробничих джерел шуму з урахуванням шумозахисних заходів 

здійснювалось за формулою: 
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зелАекрАвідстАеквАтерА LLLLL   ,   ( 2.3 ) 

де :  LА екв – шумова характеристика джерела шуму; 
 ΔLА відст – зниження шуму відстанню; 
 ΔLА екр – зниження шуму екраном; 
 ΔLА зел – зниження шуму смугами зелених насаджень. 

Для визначення суб’єктивного психоемоційного сприйняття наслідків 
діяльності АЗС мешканцями наближеної житлової забудови проводився аналіз 
даних, отриманих за результатами анкетного опитування населення, що проживає 
поблизу визначених АЗС відповідно до розробленої нами анкети-опитувальника 
(Додаток Д). Анкета містила запитання щодо вікової та статевої характеристики 
мешканців наближеної житлової забудови, відстані від житла до наближених АЗС, 
вивчення суб’єктивного сприйняття можливого несприятливого впливу 
виробничих факторів наближених АЗС населенням різної статі та віку, 
конкретизації ступеня несприятливого впливу виробничих факторів (шуму, 
функціонування обслуговуючого автотранспорту, світлова реклама тощо). 

Розрахунок і оцінка сумарного показника забруднення атмосферного 
повітря [40]. 

Розрахунки ступеня забруднення атмосферного повітря в районі 
розташування АЗС та оцінку його небезпеки для населення проводили для 
речовин, для яких установлено параметри, необхідні для проведення цих 
розрахунків – гранично допустимі концентрації в атмосферному повітрі та 
референтні концентрації впливу за інгаляційного надходження – бензин, 
азоту діоксид та вуглецю оксид. 

Об‘єктами дослідження були автозаправні станції різної потужності – 
великі, середні та малі, розташовані в різних населених пунктах України. 

Для оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря речовиною 
застосовували показник забруднення (далі – ПЗ), який, згідно з відповідним 
методичним документом [40], розраховували шляхом порівняння фактичного 
(або прогнозного) забруднення повітряного середовища цією речовиною з 
гранично допустимою величиною : 

%100
ГДК

СПЗ  ,     ( 2.4 ) 

де : С –фактична (або прогнозна) концентрація конкретної речовини, мг/м³; 

 ГДК – гранично допустима концентрація цієї речовини, мг/м³. 
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Оцінку рівня забруднення атмосферного повітря проводили шляхом 
співставлення сумарного показника забруднення ∑ПЗ сумішшю речовин з 
показником гранично допустимого рівня забруднення (далі – ГДЗ). 
Допустимим визнається рівень, що не перевищує ГДЗ. 

Сумарний показник фактичного або прогнозного забруднення 
атмосферного повітря  сумішшю речовин (∑ПЗ) розраховували за формулою: 
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де :   С1, С2, С3 … Сn – значення фактичних або прогнозованих концентрації 
сполук, що входять до складу суміші, мг/м³; 

ГДК1, ГДК2, ГДК3 … ГДКn – значення гранично допустимих 
концентрації відповідних забруднюючих речовин, що входять до складу 
суміші, мг/м³; 

К1, К2, К3 … Кn – значення коефіцієнтів, які враховують клас 
небезпечності відповідної речовини (для 1-го класу – 0,8; 2-го – 0,9; 3-го – 
1,0; 4-го – 1,1). 

 

Показник ГДЗ атмосферного повітря – відносний інтегральний 
критерій оцінки забруднення атмосферного повітря населених місць, який 
характеризує інтенсивність та характер сумісного діяння всієї сукупності 
присутніх у ньому шкідливих домішок. ГДЗ розраховується для кожного 
випадку на основі визначених експериментальне та затверджених у 
встановленому порядку коефіцієнтів комбінованої дії за формулою: 
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де : nДКДКДК ККК ..2..1.. ,,,   – коефіцієнт комбінованої дії сумішей 
забруднюючих речовин, для яких встановлено характер дії; 

n – число речовин, для яких речовин офіційно не встановлено характер 

комбінованої дії );( .. nК ДК   

mК коефіцієнт для речовин з незалежним характером дії 
(зберігається ГДК для кожної речовини). 

Для оцінки небезпеки впливу забруднення атмосферного повітря 
застосовували поширену сьогодні у світі методологію оцінки ризику шляхом 
розрахунку неканцерогенного ризику [95]. 
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Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів здійснювали 
порівнянням фактичних рівнів експозиції з безпечними та визначенням 

коефіцієнта небезпеки (HQ): 

RfC
СHQ   ,     ( 2.8 ) 

де :   С – фактична (або прогнозна) концентрація, мг/м³; 
RfC – референтна концентрація, мг/м³. 
 
За визначенням Американського агентства з охорони навколишнього 

середовища (US EPА), референтна концентрація – це концентрація небезпечної 
речовини, яка за щоденного впливу з високою часткою ймовірності не викличе 
негативних змін у стані здоров’я, включаючи віддалені наслідки і вплив на 
потомство, у населення, у тому числі і в чутливих групах. 

За комбінованого впливу декількох речовин одним і тим же шляхом 
для речовин, які впливають на одну систему або орган, визначали так званий 
індекс небезпеки (НІ): 

iHQHQHQHI  21  ,     ( 2.9 ) 

де :  HQ1, HQ2 … HQi  – коефіцієнти небезпеки окремих речовин. 

Якщо розрахований коефіцієнт небезпеки речовини ≤ 1, можливість 
розвитку у людини шкідливих ефектів за щоденного її надходження 
протягом життя незначна, і такий вплив характеризується як допустимий; у 
випадку перевищення одиниці вірогідність виникнення шкідливих ефектів 
зростає пропорційно збільшенню HQ. 

Для первинної підготовки таблиць та проміжних розрахунків 
використовувався програмний пакет Excel. Основна частина математичної 
обробки виконувалась на ПК з використанням стандартних статистичних 
пакетів Statgraphics та STATISTICA [8]. 

Використання комплексу методів, що відповідають сучасному науково-
методичному рівню дозволило: 

– отримати репрезентативні матеріали щодо впливу АЗС різних типів 
та потужностей на навколишнє середовище і умови життєдіяльності 
населення наближеної до них житлової забудови; 

– визначити пріоритетні фактори забруднення навколишнього середо-
вища АЗС визначених галузей промисловості і зони їх розповсюдження; 

– обґрунтувати безпечні розміри СЗЗ для АЗС залежно від 
особливостей застосованих технології та потужності підприємств за 
кінцевою продукцією. 
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Розділ 3 

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПРАВНИХ 

СТАНЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

 

3.1 Автомобільна заправна станція рідкого моторного палива 

нафтового походження 

 

При проведенні санітарної експертизи проектів будівництва/ 

реконструкції (Додаток Б) встановлено, що в межах населених пунктів (за 

умови розміщення на сельбищних територіях) найбільш поширеним 

варіантом є облаштування АЗС малої потужності з підземним розміщенням 

резервуарів (ємність резервуарів для зберігання палива – 40 м³) – 55 % 

(р<0,001), для яких унормовано мінімальну протипожежну відстань розміром 

у 25 м до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів. 

Значно меншого розповсюдження набули АЗС середньої потужності 

(ємність резервуарів – 80 м³) – 30 % (р<0,01), для яких мінімальний 

протипожежний розрив становить 40 м, що пояснюється обмеженістю 

вільних територій і великою щільністю забудови в сучасних населених 

пунктах [174], [179]. 

АЗС великої потужності (ємність резервуарів для зберігання палива – 

100 м³) мають найменше розповсюдження – 15 % (р<0,01), що пояснюється 

найбільшою мінімальною протипожежною відстанню у 80 м. 

При проведенні санітарно-епідеміологічної оцінки технології роботи 

досліджуваних АЗС було встановлено наступне. На АЗС використовувалось 

найсучасніше технологічне обладнання: вітчизняні двостінні резервуари з 

багатоступеневим антикорозійним захистом, електронною системою 

контролю їх цілісності та моніторингом кількості нафтопродуктів; 
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герметичні швидкороз‘ємні муфти для зливу палива з паливовозів; об’єднані 

газовирівнюючі системи паливних резервуарів, паливороздавальні колонки з 

пристроями уловлювання парів палива з баків автомобілів (що 

заправляються) виробництва провідних іноземних виробників – фірм 

«Dresser Wayne AB» (Швеція), «SCHEIDT & BACHMANN» (Німеччина). 

Технологічне обладнання у всій виборці АЗС, відповідало вимогам, що 

пред’являються територіальними підрозділами Міністерства розвитку громад 

та територій України (Мінрегіону) та Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України (Мінприроди) при введенні в експлуатацію [147], [171]. 

Організованими джерелами забруднення на досліджуваних АЗС були 

дихальні клапани резервуарів (з їх об’єднанням від різних резервуарів, що 

дозволяє зменшити загальну кількість джерел викидів), приймальні паливні 

пристрої для зливу палива з паливовозів, пістолети паливороздавальних 

колонок та паливні люки автомобілів, що заправляються. У 10 % випадків 

АЗС за рахунок облаштування резервних дизель-електростанцій та власних 

газових котелень додатковими джерелами забруднення були димові труби 

відповідних агрегатів. Паливний спецавтотранспорт-паливовози були 

обладнані сучасними системами рекуперації парів пального з резервуарів в 

паливовоз, що витісняються при зливі пального з автоцистерни в резервуар, 

таким чином значно зменшуються "великі дихання" резервуарів (викиди 

парів пального із резервуарів в атмосферне повітря при заповнюванні 

порожніх резервуарів пальним із паливовозів), які, зазвичай, формують 

найбільше забруднення атмосферного повітря від АЗС [173], [175], [178]. 

В таблицях 3.1-3.3 узагальнено інформацію щодо очікуваного 

розрахункового забруднення атмосферного повітря на відстанях 25 м, 40 м, 

50 м та 100 м від АЗС малої, середньої та великої потужності, проекти яких 

розглядались у ході дослідження [174]. [179]. 
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Таблиця 3.1 
Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу малих АЗС (за матеріалами 85 проектів) 

Забруднюючі 
речовини 

Викиди, т/рік Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в долях ГДК на різних відстанях від джерел викидів, м 
25 40 50 100 

мін.-макс. 
середн. n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m 

Бензин 0,141-3,179 
1,061±0,108 85 0,026-0,65 

0,239±0,040 84 0,015-0,52 
0,140±0,024 84 0,025-0,27 

0,101±0,022 80 0,059-0,155 
0,107±0,048 

Вуглеводні 
насичені С12-С19 

0,00001-1,490 
0,088±0,047 80 0,002-0,554 

0,164±0,038 81 0,001-0,43 
0,129±0,036 85 0,005-0,30 

0,099±0,034 81 0,032-0,06 
0,046±0,014 

Азоту 
діоксид 

0,0002-0,110 
0,018±0,006 82 0,005-0,345 

0,112±0,025 80 0,01-0,336 
0,128±0,035 81 0,021-0,196 

0,090±0,037 79 0,004-0,079 
0,062±0,039 

Вуглецю 
оксид 

0,001-1,815 
0,197±0,097 81 0,01-0,44 

0,149±0,058 79 0,004-0,43 
0,129±0,048 81 0,01-0,4 

0,135±0,102 78 0,105-0,117 
0,111±0,006 

Усього 0,481-1,979 
1,106±0,017  

∑ПЗ/ГДЗ, ГДЗ [40] 0,98 0,88 0,50 0,37 
Таблиця 3.2 

Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу середніх АЗС (за матеріалами 32 проектів) 

Забруднюючі 
речовини 

Викиди, т/рік Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в долях ГДК на різних відстанях від джерел викидів, м 
25 40 50 100 

мін.-макс. 
середн. n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m 

Бензин 0,401-5,012 
1,534±0,351 32 0,05-0,798 

0,261±0,084 32 0,10-0,698 
0,361±0,084 32 0,22-0,45 

0,32±0,18 29 0,059-0,159 
0,059±0,05 

Вуглеводні 
насичені С12-С19 

0,0005-2,187 
0,409±0,220 30 0,33-0,63 

0,49±0,043 32 0,105-0,51 
0,178±0,113 29 0,1-0,45 

0,275±0,175  27 0,105-0,205 
0,105±0,07 

Азоту діоксид 0,0012-0,733 
0,122±0,089 32 0,014-0,067 

0,041±0,026 30 0,03-0,082 
0,04±0,005 30 0,08-0,052 

0,06±0,005 32 0,014-0,045 
0,034±0,01 

Вуглецю 
оксид 

0,001-0,236 
0,044±0,030 30 0,15-0,48 

0,28±0,034 32 0,10-0,40 
0,21±0,01 32 0,102-0,302 

0,201±0,01 30 0,105-0,109 
0,107±0,05 

Усього 2,045-2,912 
2,590±0,018  

∑ПЗ/ГДЗ, ГДЗ [40] 0,73 0,59 0,47 0,13 
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Таблиця 3.3 
Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу великих АЗС 

(за матеріалами 11 проектів) 

Забруд-

нюючі 

речови-

ни 

Викиди, т/рік 

Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в 

долях ГДК на різних відстанях від джерел викидів, м 

40 50 100 

мін.-макс. 
середн. n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m n Cmin-Cmax 

M±m 

Бензин 1,165-5,082 
3,079±0,626 11 0,20-0,590 

0,245±0,064 11 0,012-0,290 
0,197±0,093 11 0,185-0,185 

0,185±0,05 

Вугле-
водні 

0,003-2,681 
0,469±0,443 10 0,14-1,00 

0,365±0,038 11 0,01-0,590 
0,286±0,239 11 0,032-0,530 

0,281±0,249 

Азоту 
діоксид 

0,0038-0,11 
0,028±0,027 10 0,13-0,356 

0,243±0,171 10 0,017-0,287 
0,152±0,09 11 0,104-0,155 

0,114±0,07 

Вуглецю 
оксид 

0,0004-0,318 
0,107±0,06 11 0,09-0,320 

0,165±0,076 11 0,040-0,141 
0,091±0,051 11 0,01-0,117 

0,095±0,0 

Усього 3,082-5,102 
3,733±0,018  

∑ПЗ/ГДЗ, ГДЗ [40] 0,84 0,74 0,57 
 
Розрахункові максимальні концентрації специфічних забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі в районі розміщення малих АЗС (табл. 3.1) 
становили: на відстані 25 м бензину – до 0,65 ГДК; вуглеводнів – до 0,55 ГДК; 
на відстані 40 м бензину 0,52 ГДК; вуглеводнів – до 0,43 ГДК; на 50 м бензину 
– до 0,27 ГДК, вуглеводнів – до 0,30 ГДК. 

Сумарні показники забруднення атмосфери, розраховані за 
максимальними концентраціями усіх забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі в районі розміщення малих АЗС (табл. 3.1), становили: на відстані 25 м 
– 0,98 ГДЗ, на відстані 40 м – 0,88 ГДЗ, на відстані 50 м – 0,50 ГДЗ та на 
відстані 100 м – 0,37 ГДЗ, що оцінюється як допустимий рівень забруднення. 

Забруднення атмосферного повітря в зоні впливу середніх АЗС (табл. 3.2) 
за максимальними концентраціями специфічних речовин становило: на відстані 
40 м бензину – до 0,698 ГДК, вуглеводнів – до 0,51 ГДК; на відстані 50 м 
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бензину та вуглеводнів – до 0,45 ГДК; на відстані 100 м бензину – до 0,159 
ГДК, вуглеводнів – до 0,205 ГДК. 

За максимальними концентраціями усіх забруднюючих речовин сумарний 
показник забруднення атмосферного повітря в районі розміщення середніх АЗС 
(табл. 3.2) на відстані 25 м становив 0,73 ГДЗ, на відстані 40 м становив 
0,59 ГДЗ, на відстані 50 м – 0,47 ГДЗ та 100 м – 0,13 ГДЗ, що оцінюються як 
допустимий рівень забруднення. 

У табл. 3.3 показано розрахункові максимальні концентрації специфічних 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі розміщення великих 
АЗС, які становили: на відстані 40 м бензину – до 0,590 ГДК; вуглеводнів – до 
1,0 ГДК; на 50 м бензину – до 0,29 ГДК, вуглеводнів – до 0,59 ГДК; на відстані 
100 м бензину – до 0,185 ГДК; вуглеводнів – до 0,53 ГДК. 

За максимальними концентраціями усіх забруднюючих речовин сумарний 
показник забруднення атмосферного повітря в районі розміщення великих АЗС 
(табл. 3.3) на відстані 40 м становив 0,84 ГДЗ, на відстані 50 м – 0,74 ГДЗ та 
100 м – 0,57 ГДЗ, що оцінюються як допустимий рівень забруднення. 

Отже за розрахунками максимальні концентрації специфічних 
забруднюючих речовин (бензину, вуглеводнів насичених, азоту діоксиду та 
вуглецю оксиду) в атмосферному повітрі в районі розміщення малих, середніх 
та великих АЗС, на нормативній СЗЗ у 50 м та на відстані 100 м не 
перевищували гігієнічні нормативи цих речовин та відповідали вимогам п. 5.4 
ДСП № 173-96" (рис. 3.1). 

За матеріалами натурних досліджень атмосферного повітря, проведених 
лабораторними центрами МОЗ України в районі впливу окремих АЗС різних 
категорій (таблиця 3.4), встановлено, що на межі нормативного санітарного 
розриву розміром 50 м в зоні впливу малої АЗС забруднення атмосферного 
повітря діоксидом азоту, оксидом вуглецю та вуглеводнями насиченими 
реєструється на рівні 0,09-0,60 ГДК, в зоні впливу середньої АЗС – на рівні 
0,14-0,88 ГДК та в зоні впливу великої АЗС – на рівні 0,38-1,00 ГДК і не 
перевищували відповідні гігієнічні нормативи. Рівень сумарного забруднення 
атмосферного повітря, розрахований за цими даними оцінюється як 
допустимий (0,80 ГДЗ та 0,84 ГДЗ) для малої і середньої АЗС та як слабко 
небезпечний (1,09 ГДЗ) для великої АЗС. 
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Рис. 3.1. Очікуване забруднення 

атмосферного повітря в зоні впливу 

малих (А), середніх (Б) та великих (В) 

АЗС (за матеріалами розрахунків 

проектів будівництва/реконструкції 

АЗС) 

 

Таблиця 3.4 

Забруднення атмосферного повітря на межі нормативної СЗЗ у 50 м 

для АЗС різних категорій (за матеріалами натурних досліджень 

лабораторних центів МОЗ України) 

Категорії АЗС,  

потужність 

Концентрації забруднюючих 

речовин, в долях ГДК 
 ∑ПЗ   , 

ГДЗ 
 

ГДЗ [40] 
азоту 

діоксид  

вуглецю 

оксид  

насичені 

вуглеводні 

Малі АЗС 
(підземні резервуари до 40 м³) 

0,09-
0,13 

0,33-
0,73 

0,30-0,60 0,80 

Середні АЗС 
(підземні резервуари 40-100 м³) 

0,14-
0,24 

0,36-
0,80 

0,43-0,88 0,84 

Великі АЗС 
(підземні резервуари більше 100 м³) 

0,38 1,00 1,00 1,09 
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За даними таблиць 3.2-3.4 та валовими викидами розглянутих АЗС 

(Додаток Б) був зроблений розподіл за загальними валовими викидами 

забруднюючих речовин від джерел забруднення для малих (рис. 3.2), середніх 

(рис. 3.3) та великі (рис. 3.4) АЗС. Розрахунки свідчать про те, що при 

впровадженні сучасного обладнання на всіх запроектованих АЗС викиди від їх 

джерел забруднення становили: для малих АЗС – 0,481-1,979 т/рік (при 

середніх величинах 1,106 т/рік), для середніх АЗС – 2,045-2,912 т/рік (при 

середніх величинах 2,590 т/рік) та для великих АЗС – 3,082-5,102 т/рік (при 

середніх величинах 3,733 т/рік). 

 

 

 
max – 1,979, min – 0,481, серед.знач.– 1,106, помилка до середнього – 0,017, n=280 

Рис. 3.2. Розподіл малих АЗС за загальними валовими викидами 
забруднюючих речовин від джерел забруднення. 
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max – 2,912, min – 2,045, серед.знач.– 2,590, помилка до середнього – 0,018, n=194 

Рис. 3.3. Розподіл середніх АЗС за загальними валовими викидами 
забруднюючих речовин від джерел забруднення. 

 

 
max – 5,102, min – 3,082, серед.знач.– 3,733, помилка до середнього – 0,018, n=43 

Рис. 3.4. Розподіл великих АЗС за загальними валовими викидами 
забруднюючих речовин від джерел забруднення. 
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За матеріалами досліджень визначено, що специфічними забруднюючими 

речовинами від роботи АЗС були бензин (35 %) та вуглеводні насичені (12 %), 

при наявності у складі АЗС автогазонаповнювального пункту – пропан (15 %), 

бутан (18 %); неспецифічними – азоту діоксид (3 %), вуглецю оксид (6 %) від 

роботи двигунів автомобілів, а також сажа (2 %), діоксид сірки (2 %), метан 

(3 %) від функціонування котелень та дизель-генераторів АЗС, та інших, вклад 

яких у валові викиди запроектованих АЗС переважно є мінімальним. 

 

Висновок до розділу 

Узагальнюючи ці дані було доведено достатність нормативної санітарно-

захисної зони у 50 м для АЗС малої та середньої потужності та обґрунтовано з 

урахуванням мінімальної пожежної відстані нову СЗЗ у 100 м для 

автозаправних станцій великої потужності. 

За результатами досліджень визначені критерії гігієнічної класифікації 

АЗС за категоріями: малої потужності – за ємністю резервуарів для зберігання 

палива у 40 м³, обсягом валових викидів специфічних ЗР в атмосферу від 

виробничої діяльності – до 1,0 т/рік, середньої потужності – у 80 м³ та до 

2,0 т/рік, великої потужності – у 100 м³ та до 3,0 т/рік відповідно. 

 
 
3.2 Автомобільний заправний пункт зріджених вуглеводневих газів 

пропан-бутан 

 
Перспективним з позиції охорони навколишнього середовища і здоров‘я 

населення є альтернативне використання зріджених вуглеводневих газів (далі – 
ЗВГ) на заміну бензину і дизельного палива та створення мереж 
автогазозаправних пунктів (далі – АГЗП) [46], [66]. 

АГЗП – це комплекс технологічного обладнання (робочий тиск 
середовища – не більше 1,6 мПа) з наземним чи підземним розміщенням 
резервуарів для заправки газобалонних автомобілів зрідженими вуглевод-
невими газами (пропан-бутан) [66]. 
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Враховуючи поширення розвитку мережі АГЗП як окремих об’єктів, так і у 
складі АЗС як структурного підрозділу, які реалізовують пожежо-, вибухо-
небезпечну продукцію – пропан, бутан, нами була проведена їх гігієнічна оцінка. 

За вимогами державних будівельних норм у сфері газопостачання, а саме 
ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання" [29] (п. 11.150 та таблиця 22), попередній 
документ, це – ДБН В.2.5-20:2001 "Газопостачання" п. 8.153 табл. 21, 
нормативна протипожежна відстань від АГЗП з наземними резервуарами 
місткістю до 5 м³, які є найпоширеніші в Україні, становить 20 м до житлових 
та громадських будинків, та 40 м до місць масового перебування людей (від 100 
осіб і більше). Нормативна протипожежна відстань від АГЗП з наземними 
резервуарами місткістю до 10 м³, становить 40 м до житлових та громадських 
будинків, та 80 м до місць масового перебування людей. Нормативна 
протипожежна відстань від АГЗП з підземними резервуарами місткістю до 
20 м³ становить 30 м до житлових та громадських будинків, та 60 м до місць 
масового перебування людей. 

Чинною санітарною класифікацією ДСП № 173-96 [41] для зазначених 
об’єктів нормативний розмір санітарного розриву від джерел забруднення до 
житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів не визначений. 

За матеріалами проектів технологічне обладнання, яке застосовується на 
сучасних АГЗП, з позицій екологобезпечності має таку ж специфіку як у АЗС. 
Основним технологічний об’єктом на АГЗП є стальний резервуар 
(підземний/наземний) з протикорозійним покриттям та контролем цілісності, 
використовуються також швидкісні та зворотні клапани на зливних пристроях, 
герметичні швидкороз‘ємні муфти для зливу ЗВГ з автоцистерни, газорозда-
вальні колонки з протикорозійним захистом, пристрої для попередження 
розливу ЗВГ при заправці автомобілів тощо. 

Характерною особливістю АГЗП є відсутність прямого контакту ЗВГ з 
атмосферним повітрям за рахунок влаштування системи запірних арматур, що 
зводять практично до нуля ефекти "малих і великих дихань" резервуарів ЗВГ. 

Загальна кількість джерел викидів на АГЗП, як правило, є меншою ніж на 
АЗС і представлена дихальним клапаном скидного трубопроводу резервуарів 
ЗВГ та заправним пристроєм для обслуговування автомобілів. 

Специфічними забруднюючими речовинами від роботи АГЗП є викиди 
бутану та пропану. 

В таблиці 3.5-3.6 представлено узагальнену інформацію щодо 
очікуваного розрахункового забруднення атмосферного повітря від АГЗП з 
загальною місткістю резервуарів до 20 м³. 
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Таблиця 3.5 
Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу АГЗП з загальною місткістю резервуарів до 5 м³ 

(за матеріалами 18 проектів) 

Забруднюючі 
речовини 

Викиди, т/рік 
Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в долях ГДК  

на різних відстанях від джерел викидів, м 
25 40 50 100 

мін.-макс. 
середн. n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m 

Бутан 0,006-0,358 
0,213±0,027 12 0,03-0,230 

0,087±0,031 9 0,01-0,193 
0,036±0,024 18 0,01-0,18 

0,057±0,012 7 0,01-0,03 
0,10±0,0 

Пропан 0,012-0,435 
0,221±0,033 12 0,08-0,490 

0,197±0,82 9 0,01-0,23 
0,093±0,069 18 0,04-0,26 

0,067±0,013 7 0,01-0,03 
0,10±0,0 

Усього 0,018-0,771 
0,379±0,058  

Таблиця 3.6 
Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу АГЗП з загальною місткістю резервуарів до 10 м³ 

(за матеріалами 48 проектів) 

Забруднюючі 
речовини 

Викиди, т/рік 
Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в долях ГДК  

на різних відстанях від джерел викидів, м 
25 40 50 100 

мін.-макс. 
середн. n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m 

Бутан 0,038-0,864 
0,296±0,023 48 0,11-0,38 

0,164±0,027 45 0,01-0,25 
0,064±0,027 48 0,04-0,16 

0,067±0,006 14 0,01-0,02 
0,057±0,013 

Пропан 0,005-0,528 
0,285±0,019 48 0,15-0,58 

0,173±0,024 45 0,01-0,29 
0,097±0,061 48 0,04-0,22 

0,078±0,007 14 0,01-0,02 
0,063±0,012 

Усього 0,043-1,312 
0,780±0,039  



Таблиця 3.7 
Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу АГЗП з 

загальною місткістю резервуарів до 20 м³ (за матеріалами 12 проектів) 

Забруд-
нюючі 

речовини 

Викиди, 
т/рік 

Розрахункові концентрації забруднюючих речовин в 
долях ГДК на різних відстанях від джерел викидів, м 

25 40 50 100 
мін.-макс. 

середн. n Cmin-Cmax 
M±m n Cmin-Cmax 

M±m n Cmin-Cmax 
M±m n Cmin-Cmax 

M±m 

Бутан 0,078-0,994 
0,29±0,02 8 0,09-0,41 

0,12±0,02 6 0,01-0,35 
0,06±0,03 12 0,04-0,26 

0,067±0,01 6 0,01-0,16 
0,06±0,01 

Пропан 0,01-0,788 
0,28±0,01 8 0,12-0,60 

0,16±0,03 5 0,01-0,49 
0,09±0,06 11 0,04-0,29 

0,08±0,01 5 0,01-0,22 
0,06±0,01 

Усього 1,080-3,788 
1,797±0,03  

 

Аналіз проектних матеріалів свідчить, що обсяги валових викидів 
забруднюючих речовин АГЗП при місткості резервуарів до 5 м³ становлять 
0,0180-0,771 т/рік (середні величини 0,379 т/рік), від АГЗП при місткості 
резервуарів до 10 м³ дещо збільшуються і відповідно становлять 0,043-
1,312 т/рік (середні величини – 0,780 т/рік), від АГЗП з підземними 
резервуарами місткістю до 20 м³ становлять 1,080-3,788 т/рік (середні 
величини – 1,797 т/рік). 

Забруднення атмосферного повітря в зоні впливу АГЗП із місткістю 
наземних резервуарів до 5 м³ на відстані 25 м від джерел їх викидів за 
максимальними показниками не перевищувало по бутану 0,23 ГДК, по 
пропану – 0,49 ГДК, на відстані 50 м (рекомендованого нами як норматив-
ного санітарного розриву) – по бутану та пропану становило відповідно 
0,18 ГДК та 0,26 ГДК, та на відстані 100 м – по бутану та пропану – по 
0,03 ГДК. 

Для АГЗП із місткістю наземних резервуарів до 10 м³ на відстані 25 м 
від джерел викидів забруднення атмосферного повітря становило: бутану – 
0,38 ГДК та пропану – 0,58 ГДК, на відстані 50 м: бутану 0,16 ГДК, пропану 
– 0,22 ГДК, на досліджуваній відстані у 100 м – по 0,02 ГДК відповідно. 
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Щодо АГЗП із місткістю підземних резервуарів до 20 м³ на відстані 

25 м від джерел викидів забруднення атмосферного повітря бутаном 

реєструвалось на рівні 0,41 ГДК, пропаном – 0,60 ГДК, на відстані 50 м ці 

показники становили: бутану – 0,26 ГДК, пропану – 0,29 ГДК, на 

досліджуваній відстані у 100 м: бутану – 0,16 ГДК, пропану – 0,22 ГДК. 

Вище наведене засвідчує що, очікувані концентрації основних ЗР в 

атмосферному повітрі в районі розміщення АГЗП на відстані 25-50 м від 

джерел викидів не перевищували гігієнічні нормативи (р<0,01). Отже рівень 

несприятливого впливу хімічних (забруднення атмосферного повітря) та 

фізичних (пожежо-, вибухонебезпечна продукція) факторів впливу на 

довкілля дає підстави розглядати АГЗП з наземними резервуарами місткістю 

до 5 м³ за аналогією з АЗС з встановленням для нього нормативної СЗЗ 

розміром 50 м. Для АГЗП іншої потужності та типу розміщення резервуарів 

СЗЗ необхідно встановлювати в кожному конкретному випадку з 

урахуванням протипожежних відстаней та виконанням заходів пожежної і 

техногенної безпеки. 

 

 

3.3 Моделювання розповсюдження забруднення атмосферного повітря 

та шуму від автомобільних заправних станцій в залежності від їх потужності 

 

Основною метою зазначеного етапу роботи було визначення 

максимальної потужності за розміщенням резервуарів зберігання пального 

(підземне або наземне) та кількістю заправок автомобілів, при якій ступінь 

забруднення навколишнього середовища не перевищувала б гігієнічні 

нормативи на відстанях 40 та 50 м від виробничих джерел хімічного та 

акустичного забруднення [105], [121]. 
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3.3.1 Моделювання розповсюдження забруднення атмосферного 

повітря від автомобільних заправних станцій в залежності від їх потужності  

 

До чинників, які формують комплекс несприятливого впливу АЗС на 

атмосферне повітря, можна віднести прийняту виробничу потужність АЗС, 

величини викидів забруднюючих речовин в атмосферу, застосоване 

пилогазоочисне обладнання та санітарно-технічні заходи по зниженню 

викидів в атмосферне повітря [105], [121]. 

Безпосередньо на умови розсіювання виробничих шкідливих 

компонентів в приземному шарі атмосфери впливають висота і діаметр 

джерела викиду, швидкість руху газоповітряної суміші у джерелі викиду. 

Виконання запланованих програмою роботи розрахунків розсіювання 

шкідливих речовин в атмосфері своєю метою ставило визначення очікуваних 

концентрації зазначених речовин в повітрі на заданих відстанях від джерел 

викидів в умовах моделювання характеристики складу, потужності викиду та 

параметрів джерела викидів забруднюючих речовин. 

Для визначення розповсюдження забруднення в атмосфері від джерел 

викидів АЗС і визначення зони їх несприятливого впливу нами були 

здійснені розрахунки розсіювання шкідливих викидів від АЗС різної 

потужності (табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019) [101]. 

Параметри джерел викидів зазначених АЗС були прийняті висотою 

2,0 м, діаметром 0,5 м і швидкістю руху газоповітряної суміші 1,5 м³/с. (для 

майданчиків заправки паливом, дихального клапану, заїзду/виїзду 

автотранспорту з території АЗС) та висотою 5,0 м, діаметром 0,25 м (для 

труби загальнообмінної вентиляції). Крок розрахункової сітки був прийнятий 

25 м з визначенням очікуваних концентрацій в окремих точках, розташо-

ваних через кожні 10 м від джерел викидів АЗС. 

Для всіх типів АЗС лімітуючими речовинами (речовини, які створюють 

найбільші очікувані концентрації навколо розміщення АЗС) у виробничих 

викидах будуть бензин, азоту діоксид, насичені вуглеводні та вуглецю оксид. 
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Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі 

атмосфери був здійснений з використанням програмного комплексу «ЕОЛ 

Плюс» версія 3.5 [113], погодженого Міністерством охорони навколишнього 

природного середовища та природних ресурсів України. Програма реалізує 

"Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86" [82]. 

Аналіз отриманих результатів моделювання розповсюдження 

забруднення від АЗС малої потужності /місткість підземного резервуару 

пального від 10-40 м³, або кількістю заправок автомобілів на год. до 80 

включно/ (рис. 3.5 А) /місткість наземного резервуару пального до 20 м³, або 

кількістю заправок автомобілів на год. до 40 включно/ (рис. 3.5 Б) свідчить, 

що очікувані концентрації при даній потужності не перевищують ГДК вже на 

відстані 5 м від джерел викидів з максимальними очікуваними рівнями 

зазначених речовин.  

 
А Б 

Рис. 3.5. Порівняльний графік розповсюдження забруднюючих речовин 
від викидів АЗС малої потужності: А – місткість підземного резервуару 
пального від 10-40 м³, або кількістю заправок автомобілів на год. до 80 
включно; Б – місткість наземного резервуару пального до 20 м³, або 
кількістю заправок автомобілів на год. до 40 включно 
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Від АЗС середньої потужності /місткість підземного резервуару 
пального від 40-100 м³, або кількістю заправок автомобілів на год. 80-150 
включно/ (рис. 3.6 А) /місткість наземного резервуару пального від 20-40 м³, 
або кількістю заправок автомобілів на год. 40-100 включно/ (рис. 3.6 Б) – 
очікувані концентрації при даній потужності не перевищують ГДК на 
відстані 25 м від джерел викидів з максимальними очікуваними рівнями 
зазначених речовин. 

 
А Б 

Рис. 3.6. Порівняльний графік розповсюдження забруднюючих речовин 
від викидів АЗС середньої потужності: А - місткість підземного резервуару 
пального від 40-100 м³, або кількістю заправок автомобілів на год. 80-150 
включно; Б - місткість наземного резервуару пального від 20-40 м³, або 
кількістю заправок автомобілів на год. 40-100 включно 

 
В той же час АЗС великої потужності /місткість підземного резервуару 

пального більше 100 м³ до 200 м³ включно, або кількістю заправок автомобілів на 
год. більше 150/ (рис. 3.7) можуть перевищувати ГДК на відстані у 30 м, а на 
нормативній відстані СЗЗ в 50 м становлять: по бензину – 0,83 ГДК, по 
насиченим вуглеводням – 0,72 ГДК, по азоту діоксид – 0,82 ГДК та по вуглецю 
оксид – 0,54 ГДК. Це досить великі концентрації, якщо не враховувати фон по 
даній території. З урахуванням фонових концентрацій, зазвичай це 0,4 ГДК ми 
будемо мати перевищення на нормативній СЗЗ у 50 м. Це зумовлює застосо-
вувати на АЗС зазначеної потужності додаткових санітарно-технічних заходів. 
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Рис. 3.7. Графік розповсюдження забруднюючих речовин від викидів 

АЗС великої потужності /місткість підземного резервуару пального більше 
100 м³ до 200 м³ включно, або кількістю заправок автомобілів на год. більше 
150/ 

 

На рисунку 3.8 (А, Б, В, Г) представлені розрахункові концентрації 

бензину, насичених вуглеводнів, азоту діоксид та вуглецю оксид в районі 

розміщення АЗС середньої потужності 

А – Розрахункові концентрації бензину в 
районі розміщення АЗС середньої 

потужності 

Б – Розрахункові концентрації насичених 
вуглеводнів в районі розміщення АЗС 

середньої потужності 
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В – Розрахункові концентрації азоту 
діоксид в районі розміщення АЗС 

середньої потужності 

Г – Розрахункові концентрації вуглецю 
оксид в районі розміщення АЗС 

середньої потужності 

Рис. 3.8. Розрахункові концентрації бензину, насичених вуглеводнів, 

азоту діоксид та вуглецю оксид в районі розміщення АЗС середньої 

потужності отримані під час розрахунку програмним комплекс «ЕОЛ-Плюс» 

 

Виконані дослідження дозволили підтвердити отримані нами раніше 

дані щодо особливостей несприятливого впливу АЗС та визначити межу, при 

якій не буде спостерігатись наднормативне забруднення атмосфери поблизу 

АЗС: для АЗС малої потужності 25-50 м, для АЗС середньої потужності – 40-

50 м та для АЗС великої потужності – 50 м та більше. 
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3.3.2 Моделювання розповсюдження шуму від автомобільних 

заправних станцій в залежності від їх потужності 

 
Шум – сукупність періодичних звуків різної інтенсивності і частоти. 

Шум з фізіологічної точки зору – це всілякі несприятливі, небажані звуки та 
їх сукупності, які заважають сприйняттю людиною корисних звукових 
сигналів, порушують тишу в місцях проживання та відпочинку громадян, 
надають шкідливу і подразнюючу дію на організм, знижують працездатність. 
Тому шум оцінюється як негативний фактор впливу на здоров‘я населення 
(ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму"). 

Джерелами акустичного шуму є будь-які коливання в твердих, рідких 
та газоподібних середовищах. Такі коливання виробляє транспорт, 
технологічне обладнання, системи вентиляції, пневмо- та гідроагрегати, та 
обладнання, що створює вібрацію [36], [67], [120]. 

Основними джерелами виробничого шуму на території АЗС є 
виробниче обладнання АЗС (вентиляційне обладнання, насоси для перекачки 
палива та автотранспорт) [36]. 

Шумовими характеристиками обладнання з постійним шумом є рівні 
звукової потужності LW, дБ. Відповідно до ДБН В 1.1-31:2013 та Додатку 
№16 ДСП № 173-96 [41] допустимі рівні звукового тиску на територіях, що 
безпосередньо прилягають до житлових будинків складають 45 дБА – вночі, 
55 дБА – вдень. Максимальний рівень звуку – 70 дБа вдень, 60 дБа – вночі. 
Шум вважається в межах норми, якщо його рівні звукового тиску не 
перевищують встановлених допустимих величин [120]. 

Для визначення очікуваного рівня шумового навантаження в сельбищній 
зоні, створюваного джерелами шуму (далі – ДШ) та надання їм оцінки щодо 
відповідності санітарним нормам було проведено акустичний розрахунок 
рівнів шуму на типовій АЗС. 

Рівень звукового тиску, що спричинюється джерелами шуму на АЗС є:  
– ПРК марки «Tokheim Quantium» – 70 дБ(А), (джерела шуму №1); 
– система повітряного опалення, яка складається з канального кондиціонера 
ARG 45R – 47дБ(А) (джерело шуму №2) і канального вентилятора RK 
500х300 В3 – 62 дБ(А), (джерело шуму №3); 
– дизельгенератор – 60 дБ(А) (джерело шуму №4); 
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– автомобільний транспорт – 72 дБ(А), (джерело шуму №5). 

Очікувальні рівні шуму є менше гранично допустимих в 80 дБА екв, 
згідно вимог ДСН 3.3.6.037-99 (табл 2, п.5) для робочих місць техперсоналу 
АЗС. 

Отже з умов шуму робочі місця техперсоналу будуть відповідати 
ДсанПіН 3.3.6.037-99 [119]. 

Обладнання припливно-витяжних систем прийняте малошумне (до 
70 дБ(А)) і встановлене так, щоб вібрація не передавалось на огороджуючі 
конструкції. 

Дизельгенератор FG Wilson P65-1 захищений шумопоглинальним 
корпусом. Це дозволяє захистити основні вузли генератора в робочому стан 
на довгі роки, і зменшує шум від 70 до 60 дБ(А). 

Розрахунок проведено відповідно до вимог ДСТУ – Н Б В.1.1-35:2013 
[90] в розрахункових точках: безпосередньо на майданчику АЗС, на відстані 
25 м та на межі СЗЗ (50 м). 

За часовими характеристиками основні джерела забруднення АЗС – 
постійні. Параметри постійного шуму, що нормуються, є рівні звукових 
тисків у октавних смугах з середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 
500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. 

Рівень звуку в розрахунковій точці LА, дБА, від кожного окремого ДШ 
визначають за формулою: 

1lg10lg10lg20 відбAекрAповAвідбAWAА LLLФrL=L   ,  ( 3.1 ) 
де: LА – рівень звуку для джерела з постійним шумом або еквівалентний рівень звуку чи 

максимальний рівень звуку для джерела з непостійним шумом, дБА;  
LWA – коригований рівень звукової потужності джерела з постійним шумом або 

еквівалентний коригований рівень звукової потужності чи максимальний коригований 
рівень звукової потужності джерела з непостійним шумом, дБА;  

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку розрахункової 
точки в октавних смугах частот, безрозмірний; приймається за даними технічної 
документації на джерело або визначається експериментально (для джерел з рівномір-
ним в усіх напрямках випромінюванням або за відсутності даних приймають Ф = 1); 

r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м; 
Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; визначається 

відповідно умов випромінювання: у навколишній простір – джерело на колоні в 
приміщенні, на щоглі, трубі = 4π; у на півпростір – джерело на підлозі, на землі, на 
стіні, віддалене від інших стін = 2π; у ¼ простору – джерело у двогранному куті, 
утвореному огороджувальними конструкціями (на підлозі або на землі близько від 
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однієї стіни) = π; у 1/8 простору – джерело у тригранному куті, утвореному 
огороджувальними конструкціями (на підлозі або на землі близько від двох стін = π/2. 

LА відб – величина підвищення рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) в розрахунковій 
точці внаслідок відбиття звуку від великих за розміром поверхонь, дБА; визначається 
за формулою 3*n1, дБ – величина підвищення рівня звукового тиску в розрахунковій 
точці внаслідок відбиття звуку в напрямку розрахункової точки від великих, у 
порівняні з довжиною звукових хвиль, акустично твердих поверхонь (стіна, земля, кут 
між двома стінами), які знаходяться від розрахункової точки на відстані, що не 
перевищує 0,1 r, м; n1 – кількість поверхонь, які відбивають звук в напрямку 
розрахункової точки (n1 ≤ 3 ); поверхню землі не враховують в число n1 , якщо 
відбиття звуку від неї вже враховано величиною просторового кута Ω; 

LА пов  – затухання звуку в атмосфері, дБА; визначається згідно з п.6.2.5 ДСТУ – 
Н Б В.1.1-35:2013 [90]; 

LА екр – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) екраном, 
розташованим між джерелом шуму і розрахунокою точкою, дБА; визначається згідно 
з п.6.2.6, 6.2.7 ДСТУ – Н Б В.1.1-35:2013 [90]; 

А відб  – величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) смугами зелених 
насаджень. дБА/м; визначається згідно з п.6.2.8 ДСТУ – Н Б В.1.1-35:2013 [90]; 

l – ширина смуги зелених насаджень, м. 
 
Усі значення по контрольних точках заносились до таблиці. 

Таблиця 3.8 
Розрахункові дані по контрольним точкам у зоні впливу АЗС 

№ 
п/п 

№ 
джерела 

шуму 

Позна-
чення 
вели-
чини 

Одини-
ця 

вимірю
вання 

Значення величини в октавних смуг частот зі середньо 
геометричними частотами в Гц 

Серед
ні 

октав-
ні 

рівні 
звуко-
вого 

тиску 
LA сер 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
ДШ№ 1, 

ПРК марки 
«Tokheim 
Quantium» 

LA дБА -14,3 -1,1 9,0 16,5 21,9 24,1 24,5 24,4 23,4 17,9 

2 

ДШ№ 2, 
Система 

повітряного 
опалення. 
Канальний 

кондиціонер 
ARG 45R 

LA дБА -39,3 -26,1 -16,0 -8,5 -3,1 -0,9 -0,5 -0,6 -1,6 -7,1 

3 

ДШ№ 3, 
Система 

повітряного 
опалення. 
Канальний 
вентилятор 
RK 500х300 

В3 

LA дБА -25,0 -11,8 -1,7 5,8 11,2 13,4 13,8 13,7 12,7 7,2 

4 ДШ№ 4, 
Дизельге-
нератор 

LA дБА -27,7 -14,5 -4,4 3,1 8,5 10,7 11,1 11,0 10,0 4,4 

Розрахунок рівнів шуму від автотранспорту проведено відповідно до 

вимог ДСТУ – Н Б В.1.1-33:2013 [91]. 
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Рівень звуку в розрахунковій точці АL  , дБА, від кожного окремого 

ДШ визначають за формулою: 

відб  обм  екр  зел  пок  пов  відст  АААААААА''А
ΔL+ΔLΔLΔLΔLΔLΔLL=L   ,   ( 3.2 ) 

де : AL  – відповідна шумова характеристика джерела шуму у дБА;  
відст  АL  – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від 

відстані  r, м, між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 
пов  АL  – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок 

затухання звуку в атмосфері; 
пок  АL  – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій 

точці типу покриття території; 
зел  АL  – поправка у дБА, що враховує зниження рівня шуму смугами зелених 

насаджень, у нашому випадку зел  АL =0; 
екр  АL  – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на 

шляху поширення шуму, у нашому випадку екр  АL =0; 
обм  АL  – поправка у дБА, що враховує зниження еквівалентного рівня звуку 

внаслідок обмеження кута видимості джерела шуму з розрахункової точки, у 
нашому випадку  обм  АL =0; 

відб  АL  – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в 
розрахунковій точці внаслідок накладання звуку, відбитого від 
огороджувальних конструкцій сусідніх будинків. 

Величина поправки відст  АL , дБА, визначається в залежності від 
геометричних розмірів джерела шуму, представленого у вигляді прямокутної  
площини довжиною А, м, і шириною В, м, за формулою:  

 ABBA
ABBArrL А 




)2(
)2(lg10відст  ,    ( 3.3 ) 

де: r – відстань, м, що відраховується від умовного акустичного контуру 
джерела шуму у напрямі від його умовного акустичного центра до 
розрахункової точки.  

 
Умовний акустичний контур потоків автомобільного транспорту – умовна 

лінія, що віддалена від границь плоского джерела, приведеного до 
розрахункової точки. У нашому випадку А = 1, В = 1 м. 

Величину поправки пов  АL  визначають за формулою: 

1000
5

пов  
rΔLА   ,      ( 3.4 ) 

Величину поправки пок  АL визначають наступним чином: 
За відсутності екранів на шляху поширення шуму та м’яким покриттям 

території (пухкий грунт, трава, дрібний чагарник) за формулою: 
пок  АL  = 6 lg ·∂/(1+0,01∂2) де  ∂ = 0,14·l·10-0,3ha / hp дБА, ( 3.5 ) 

де:   l – довжина проекції відстані r на площину, яка відбиває звук, м; 
hа – відмітка умовного акустичного центру джерела шуму над площиною, яка 

відбиває звук, м; 
hp – відмітка розрахункової точки над площиною яка відбиває звук, м. 
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Поправку обм  АL визначають за формулою :   
обм  АL = -10 lg · (S/Sповн), дБА ,    ( 3.6 ) 

де: S – площа екранованої або неекранованої ділянки, яку займає джерело шуму, м²; 
     Sповн – площа всіє території яку займає джерело шуму, м². 
 
Величина поправки  відб АL , дБА, визначається за табл. 10 ДСТУ – Н Б В.1.1-
33:2013 [91]. У даному випадку:   відб  АL = 1,5 дБА. 

 
Розрахунок рівня звуку у розрахунковій точці 
ДШ № 10 (автомобільний транспорт) – розрахункова точка 25 м – АL   – 49,6 дБА 
ДШ № 10 (автомобільний транспорт) – розрахункова точка 50 м – АL   – 48,6 дБА 

 

Сумарний рівень звуку від кількох n джерел з постійним шумом LА сум, 
дБА, визначають за формулою: 





n

i

L
A

іАL
1

1.0
сум 10lg10

,     ( 3.7 ) 
де:  LAi – рівень звуку і-го джерела шуму, дБА; 
 п – кількість окремих ДШ. 
 
LAсум 25м = 10 lg (100,1 х 19,8 + 100,1 х 18,8 + 100,1 х 17,7 + 100,1 х 16,6 + 100,1 х 15,9 + 100,1 х 

14,9 + 100,1 х (-5,8) + 100,1 х 8,33 + 100,1 х(-19,7) + 100,1 х 2,0 + 100,1 х 49,2) = 49,6 дБА 
( 3.8 ) 

LAсум 50м - СЗЗ  = 10 lg (100,1 х 13,8 + 100,1 х 14,8 + 100,1 х 15,7  + 100,1 х 16,7 + 100,1 х 17,9 + 
100,1 х 19,4+ 100,1 х (-5,1) + 100,1 х 11 + 100,1 х (-19,3) + 100,1 х 22,7 + 100,1 х 48,6) = 48,6 дБА 

( 3.9 ) 

 

Відповідно до додатку № 16 до ДСП № 173-96 еквівалентний рівень звуку 
на межі житлової забудови не повинен перевищувати значення 55 дБА вдень, 
45 дБА вночі, максимальний рівень звуку – 70 дБА вдень, 60 дБА – вночі. 

Отже, в результаті розрахунків визначено, що очікуваний рівень 
шумового навантаження, що спричинюється джерелами шуму АЗС на 
території, що розташована в межах нормативної СЗЗ не перевищує допустимі 
рівні звукового тиску згідно ДБН В 1.1-31:2013 [52]. 

Насадження кущів на території АЗС буде сприяти зменшенню шумового 
та порохового навантаження від магістральної вулиці [120]. 

Також можна запропонувати відповідні конструктивні рішення для 
погашення шуму : 
 стіни будівель виконати з застосуванням шумопоглинаючого матеріалу; 
 вхідні двері та вікна забезпечувати ущільнюючими прокладками; 
 для зменшення рівнів шуму вентилятори монтуються на віброізоляторах, 
повітропроводи з’єднуються за допомогою гнучких вставок. 
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 резервний дизельгенератор встановлений в глибині виділеної ділянки. 
Робота дизель-генератора передбачена при аварійних ситуаціях 
(централізоване вимкнення електропостачання). 

Дизельгенератор захищений шумопоглинаючим і водонепроникним 
кожухом з дверцями і встановлений на рамі. Викид відпрацьованих газів від 
дизель-генератора здійснюється через вихлопні трубопроводи і металевий 
глушник, що поставляється в комплекті з дизельгенератором. 

Усі вищезазначені засоби та заходи по зниженню транспортного шуму 
були зведені у рисунок-схему (рис. 3.9) 

 
Рис. 3.9. Засоби захисту при магістральної території від транспортного шуму, 

в т.ч. і від АЗС 

Передбачені заходи забезпечать непроникнення шуму від АЗС та 
прилеглу територію. 

 
Згідно п.8.38 ДСП № 173-96 [41] при проектуванні та будівництві міських 

і сільських поселень, промислових, комунальних і транспортних об’єктів 
потрібно передбачати заходи, які забезпечують гігієнічні норми звуку та 
вібрації на сельбищній території, в приміщеннях житлових і громадських 
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будівель, на території курортно-рекреаційних зон відповідно до "Державних 
санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та 
громадських будинків і на території житлової забудови", затверджених наказом 
МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України від 20.03.2019 р. за № 281/33252 [39], ДБН В.1.1-31:2013 "Захист 
територій, будинків і споруд від шуму" [52] та Додатку № 16 ДСП № 173-96 
[41]. Згідно п.8.40 ДСП № 173-96 забезпечення на сельбищній території 
акустичного режиму, що відповідає гігієнічним нормативам, повинне 
здійснюватись шляхом застосування містобудівних, будівельних та 
конструктивних рішень, адміністративно-організаційних заходів. 

Джерела акустичного випромінювання, які експлуатуються на про 
майданчиках АЗС підлягають санітарно-епідеміологічному контролю згідно 
чинного законодавства по затвердженому графіку. Виміри виконуються на 
договірних засадах обласними лабораторними центрами МОЗ України або 
іншими сертифікованими установами. 

Рівні шумового навантаження на джерелах акустичного випромінювання 
не перевищують нормативних значень, встановлених ДСН 3.3.6.037-99 
"Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука" [119]. 

В контрольних точках, розташованих на найменшій відстані від джерел 
шуму, відсутні перевищення рівнів звукового тиску у всіх октавних смугах частот. 

 
Моделювання також було проведено і за акустичною ситуацією в зоні 

впливу АЗС різної потужності (малі, середні та великі) (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Моделювання розповсюдження за акустичним навантаженням в 

зоні розміщення АЗС різної потужності (малі, середні та великі) 
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Встановлено, що функціонування АЗС може призводити до 
акустичного забруднення прилеглої території, джерелом яких є виробниче 
обладнання, з розрахунковими загальними рівнями звуку 29-43 дБА, що не 
перевищують допустимі норми на відстані 50 м (нормативній СЗЗ). За 
фактичними дослідженнями загальні рівні звуку не перевищували допустимі 
норми як для денного, так і нічного часу доби, що забезпечувало дотримання 
акустичного режиму прилеглої території. 

За результатами моделювання розповсюдження акустичного 
забруднення від АЗС доведено відсутність перевищень допустимих рівнів 
шуму на нормативній СЗЗ у 50 м (р<0,01). 

 
За даними розрахункових концентрацій програмного комплексу «ЕОЛ-

Плюс» [113] будувалися математичні 3D лінійні моделі для кожного 
забруднювача (бензину, насичених вуглеводнів, азоту діоксид та вуглецю 
оксид), як приклад на рис. 3.11 наведено3D лінійна модель залежності 
величини концентрації бензину від потужності та відстані. 

 
Рис. 3.11 3D лінійна модель 

залежності величини концентрації бензину від  потужності та відстані 
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При моделюванні розповсюдження забруднюючих речовин (далі – ЗР) 

в атмосферному повітрі від джерел викидів АЗС показано, що зі зменшенням 

потужності АЗС пропорційно зменшуються величини створюваних ними 

концентрацій специфічних ЗР на різних відстанях від джерел викидів, які не 

перевищували їх нормативних ГДК на межі нормативної СЗЗ у 50 м (р<0,01). 
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Розділ 4 
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ НА 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ, АКУСТИЧНУ СИТУАЦІЮ 
ТА УМОВИ ПРОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
 
4.1. Сучасні тенденції розвитку автомобільних заправних станцій та 

розміщення їх в умовах населених місць 
 
Україна характеризується як країна з високим рівнем автомобілізації 

населення. Для задоволення потреб останніх в країні розвинута широка 
мережа АЗС. Зростаючий попит на послуги АЗС та конкуренція серед 
компаній призводить до збільшення мережі АЗС, її максимального 
наближення до споживачів, цілодобовою роботою та збільшенням об’єму 
послуг [45], [59]. 

У зв’язку з дефіцитом земельних ресурсів в найкрупніших містах і 
мегаполісах питання розташування існуючих АЗС і проектування 
перспективної житлової забудови, наближеної до них, а також розташування 
проектованих АЗС в умовах сельбищної забудови, що вже склалась, на фоні 
стрімкої автомобілізації сучасного суспільства набувають все більшого 
значення і потребують законодавчого врегулювання щодо унормування СЗЗ 
для сучасних АЗС з урахуванням диференціації їх потужності, використання 
видів палива, типів транспорту, що заправляється, впровадження 
природоохоронних заходів тощо [59], [77], [78], [183]. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень вчених Ахмерова В.В. [11] 
Зеленько Ю.В. [53], Івасенко В.М. [55], Карпія О.П. [57], Мельникової О.Г. 
[81], Радомської М.М. [116], Тютюнника Я.С. [130], [131] та інших свідчить 
про велику увагу саме до умов безпеки експлуатації АЗС та її вплив на 
забруднення ґрунту та геологічного середовища у місці її розташування [58], 
[180], [183], [185]. 

Повсюдне будівництво АЗС різної потужності, різних типів і категорій, 
розширення їх функцій, включаючи елементи обслуговування транспортних 
засобів, водіїв та пасажирів, використання сучасних технологій заправки та 



108 
 
зберігання палива і тенденції наближення цих об’єктів до житлових районів 
міст є невивченими і вимагають всебічного обґрунтування гігієнічних вимог 
до їх розміщення та унормування нових розмірів СЗЗ. 

Вимоги чинних ДСП № 173-96 [41] з розміщення АЗС вкрай обмежені і 
не відповідають потребам будівництва сучасних АЗС, працюючих з 
використанням різних видів палива, сучасного еколого-безпечного 
технологічного обладнання, і які включають комплекси з технічного 
обслуговування автотранспорту, водіїв, пасажирів. 

Проектні матеріали представлені для санітарно-епідеміологічної 
експертизи були розроблені з метою встановлення розміру СЗЗ для АЗС в 
умовах містобудівної ситуації, що вже склалась. Будівництво АЗС малої 
потужності з підземним розміщенням резервуарів є найбільш поширеними 
(91 % від загальної кількості досліджуваних АЗС). 

Значно меншого поширення отримали АЗС середньої потужності. Це 
пояснюється дефіцитом вільних територій для їх розміщення і високою 
щільністю забудови сучасних міст. 

Щодо великих АЗС, то при розгляді проектних матеріалів встановлено, 
що вони розміщувались в комунально-складських або промислових зонах 
міст, віддалених від житлової забудови на 100 м і більше. 

Проектами будівництва сучасних АЗС передбачено використання 
сучасного технологічного обладнання: двостінні резервуари з багато-
ступеневим антикорозійним захистом з електронною системою контролю їх 
цілосності і моніторингом кількості нафтопродуктів; герметичні швидко-
роз‘ємні муфти для зливу палива з паливозаправника; об'єднана газо-
вирівнююча система паливних резервуарів; паливороздавальні колонки з 
пристроями уловлювання парів палива з баків автомобілів, що 
заправляються, виробництва провідних іноземних виробників – фірм 
«Dresser Wayne AB» (Швеція), «SCHEIDT & BACHMANN» (Німеччина). 
Пристрій підземних паливних резервуарів дозволяє істотно скоротити добові 
температурні коливання бензину і дизпалива і відповідно значно зменшити 
викиди ("малі дихання") забруднюючих речовин в атмосферу від випускних 
клапанів резервуарів палива [71], [80]. 
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Організованими джерелами забруднення сучасних АЗС є дихальні 
клапани резервуарів, які об‘єднані в єдину газовирівнюючу систему, що 
дозволяє зменшити загальну кількість джерел викидів, прийомні паливні 
пристрої для зливу палива з паливозаправника, пістолети паливозаправних 
колонок і паливні люки. На деяких АЗС за рахунок облаштування резервних 
дизель-електростанцій і власних газових котелень додатковими джерелами 
забруднення також є димові труби відповідних агрегатів. Сучасний паливний 
автотранспорт оснащений системами рекуперації парів палива, що 
витісняються при зливі палива з автоцистерни в резервуар. При цьому значно 
зменшуються викиди ("великі дихання") від резервуарів, які, як правило, 
формують найбільше забруднення атмосферного повітря на території АЗС. 

Для визначення санітарно-гігієнічних проблем сучасної планувальної 
організації забудови територій населених місць України стосовно 
розміщення нових та реконструкції існуючих АЗС досліджено 517 АЗС 
(власних досліджень – 128 проектів будівництва/реконструкції АЗС малої, 
середньої та великої потужності шляхом проведення санітарно-
епідеміологічної експертизи з позицій методології оцінки ризику для 
здоров‘я населення з метою попередження їх можливого несприятливого 
впливу на умови його життєдіяльності) (Додаток Б). З них 240 АЗС (46,4 %) 
це нові об‘єкти проектування та 277 (63,6 %) – реконструкція існуючих. 
Більшість робіт була пов‘язана з встановленням або переплануванням 
існуючої площадки АЗС додатковим АГЗП – 301 об‘єкти (58,2 %). 

 
 
4.2. Особливості розміщення автомобільних заправних станцій за 

даними їх санітарно-гігієнічних обстежень 
 
Вимоги до розміщення автозаправних станцій 

Величина санітарних розривів від АЗС до інших навколишніх об’єктів 

встановлюється залежно від хімічного та акустичного забруднення 

атмосферного повітря, але не менше 50 м (п. 5.32 ДСП № 173-96 [41]. 

Зменшення санітарних розривів допускається лише при погодженні з 
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органами державного санітарно-епідемічного нагляду і місцевими органами 

Міністерства екології та природних ресурсів. Зменшення санітарних розривів 

від АЗС до навколишніх споруд при наявності на цій території небезпечних 

явищ геологічного та геотехнічного походження не допускається. 

Крім того, при розміщенні АЗС слід дотримуватись вимог, що 

встановлені пп. 10.8.28-10.8.31 ДБН Б.2.2-12:2019 [101]: 

Розміщувати АЗС усіх типів не допускається у прибережних захисних 

смугах водних об’єктів; у І та II поясах зони санітарної охорони поверхневих 

та підземних джерел водопостачання відповідно; у санітарно-захисних 

смугах магістральних водоводів; у СЗЗ повітряних ліній електропередач. 

Не допускається розміщення АЗС на ділянках вулиць і доріг з повздовжнім 

ухилом більше 40 ‰ та з радіусами заокруглення у плані 250 м і менше. 

Не допускається розміщення і функціонування АЗС усіх типів у межах 

озеленених територій загального користування, лісів, лісопарків, об’єктів і 

територій природно-заповідного фонду та їхніх охоронних зон, об’єктів і 

територій культурної спадщини та їхніх охоронних (буферних) зон, зон 

охоронюваного ландшафту. 

Наземні споруди АЗС слід розміщувати на відстані не менше 10 м від 

краю проїзної частини. На дорогах з 1-2 смугами руху в кожному напрямку, 

на під’їздах до АЗС слід улаштовувати додаткову смугу руху накопичення 

транспортних засобів шириною, що дорівнює основній смузі руху, але не 

менше 3,0 м, впродовж 50 м до в’їзду на АЗС та 15 м від виїзду з неї. 

Довжину переходу від основної проїзної частини до додаткової смуги 

накопичення слід приймати не менше 15 м. Допускається зменшення 

довжини смуги накопичення до 30 м для малих та 40 м для середніх АЗС за 

умови їх розташування на вулицях з інтенсивністю руху не більше 

300 авт/год на одну смугу руху. 

Територія АЗС відокремлюється від проїзної частини острівцем 

безпеки, ширина якого встановлюється з урахуванням розміщення 

транспортної огорожі, тротуару. В’їзд та виїзд з території АЗС влаштовують 
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окремо один від одного завширшки не менше 4,2 м кожний з радіусом 

заокруглення не менше 10 м. Якщо в’їзд та виїзд влаштовуються 

суміщеними, між ними необхідно передбачити розділювальний острівець 

безпеки завширшки не менше 1 м, піднятий над проїзною частиною на 0,1 м. 

Найменшу відстань від в’їзду та виїзду з території АЗС слід приймати: 

а) до перехрестя з магістральною вулицею (найближча межа її проїзної 

частини) – 100 м; 

б) до перехрестя з вулицею або проїздом місцевого значення 

(найближча межа її проїзної частини) – 35 м; 

в) до вікон робочих та житлових приміщень, ділянок закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти та лікувальних закладів, 

майданчиків відпочинку – 15 м. 

Навколо території БП АЗС слід передбачати вільну від забудови смугу 

завширщки не менше 10 м. 

При експлуатації автозаправних станцій повинні виконуватися 

екологічні вимоги, визначені природоохоронним законодавством та діючими 

нормативними технічними документами з охорони навколишнього середо-

вища. Виробнича діяльність АЗС не повинна призводити до забруднення 

навколишнього природного середовища (повітря, поверхневих вод, ґрунту) 

шкідливими речовинами вище допустимих норм [21]. 

Для зменшення забруднення ґрунтової системи і викидів забрудню-

ючих речовин в атмосферу із джерел забруднення АЗС рекомендується: 

– підтримувати в повній технічній справності резервуари, технологічне 

обладнання та. Забезпечувати їх герметичність; 

– підтримувати технічну справність дихальних клапанів, своєчасно 

проводити на них технічне обслуговування та відповідні регулювання; 

– забезпечувати герметичність зливних та замірних пристроїв, люків 

оглядових та зливних колодязів, в тому числі і при проведенні операцій 

зливу нафтопродуктів у процесі їх зберігання; 
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– здійснювати злив нафтопродуктів з автоцистерн тільки із застосуванням 

герметичних швидкорознімних муфт (на автоцистерні та резервуарі АЗС); 

– не допускати переливів і розливів нафтопродуктів при заповненні 

резервуарів і заправці автотранспорту; 

– обладнати резервуари з бензином газовою обв’язкою; 

– обладнати резервуари АЗС і паливороздавальні колонки системами 

(установками) уловлювання (відведення), рекуперації парів бензину; 

– підтримувати в справності лічильно-дозуючі пристрої, пристрої для 

запобігання переливу, системи забезпечення герметичності процесу слива, 

системи автоматизованого вимірювання кількості зливаються 

нафтопродуктів в одиницях маси (обсягу), а також пристрої трубопроводу 

після закінчення операції зливу. 

 

Висновок до розділу 
Доведено, що чинна вітчизняна санітарна класифікація підприємств та 

виробництв (ДСП № 173-96) потребує перегляду та унормування 
диференційованих санітарно-захисних зон (мінімальна і максимальна СЗЗ) 
для АЗС з урахуванням потужності, впровадження ефективних 
повітроохоронних заходів та запровадження ризикового підходу до 
санітарно-епідеміологічної оцінки розташування АЗС, що сприятиме 
збереженню громадського здоров‘я. 

 
 
4.3. Визначення індексів небезпеки розвитку негативних ефектів у 

здоров‘ї населення залежно від потужності автомобільних заправних станцій 

та видів палива 

 

Кожна АЗС є джерелом викиду забруднюючих речовин [62], [63], [136], 
[137]. Постійно зростаюча кількість АЗС, а також об’єми реалізованого 
пального передбачає необхідність детального підходу до вивчення впливу 
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роботи АЗС на навколишнє середовище [17]. На АЗС паливо зберігається в 
основному в горизонтальних, циліндричних резервуарах. 

Забруднення довкілля АЗС відбувається за рахунок попадання в 
атмосферне повітря випаровувань палива[63]. Аналіз роботи АЗС показує, 
що викиди випарів палива відбувається: 

– під час заправки ємкостей АЗС від цистерн заправників; 
– зберігання палива в ємкостях; 
– під час безпосередньої заправки автомобілів. 
Безпосередньо джерелами викиду забруднюючих речовинна АЗС під 

час виконання технологічних операцій є: 
– дихальний клапан резервуару з пальним(організоване джерело); 
– гирло бензобаку авто-транспортного засобу (неорганізоване джерело). 
Основними забруднюючими речовинами в процесі експлуатації АЗС 

при використанні бензину, ДП та СВГ є: бензин, вуглеводні насичені, 
пропан, бутан, етан, метан. Всі ці речовини оказують токсичну дію на 
організм людини і на кожну з них встановлені ГДК в атмосферному повітрі 
на повітрі робочої зони. Крім того випаровувань палива повинні відповідати 
нормам вибухо та пожежонебезпечності. 

 
Для всих 128 проектів будівництва/реконструкції АЗС малої, середньої 

та великої потужності (власні дослідження) були проведені розрахунки за 
методикою "Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 
атмосферного повітря. МР 2.2.12-142-2007" [95] шляхом проведення 
санітарно-епідеміологічної експертизи з позицій методології оцінки ризику 
для здоров‘я населення з метою попередження їх можливого несприятливого 
впливу на умови його життєдіяльності [69], [73], [74], [76], [79], [141]. 

Розрахункові максимальні концентрації специфічних забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі в районі розміщення малих за потужністю 
АЗС та індекси небезпеки розвитку негативних ефектів у здоров’ї населення 
залежно від віддаленості їх розміщення представлено у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 
Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу малих за 

потужністю АЗС (за матеріалами розрахунків проектів 
будівництва/реконструкції АЗС) та коефіцієнти небезпеки розвитку 

негативних ефектів у здоров‘ї населення 

Забруднюючі 
речовини 

Концентрації забруднюючих речовин (
)(maxmin

)/(maxmin 3

ГДКдолі
ммг


 ) 

на різних відстанях від джерел викидів 
25 м 40 м 50 м 100 м 

Бензин 
0,295-3,25 
0,059-0,65 

0,13-2,6 
0,032-0,52 

0,125-1,35 
0,025-0,27 

0,075-0,775 
0,015-0,155 

HQ 4,2-45,8 1,8-36,6 1,8-19,0 1,1-10,9 
Вуглеводні 

С12-С19 
0,032-0,554 
0,032-0,554 

0,005-0,430 
0,005-0,430 

0,002-0,30 
0,002-0,30 

0,001-0,06 
0,001-0,06 

HQ 0,45-7,8 0,007-6,1 0,03-4,2 0,001-0,85 

Азоту діоксид  
0,004-0,069 
0,02-0,345 

0,002-0,067 
0,01-0,336 

0,001-0,039 
0,005-0,196 

0,0008-0,0158 
0,004-0,079 

HQ 0,10-1,73 0,05-1,68 0,03-0,98 0,02-0,4 

Вуглецю оксид 
0,525-2,20 
0,105-0,44 

0,05-2,15 
0,01-0,43 

0,05-2,0 
0,01-0,4 

0,02-0,585 
0,004-0,117 

HQ 0,18-0,73 0,02-0,72 0,02-0,67 0,01-0,2 
 

При оцінці розрахункових максимальних концентрацій специфічних 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі розміщення малих 

АЗС (табл. 4.2) було встановлено, що їх концентрації становили на відстані 

25 м: бензину – до 0,65 ГДК; насичених вуглеводнів – до 0,55 ГДК; на 

відстані 40 м: бензину – 0,52 ГДК; насичених вуглеводнів – до 0,43 ГДК; на 

50 м: бензину – до 0,27 ГДК, насичених вуглеводнів – до 0,30 ГДК. 

Згідно з Міжнародною методологією оцінки ризику для здоров’я людини, 

визначено, що коли розрахований коефіцієнт небезпеки хімічної речовини не 

перевищує одиниці, то ймовірність розвитку у людини шкідливих ефектів за 

щоденного впливу цієї сполуки упродовж життя несуттєва, і такий вплив 
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характеризується як допустимий; у разі перевищення одиниці ймовірність 

виникнення шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню величини HQ. 

Класифікація рівнів неканцерогенного ризику наведена в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Класифікація рівнів неканцерогенного ризику 

Рівень ризику 
Коефіцієнт небезпеки розвитку неканцерогенних 

ефектів (HQ) для окремих сполук 

Високий  >3 

Насторожуючий 1,1 – 3 

Допустимий 0,11 – 1,0 

Мінімальний (цільовий) 0,1 і менше 

 

На основі отриманих величин коефіцієнтів небезпеки хімічних 
речовин, що наведені в таблиці 4.3, можна виділити ряд сполук, які чинять на 
здоров‘я населення прилеглої до території АЗС житлової забудови 
найбільший негативний вплив як токсиканти. Кількісний показник 
коефіцієнту небезпеки за максимальною концентрацією бензину залишається 
високим (>3) на всіх досліджуваних відстанях із тенденцією до різкого 
зменшення: на 25 м – 45,8, на 40 м – 36,6, на 50 м – 19,0 та на 100 м – 10,9. 
Найвищий коефіцієнт небезпеки визначається на промисловому майданчику 
(25 м) – 45,8, що у 2,5 рази менший на нормативній СЗЗ (50 м) – 19,0 та у 
4,2 рази менший на відстані 100 м у порівнянні з проммайданчиком. 

За сумарними показниками забруднення атмосфери, розрахованими за 
максимальними концентраціями специфічних забруднюючих речовин на всіх 
відстанях (25, 40, 50 та 100 м), рівень забруднення оцінювався як 
допустимий. 

Розрахункові максимальні концентрації специфічних забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі в районі розміщення середніх за потужністю 
АЗС та індекси небезпеки розвитку негативних ефектів у здоров’ї населення 
залежно від віддаленості їх розміщення представлено в таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 
Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу середніх за 

потужністю АЗС (за матеріалами розрахунків проектів 
будівництва/реконструкції АЗС) та коефіцієнти небезпеки розвитку 

негативних ефектів у здоров‘ї населення 

Забруднюючі 
речовини 

Концентрації забруднюючих речовин (
)(maxmin

)/(maxmin 3

ГДКдолі
ммг


 ) 

на різних відстанях від джерел викидів 
25 м 40 м 50 м 100 м 

Бензин 1,1-3,99 
0,22-0,80 

0,5-2,25 
0,1-0,45 

0,295-2,1 
0,059-0,42 

0,13-0,395 
0,026-0,079 

HQ 15,4-56,2 7,0-31,7 4,2-29,6 1,8-5,6 
Вуглеводні 
С12-С19 

0,33-0,51 
0,33-0,51 

0,105-0,45 
0,105-0,45 

0,1-0,43 
0,1-0,43 

0,002-0,2 
0,002-0,2 

HQ 4,6-7,2 1,5-6,3 1,4-6,1 0,003-2,8 

Азоту діоксид 0,009-0,013 
0,045-0,065 

0,007-0,0104 
0,035-0,052 

0,006-0,01 
0,03-0,05 

0,0028-0,01 
0,014-0,05 

HQ 0,23-0,34 0,18-0,26 0,20-0,25 0,07-0,25 

Вуглецю оксид 0,525-0,55 
0,105-0,11 

0,5-0,55 
0,1-0,11 

0,4-0,5 
0,08-0,1 

0,3-0,45 
0,06-0,09 

HQ 0,18-0,18 0,17-0,18 0,13-0,17 0,10-0,15 
 
Забруднення атмосферного повітря в зоні впливу середніх АЗС за 

максимальних концентрацій специфічних речовин становили: на відстані 
25 м: бензину – до 0,8 ГДК, насичених вуглеводнів – до 0,51 ГДК; на відстані 
50 м: бензину і насичених вуглеводнів – до 0,43 ГДК; на відстані 100 м: 
бензину – до 0,079 ГДК, насичених вуглеводнів – до 0,2 ГДК [174], [179]. 

Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні розміщення 
середніх за потужністю АЗС на межі нормативної СЗЗ у 50 м за всіма 
специфічними речовинами не спостерігалось. Навіть на промисловому 
майданчику (на відстані 25 м від джерел викидів АЗС) концентрації бензину, 
насичених вуглеводнів, азоту діоксиду та вуглецю оксиду в атмосферному 
повітрі становили від 0,11 до 0,8 ГДК і не перевищували гігієнічні нормативи 
за "Переліком гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць" від 03.03.2015 р. та 
відповідали вимогам п. 5.4 ДСП №173-96 [41]. 

Аналіз отриманих величин коефіцієнтів небезпеки хімічних речовин 
для середніх АЗС, що наведені в таблиці 4.4, свідчить про високий коефіцієнт 
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небезпеки за максимальною концентрацією бензину як на межі нормативної 
СЗЗ у 50 м – 29,6, так і на відстані, удвічі більшій за нормативну СЗЗ – у 
100 м (5,6). Коефіцієнт небезпеки за максимальною концентрацією 
вуглеводнів також є високим (>3) на межі нормативної СЗЗ – 6,1, та 
насторожуючий (1,1-3,0) на відстані 100 м (2,8). 

Аналогічна ситуація щодо очікуваного забруднення атмосфери 
спостерігається у зоні розміщення АЗС великої потужності (таблиця 4.5). 

Таблиця 4.5 

Очікуване забруднення атмосферного повітря в зоні впливу великих АЗС 
(за матеріалами розрахунків проектів будівництва/реконструкції АЗС та 
коефіцієнти небезпеки розвитку негативних ефектів у здоров‘ї населення) 

Забруднюючі 
речовини 

Концентрації забруднюючих речовин (
)(maxmin

)/(maxmin 3

ГДКдолі
ммг


 ) 

на різних відстанях від джерел викидів 
40 м 50 м 100 м 

Бензин 1,00-2,95 
0,20-0,59 

0,925-1,45 
0,185-0,29 

0,1-0,95 
0,2 

HQ 14,1-41,5 13,0-20,4 0,85-13,4 
Вуглеводні 
С12-С19 

0,14-1,00 
0,14-1,00 

0,03-0,59 
0,032-0,59 

0,001-0,53 
0,001-0,53 

HQ 2,0-14,1 0,45-8,3 0,01-7,5 

Азоту діоксид 0,026-0,087 
0,13-0,435 

0,02-0,071 
0,01-0,355 

0,0034-0,031 
0,104-0,155 

HQ 0,65-2,18 0,5-1,8 0,09-0,78 

Вуглецю оксид 0,585-1,6 
0,09-0,32 

0,2-0,705 
0,04-0,141 

0,045-0,6 
0,01-0,12 

HQ 0,2-0,53 0,06-0,24 0,02-0,2 
 
На межі нормативної СЗЗ у 50 м АЗС великої потужності не створюють 

рівнів забруднення атмосферного повітря (за всіма забруднюючими 
речовинами), перевищень гігієнічних нормативів за Гігієнічним регламентом 
допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 
населених місць, затвердженим наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. № 52, 
зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за № 156/34439 (до 2020 р. – 
"Переліком гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних 
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речовин в атмосферному повітрі населених місць" від 03.03.2015 р.) та п. 5.4 
ДСП № 173-96 [41] не виявлено. Максимальні концентрації бензину, 
насичених вуглеводнів, азоту діоксиду та вуглецю оксиду в атмосферному 
повітрі становили від 0,041 до 0,59 ГДК. 

Величини коефіцієнтів небезпеки хімічних речовин, що наведені в 
таблиці 4.5, свідчать про високий коефіцієнт небезпеки за максимальною 
концентрацією бензину як на межі нормативної СЗЗ у 50 м (для АЗС великої 
потужності) – 20,4, так і на відстані, удвічі більшій за нормативну СЗЗ – у 
100 м (13,4). Коефіцієнт небезпеки за максимальною концентрацією 
вуглеводнів також був високим на межі нормативної СЗЗ – 8,3 та на відстані 
100 м (7,5), для азоту діоксиду на межі нормативної СЗЗ – насторожуючий 
(1,8), на відстані 100 м – допустимий (0,78). Для вуглецю оксиду коефіцієнт 
небезпеки за максимальною концентрацією на всіх досліджуваних відстанях: 
40 м, нормативній СЗЗ у 50 м та на відстані 100 м був допустимий і становив 
відповідно 0,53, 0,24 та 0,2. Зазначені показники коефіцієнтів небезпеки 
впливу бензину та вуглеводнів великих за потужністю АЗС перевищують 
аналогічні показники малих АЗС у 1,9 та 2,3 рази. 

Із наведених вище матеріалів можна констатувати, що для оцінки 
впливу забруднення атмосферного повітря у зоні розміщення АЗС на 
здоров‘я населення коефіцієнти небезпеки розвитку неканцерогенних ефектів 
є більш інформативними, ніж показники забруднення. За величиною 
неканцерогенного ризику забруднюючі речовини від джерел викидів всіх 
типів АЗС (малих, середніх, великих), бензин, є небезпечними для здоров’я 
людини, хоча максимальні концентрації не перевищували їх ГДК і показник 
забруднення був меншим за одиницю. 

Критичними органами та системами людини, на які у першу чергу 
впливають забруднюючі речовини (бензин, вуглецю оксид та азоту діоксид) 
від джерел викидів АЗС є: органи дихання, серцево-судинна система, 
печінка, нирки, центральна нервова система і кров. 

З метою попередження захворювань населення, що мешкає на 
прилеглій до АЗС території, необхідно обмежувати потужністю АЗС та 
переходити на еколого-безпечні види палива. 
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4.4 Оцінка впливу автомобільних заправних станцій на умови 
проживання населення за матеріалами соціологічного опитування 

 

З метою об’єктивної оцінки впливу АЗС на санітарно-гігієнічні умови 
проживання населення житлової забудови, прилеглої до території АЗС було 
проведено соціологічне опитування за спеціально розробленою «Анкетою-
опитування мешканців житлової забудови, наближеної до діючих 
автозаправних станцій різних типів та різної потужності» (Додаток В). 

Умовно анкета була поділена на сім блоків. У першому блоці питання 
(№№1-4) стосувались статі, віку та соціального стану респондентів (вид 
роботи, наявність власного автотранспорту та його рік випуску). 

Другий блок питань (№№6-8) стосувався: обізнаності опитуваних щодо 
існуючої містобудівної ситуації у місті їх проживання, наближення до об‘єкта 
обслуговування автотранспорту – АЗС; наявності знань містобудівного та 
санітарного законодавства, зокрема знань про нормативний розмір СЗЗ для АЗС 
та нормативні протипожежні відстані від них з урахуванням виду зберігання 
палива (наземні чи підземні); обізнаності щодо потужності АЗС. 

У третьому блоці анкети вивчались питання володіння інформацією 
мешканцями прилеглої до АЗС житлової території про імовірні чинники 
впливу при експлуатації АЗС на навколишнє природне середовище. 

Четвертий блок анкети містив питання (№№ 10-11) щодо вивчення 
впливу діяльності АЗС на психоемоційний стан та працездатність мешканців 
прилеглої до АЗС житлової забудови. 

Далі були питання щодо визначення чинника діяльності АЗС, який мав 
найбільш несприятливий вплив на стан здоров׳я мешканців прилеглої до АЗС 
житлової забудови (блок 5). 

У шостому блоці анкети (№13) респондентам було запропоновано 
визначити рейтингові місця для семи чинників негативного впливу 
діяльності АЗС. 

Сьомий блок (№14) стосувався запровадження компенсуючих заходів 
містобудівного, екологічного, санітарно-епідеміологічного (в т. ч. психоген-
ного) та протипожежного спрямування. 

Усього проанкетовано 109 осіб різного віку. Усі опитувані були 
поділені на три групи: люди молодого віку – до 35 років; люди зрілого віку – 
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від 36 до 59 років; люди похилого віку – старше 60 років. 

Для всіх груп опитаних характерним було довготривале і постійне 
проживання у даному населеному пункті (більше 20 років). 

У 80 % випадків респонденти, що підлягали анкетуванню, 
охарактеризували місце розташування свого помешкання у житловому 
будинку, як несприятливе за містобудівною ситуацією у зв‘язку з наближен-
ням до межі діючої АЗС (p<0,01). 65 % опитаних віком від 36 до 59 років, та 
93 % людей похилого віку причиною погіршення стану здоров‘я та 
самопочуття вважали наближеність їх місця проживання до території АЗС на 
відстань 50-70 м (p<0,01). 

Люди молодшого і середнього віку (82 %) не були достатньо обізнані з 
чинною нормативною базою щодо нормативних розмірів СЗЗ та 
протипожежних розмірів для прилеглої АЗС. Люди похилого віку (старше 60 
років) знали вимоги нормативної базу і у 100 % випадків дали вичерпну 
відповідь з цього питання. 

Що стосується характеристики об‘єкту (прилеглої АЗС) /тип зберігання 
палива – підземне, наземне та яка ємність ємкостей палива/ 75 % опитаних не 
володіли інформацією. 

Респонденти всіх вікових груп, незалежно від статі, відзначили, що 
негативними чинниками від діяльності АЗС є вихлопні гази від автомобілів, 
процеси зливання/переливання палива та шум від роботи двигуна автомобіля. 

80 % респондентів були впевнені, що діяльність АЗС впливає на 
забруднення довкілля: атмосферне повітря, ґрунт, підземні води та інше. 

У 100 % випадків люди похилого віку скаржились на погіршення 
самопочуття, яке проявлялось у вигляді: втоми, зниження працездатності, 
негативні емоції, безсоння, головний біль, підвищений кров’яний тиск, 
нудота, задишка, інші явища. 

Лише 15 % опитуваних молодого віку та 32 % середнього віку мали 
невелике роздратування. 

Найбільш несприятливим фактором впливу на здоров‘я мешканців у 
віковій категорії старше 60 років був шум від роботи АЗС та автотранспорту, 
особливо у нічний час (80 %). 

Відчуття тривоги через сусідство з вибухонебезпечним об’єктом (ємності 
для зберігання палива) реєструвалось у 56 % випадків – жінок молодшого віку. 
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За результатами рейтингової оцінки семи факторів від діяльності АЗС 
(робота у нічний час, світлодіодна мигаюча реклама (у нічний час), 
вибухонебезпечність, забруднення повітря, забруднення ґрунту, відсутність 
озелененої зони, відсутність публічності та участі громадськості у прийнятті 
рішення щодо розміщення АЗС), яка була проведена респондентами, було 
встановлено наступне (рисунок 4.1): I рейтингове місце займає шум від 
роботи у нічний час (25 %); II рейтингове місце – світлодіодна мигаюча 
реклама /у нічний час/ (20 %); III рейтингове місце – вибухонебезпечність 
(15 %); IV рейтингове місце – відсутність публічності та участі громадськості 
щодо розміщення АЗС (11 %); V рейтингове місце поділили між собою – 
забруднення повітря (10 %) та відсутність озелененої зони (10 %) і 
VI рейтингове місце – забруднення ґрунту (9 %). 

 
Рис. 4.1 – Рейтингова оцінка діяльності АЗС за результатами анкетного 

опитування мешканців прилеглої забудови, у % 
Знання про вибухонебезпечність та на наближеність до території АЗС 

на відстань 50-70 м, що мало місце у досліджуваних респондентів – у 15 %, 
справляли на опитуваних виражене психологічне навантаження (p<0,05). 

При відповідях на питання щодо заходів для покращення самопочуття 
та мінімізації впливу факторів від діяльності АЗС 89 % опитаних відповіли 
про обов‘язкове розміщення АЗС лише у комунально-складських зонах або 
за межами житлової забудови. 98 % опитаних вважають що недопущення 
забруднення повітря, ґрунту, водоймищ повинно контролюватися більш 
жорстко, як громадськістю так і відповідними контролюючими органами. 
10 % респондентів, переважно люди до 35 років пропонували переходити на 
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більш екологічний вид палива, наприклад електромобілі або велосипедний 
транспорт [86]. 

Висновок: За результатами анкетування мешканців прилеглої до 
території АЗС житлової забудови показано, що одними із основних факторів 
несприятливого впливу на умови їх проживання, є робота АЗС у нічний час 
доби – 25 % опитуваних (р<0,01), використання освітлювального обладнання 
на території та у приміщенні АЗС та функціонування освітлювальних 
рекламних щитів з мигаючим ефектом – 20 % (р<0,05), при наближенні 
житлового будинку до АЗС – об’єкта, який є вибухонебезпечним, у 15 % 
респондентів спостерігалось виражене стресогенне навантаження (р<0,05). 

 
 

4.5 Оцінка небезпеки хімічного забруднення атмосферного повітря в 
районі розміщення автомобільних заправних станцій на здоров’я населення  

 
Як відмічалося вище, розрахунки ступеня забруднення атмосферного 

повітря в районі розташування АЗС та оцінку його небезпеки для населення 
проводили для речовин, для яких установлено параметри, необхідні для 
проведення цих розрахунків – гранично допустимі концентрації в 
атмосферному повітрі та референтні концентрації впливу за інгаляційного 
надходження – бензин, азоту діоксид та вуглецю оксид (таблиця 4.1). 

Таблиця 4.1  
Значення нормативних величин досліджуваних речовин 

в районі розташування АЗС 

Речовина ГДК для атмосферного 
повітря, мг/м³ 

Референтна кон-
центрація, RfC, мг/м³ 

Клас 
небезпеки 

бензин 1,5 0,071 4 

азоту діоксид 0,04 0,04 2 

вуглецю оксид 3,0 3,0 4 

 

Для оцінки забруднення атмосферного повітря на різних відстанях від 
АЗС використовували значення концентрацій забруднюючих речовин, 
отриманих при розрахунках очікуваного забруднення (у долях ГДК) за 
програмою ЕОЛ-2000 [113] та конвертованих у мг/м³ (таблиці 4.2-4.4). 
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Таблиця 4.2 

Концентрації речовин в районі розташування великих АЗС 

№ 
з/п 

Концентрації 
речовин 

Бензин Азоту діоксид Вуглецю оксид 

відстань від АЗС,м 

25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 в долях ГДК 0,980 0,131 0,080 0,970 0,317 0,146 0,780 0,341 0,217 
в мг/м³ 1,470 0,197 0,120 0,039 0,013 0,006 2,340 1,023 0,651 

2 в долях ГДК 0,906 0,141 0,075 1,080 0,315 0,139 0,775 0,340 0,215 
в мг/м³ 1,359  0,212 0,113 0,043 0,013 0,006 2,325 1,020 0,645 

3 в долях ГДК 0,892 0,133 0,070 0,930 0,320 0,137 0,770 0,360 0,214 
в мг/м³ 1,338 0,200 0,105 0,037 0,013 0,006 2,310 1,080 0,642 

4 в долях ГДК 0,890 0,125 0,069 0,880 0,300 0,150 0,769 0,380 0,210 
в мг/м³ 1,335 0,187 0,104 0,035 0,012 0,006 2,310 1,140 0,630 

5 в долях ГДК 0,880 0,138 0,068 0,950 0,290 0,180 0,698 0,390 0,250 
в мг/м³ 1,320 0,207 0,102 0,038 0,012 0,007 2,094 1,170 0,750 

6 в долях ГДК 0,900 0,136 0,067 1,040 0,345 0,170 0,807 0,420 0,180 
в мг/м³ 1,350 0,204 0,100 0,042 0,014 0,007 2,421 1,260 0,540 

Таблиця 4.3 

Концентрації речовин в районі розташування середніх АЗС 

№ 
з/п 

Концентрації 
речовин 

Бензин Азоту діоксид Вуглецю оксид 

відстань від АЗС,м 

25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 в долях ГДК 0,710 0,108 0,050 0,810 0,244 0,123 0,670 0,207 0,105 

в мг/м³ 1,065 0,162 0,075 0,032 0,010 0,005 2,010 0,621 0,315 
2 в долях ГДК 0,701 0,106 0,040 0,875 0,236 0,123 0,605 0,230 0,106 

в мг/м³ 1,052 0,159 0,060 0,035 0,009 0,005 1,815 0,690 0,318 
3 в долях ГДК 0,699 0,100 0,041 0,827 0,233 0,122 0,604 0,240 0,108 

в мг/м³ 1,049 0,150 0,063 0,033 0,009 0,005 1,812 0,720 0,324 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 в долях ГДК 0,670 0,113 0,047 0,777 0,297 0,123 0,597 0,270 0,117 

в мг/м³ 1,005 0,170 0,071 0,031 0,012 0,005 1,791 0,810 0,351 
5 в долях ГДК 0,678 0,110 0,052 0,845 0,235 0,127 0,602 0,260 0,118 

в мг/м³ 1,017 0,165 0,078 0,034 0,009 0,005 1,806 0,780 0,354 
6 в долях ГДК 0,697 0,110 0,052 0,710 0,233 0,121 0,670 0,300 0,114 

в мг/м³ 1,046 0,165 0,078 0,028 0,009 0,005 2,010 0,900 0,342 
 

Таблиця 4.4 

Концентрації речовин в районі розташування малих АЗС 

№ 
з/п 

Концентрації 
речовин 

Бензин Азоту діоксид Вуглецю оксид 

відстань від АЗС,м 

25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 в долях ГДК 0,510 0,093 0,030 0,518 0,139 0,081 0,450 0,101 0,083 
в мг/м³ 0,765 0,139 0,045 0,021 0,006 0,003 1,350 0,303 0,249 

2 в долях ГДК 0,487 0,062 0,038 0,515 0,126 0,091 0,501 0,124 0,085 
в мг/м³ 0,731 0,093 0,057 0,021 0,005 0,004 1,503 0,372 0,255 

3 в долях ГДК 0,519 0,075 0,037 0,607 0,123 0,091 0,401 0,130 0,097 
в мг/м³ 0,779 0,112 0,056 0,024 0,005 0,004 1,203 0,390 0,291 

4 в долях ГДК 0,510 0,077 0,032 0,597 0,142 0,092 0,489 0,160 0,097 
в мг/м³ 0,765 0,116 0,048 0,024 0,006 0,004 1,467 0,480 0,291 

5 в долях ГДК 0,468 0,089 0,042 0,595 0,125 0,071 0,500 0,157 0,081 
в мг/м³ 0,702 0,133 0,063 0,024 0,005 0,003 1,500 0,471 0,243 

6 в долях ГДК 0,477 0,091 0,042 0,499 0,122 0,099 0,497 0,181 0,086 
в мг/м³ 0,712 0,136 0,063 0,020 0,005 0,003 1,491 0,543 0,258 

 

Як видно із таблиць, рівні вмісту в атмосферному повітрі 

досліджуваних речовин на усіх відстанях від АЗС практично не перевищують 

установлених гігієнічних нормативів. 
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Якщо оцінювати якість атмосферного повітря міст за показниками 

забруднення (відношення реальних концентрацій сполук до їхніх ГДК з 

урахуванням класу небезпеки речовини) [40], можна відзначити, що, за 

винятком показників забруднення повітря азоту діоксидом на відстані 25 м 

від великих АЗС, вони не перевищують одиниці (таблиці 4.5-4.7). 

Таблиця 4.5 
Показники забруднення атмосферного повітря на різних відстанях 

від великих АЗС 

Великі 
АЗС, 
№ з/п 

Показники забруднення, ум. од. 
бензин азоту діоксид вуглецю оксид 

відстань від АЗС, м 
25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 0,89 0,12 0,07 1,08 0,35 0,16 0,71 0,31 0,20 
2 0,82 0,13 0,07 1,20 0,35 0,15 0,70 0,30 0,20 
3 0,81 0,12 0,06 1,03 0,36 0,15 0,70 0,33 0,19 
4 0,81 0,11 0,06 0,98 0,33 0,17 0,70 0,35 0,19 
5 0,80 0,13 0,06 1,06 0,32 0,20 0,63 0,35 0,23 
6 0,82 0,13 0,06 1,16 0,38 0,19 0,73 0,38 0,16 

 

Таблиця 4.6 
Показники забруднення атмосферного повітря на різних відстанях 

від середніх АЗС 

Середні 
АЗС, 
№ з/п 

Показники забруднення, ум.од. 
бензин азоту діоксид вуглецю оксид 

відстань від АЗС, м 
25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 0,65 0,10 0,05 0,90 0,27 0,14 0,61 0,19 0,10 
2 0,64 0,10 0,04 0,97 0,26 0,14 0,55 0,21 0,10 
3 0,64 0,09 0,04 0,92 0,26 0,14 0,55 0,22 0,10 
4 0,61 0,10 0,04 0,86 0,33 0,14 0,54 0,25 0,11 
5 0,62 0,10 0,05 0,94 0,26 0,14 0,55 0,24 0,11 
6 0,63 0,10 0,05 0,79 0,26 0,13 0,61 0,27 0,10 
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Таблиця 4.7 
Показники забруднення атмосферного повітря на різних відстанях 

від малих АЗС 

Малі 

АЗС, 

№ з/п 

Показники забруднення, ум.од. 

бензин азоту діоксид вуглецю оксид 

відстань від АЗС, м 

25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 0,46 0,08 0,03 0,58 0,15 0,09 0,41 0,09 0,08 

2 0,44 0,06 0,03 0,57 0,14 0,10 0,46 0,11 0,08 

3 0,47 0,07 0,03 0,67 0,14 0,10 0,36 0,12 0,09 

4 0,46 0,07 0,03 0,66 0,16 0,10 0,44 0,15 0,09 

5 0,43 0,09 0,04 0,66 0,14 0,08 0,45 0,14 0,07 

6 0,43 0,08 0,04 0,55 0,14 0,11 0,45 0,16 0,08 

 

Сумарні показники забруднення коливаються у межах: для великих 

АЗС – 2,49-2,71; 0,78-0,89 та 0,40-0,49 на відстанях 25м, 50м та 100м 

відповідно. Для середніх АЗС вони становлять 2,01-2,16; 0,56-0,68 та 0,28-

0,30; для малих – 1,43-1,56; 0,31-0,38 та 0,19-0,23 (таблиці 4.8-4.10). 

Таблиця 4.8 
Сумарний показник забруднення атмосферного повітря на різних 

відстанях від великих АЗС 

Великі 
АЗС, 
№ з/п 

Сумарні показники забруднення, ум. од. 
відстань від АЗС, м 

25 50 100 
1 2,68 0,78 0,43 
2 2,71 0,78 0,42 
3 2,54 0,81 0,40 
4 2,49 0,79 0,42 
5 2,49 0,80 0,49 
6 2,71 0,89 0,41 
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Таблиця 4.9 
Сумарний показник забруднення атмосферного повітря на різних 

відстанях від середніх АЗС 

Середні 
АЗС, 
№ з/п 

Сумарні показники забруднення, ум.од. 
відстань від АЗС, м 

25 50 100 

1 2,16 0,56 0,29 
2 2,16 0,57 0,28 
3 2,11 0,57 0,28 
4 2,01 0,68 0,29 
5 2,11 0,60 0,30 
6 2,03 0,63 0,28 

 

Таблиця 4.10 
Сумарний показник забруднення атмосферного повітря на різних 

відстанях від малих АЗС 

Малі 
АЗС, 
№ з/п 

Сумарні показники забруднення, ум.од. 
відстань від АЗС, м 

25 50 100 

1 1,45 0,32 0,20 
2 1,47 0,31 0,21 
3 1,50 0,33 0,22 
4 1,56 0,38 0,22 
5 1,54 0,37 0,19 
6 1,43 0,38 0,23 

 
Величини сумарних показників забруднення, отриманих за 

розрахованими концентраціями сполук, можна порівняти із сумарним 
показником забруднення, отриманим за умов наявності у повітрі на рівні 
гігієнічних нормативів усіх сполук, за якими велося спостереження. У наших 
дослідженнях вибрано 3 речовини, і з огляду на відповідні санітарні правила 
[40] цей критеріальний показник має дорівнювати 3,05. 

Аналіз за цим критерієм реальної ситуації показав, що сумарні 
показники забруднення повітряного середовища бензином, азоту діоксидом 
та вуглецю оксидом в районі розташування усіх АЗС не перевищують 
допустимого значення і рівень забруднення оцінюється як безпечний. 
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Слід зазначити, що сумарні показники забруднення характеризують 
саме ступінь забруднення повітряного середовища хімічними сполуками, і за 
величинами показників неможливо оцінити небезпеку його для здоров‘я 
населення. 

Для оцінки небезпеки розраховано неканцерогенний ризик цих сполук, 
що дає змогу кількісно оцінити шкідливий вплив для людини, що 
створюється забрудненням повітря цими сполуками. 

Визначення ризику розвитку неканцерогенних ефектів у здоров’ї 
проводили, як відмічалося вище, згідно з Міжнародною методологією оцінки 
ризику [95]. 

Для неканцерогенних речовин, як відомо, існують порогові рівні 
впливу, нижче від яких шкідливі ефекти не виникають. При перевищенні 
порогу для дії хімічних речовин характерний надзвичайно широкий спектр 
шкідливих ефектів, який залежить від шляху і тривалості надходження 
хімічної сполуки в організм та її концентрації. Зі збільшенням дози 
відбувається зміна і посилення симптомів впливу, залучення у токсичний 
процес нових органів і систем. Тому при оцінці ризику прийнято 
орієнтуватися на той шкідливий ефект, який виникає за впливу найменшої із 
ефективних доз, тобто критичний ефект. Органи та системи організму 
людини, що зазнають негативного впливу за дії найменшої із ефективних доз, 
називають критичними (таблиця 4.11). 

Таблиця 4.11  

Вплив досліджуваних хімічних сполук повітряного середовища на 

критичні органи та системи людини [95] 

Хімічні речовини Критичні органи та системи (за інгаляційного впливу) 

Бензин очі, органи дихання, печінка, нирки, ЦНС 

Азоту діоксид органи дихання, кров 

Вуглецю оксид кров, ССС, вади розвитку, ЦНС 

 
В основі характеристики ризику розвитку неканцерогенних ефектів, як 

відмічалося вище, лежить співставлення фактичної концентрації впливу 
хімічної речовини з референтною (безпечною) [95]. 
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Слід зазначити, що оцінка ризику за допомогою референтних 
концентрацій характеризує правдоподібність відсутності шкідливих реакцій, 
але не встановлює ймовірність розвитку того чи іншого шкідливого ефекту 
[182]. Перевищення референтної величини не обов’язково пов’язане з 
розвитком шкідливого ефекту: чим вища доза впливу і чим більше вона 
перевищує референтну, тим більша ймовірність виникнення шкідливих 
відповідей [168], [169]. 

Агентством з охорони навколишнього середовища США US EPA 
запропоновано класифікацію рівнів ризику для здоров‘я людини [181], яка 
більш конкретно відображає систему градацій неканцерогенного ризику, 
зменшує невизначеності при оцінці сумарного неканцерогенного ризику 
сполук односпрямованої дії (таблиця 4.12). 

Таблиця 4.12  
Класифікація рівнів ризику [181] 

Рівень ризику 

Коефіцієнт небезпеки 
розвитку 

неканцерогенних ефектів 
(HQ) для окремих сполук 

Індекс небезпеки розвитку 
неканцерогенних ефектів (HI) 

для групи сполук 
односпрямованої дії 

Високий  >3 >6 
Насторожуючий  1,1 – 3 3,1 – 6 

Допустимий 0,11 – 1,0 1,1 – 3,0 
Мінімальний  0,1 і менше 1,0 і менше 

 
Кількісну оцінку неканцерогенного ризику для здоров’я від 

забруднення атмосферного повітря хімічними сполуками на різних відстанях 
від АЗС проводили шляхом розрахунку коефіцієнтів небезпеки окремо для 
всіх речовин і всіх об’єктів та розрахунку індексу небезпеки розвитку 
неканцерогенних ефектів для групи сполук односпрямованої дії 

Таблиці 4.13-4.15 містять дані щодо коефіцієнтів небезпеки забруд-
нення атмосферного повітря в районах розміщення АЗС досліджуваними 
хімічними сполуками. 
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Таблиця 4.13 
Коефіцієнти небезпеки забруднення атмосферного повітря на 

різних відстанях від великих АЗС 

Великі 
АЗС, 
№ з/п 

Коефіцієнт небезпеки, ум.од. 
бензин азоту діоксид вуглецю оксид 

відстань від АЗС, м 
25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 20,70 2,77 1,69 0,97 0,31 0,15 0,78 0,34 0,22 
2 19,14 2,98 1,59 1,08 0,32 0,14 0,78 0,34 0,22 
3 18,85 2,81 1,48 0,93 0,32 0,14 0,77 0,36 0,21 
4 18,80 2,63 1,46 0,88 0,30 0,15 0,77 0,38 0,21 
5 18,59 2,92 1,44 0,95 0,29 0,18 0,70 0,37 0,25 
6 19,01 2,87 1,41 1,04 0,31 0,17 0,81 0,36 0,18 

Середнє 19,18 2,83 1,51 0,97 0,30 0,16 0,77 0,36 0,21 
 
 

Таблиця 4.14 
Коефіцієнти небезпеки забруднення атмосферного повітря на 

різних відстанях від середніх АЗС 

Середні 
АЗС, 
№ з/п 

Коефіцієнти небезпеки, ум.од. 
бензин азоту діоксид вуглецю оксид 

відстань від АЗС, м 
25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 15,00 2,28 1,06 0,81 0,24 0,12 0,67 0,21 0,11 
2 14,82 2,24 0,85 0,88 0,24 0,12 0,61 0,23 0,11 
3 14,77 2,11 0,87 0,83 0,23 0,12 0,60 0,24 0,11 
4 14,15 2,39 1,00 0,78 0,30 0,12 0,60 0,27 0,12 
5 14,32 2,32 1,09 0,85 0,24 0,13 0,60 0,26 0,12 
6 14,73 2,32 1,09 0,71 0,23 0,12 0,67 0,30 0,11 

Середнє 14,63 2,28 0,99 0,81 0,25 0,12 0,63 0,25 0,11 
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Таблиця 4.15 
Коефіцієнти небезпеки забруднення атмосферного повітря на 

різних відстанях від великих АЗС 

Малі 

АЗС, 

№ з/п 

Коефіцієнт небезпеки, ум.од. 

бензин азоту діоксид вуглецю оксид 

Відстань від АЗС, м 

25 50 100 25 50 100 25 50 100 

1 10,77 1,96 0,63 0,52 0,14 0,08 0,45 0,10 0,08 

2 10,30 1,31 0,80 0,52 0,13 0,09 0,50 0,12 0,09 

3 10,97 1,58 0,79 0,61 0,12 0,09 0,40 0,13 0,10 

4 10,77 1,64 0,68 0,60 0,14 0,09 0,49 0,16 0,10 

5 9,89 1,87 0,89 0,60 0,13 0,07 0,50 0,16 0,08 

6 10,03 1,92 0,89 0,50 0,12 0,09 0,50 0,18 0,09 

Середнє 10,45 1,71 0,78 0,56 0,13 0,08 0,47 0,14 0,09 

 
Аналіз розрахунків неканцерогенного ризику дозволяє за величиною 

коефіцієнта небезпеки виділити із досліджуваних сполук ті, що чинять на 
здоров‘я найбільший негативний вплив як токсиканти – це бензин. Згідно з 
таблицею 4.12, рівень ризику впливу цієї сполуки на відстані 25 м від АЗС 
різної потужності розглядається як високий, на відстані 50 м – насто-
рожуючий, 100 м – допустимий. Рівень неканцерогенного ризику впливу 
азоту діоксиду та вуглецю оксиду оцінюється в усіх випадках як допустимий. 

Така градація рівнів неканцерогенного ризику дає змогу обґрунтувати 
проведення відповідних заходів з його мінімізації як для окремих сполук, так 
і забруднення повітряного середовища у цілому. За рекомендаціями US EPA 
[181], за високого рівня ризику необхідно проведення термінових оздоровчих 
та інших заходів щодо його зниження, за насторожуючого – постійний 
контроль, розробка і проведення планових оздоровчих заходів об‘єктом-
забруднювачем та органами влади в умовах населених місць; за допустимого 
– контроль за цими сполуками для підтримання такого рівня ризику. 

Згідно з таблицею 4.12, критичними органами, які зазнають 
найбільшого негативного впливу цих сполук, є органи дихання, очі, печінка, 
нирки, ЦНС, ССС, вади розвитку та кров (таблиці 4.16-4.18). 
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Таблиця 4.16 
Індекси небезпеки впливу на окремі органи та системи організму 

людини досліджуваних речовин на різних відстанях від великих АЗС 

Органи та системи 
організму людини 

Індекси небезпеки, ум.од. 
відстань від АЗС, м 

25 50 100 

органи дихання 20,55 3,13 1,67 
очі 19,18 4,65 1,51 

печінка 19,18 4,65 1,51 
нирки 19,18 4,65 1,51 
ЦНС 19,95 3,19 1,72 
кров 1,74 0,66 0,37 

 
Таблиця 4.17 

Індекси небезпеки впливу на окремі органи та системи організму 
людини досліджуваних речовин на різних відстанях від середніх АЗС 

Органи та системи 
організму людини 

Індекси небезпеки, ум.од 
відстань від АЗС, м 

25 50 100 

органи дихання 15,44 2,53 1,11 
очі 14,63 2,28 0,99 

печінка 14,63 2,28 0,99 
нирки 14,63 2,28 0,99 
ЦНС 15,26 2,53 1,10 
кров 1,44 0,50 0,23 

 

Таблиця 4.18 
Індекси небезпеки впливу на окремі органи та системи організму 

людини досліджуваних речовин на різних відстанях від малих АЗС 

Органи та системи 
організму людини 

Індекси небезпеки, ум.од 
відстань від АЗС, м 

25 50 100 

органи дихання 11,01 1,84 0,86 
очі 10,45 1,71 0,78 

печінка 10,45 1,71 0,78 
нирки 10,45 1,71 0,78 
ЦНС 10,92 1,85 0,87 
кров 1,03 0,27 0,17 
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З огляду на дані таблиці 4.12, індекси небезпеки впливу досліджуваних 
сполук на всі органи і системи організму (окрім крові) на відстані 25 метрів 
від АЗС усіх категорій розглядаються як високі; на відстані 50 м від великих 
АЗС – насторожуючі; на відстані 50 м від середніх і малих АЗС та 100 м від 
усіх АЗС – допустимі. 

Отже, за показниками неканцерогенного ризику СЗЗ великих АЗС не 
може бути меншою за 100 м, середніх та малих АЗС – не менш ніж 50 м. При 
цьому слід зазначити, що оцінка небезпеки забруднення атмосферного 
повітря в районах розташування АЗС проводилася, як відмічалося вище, 
лише для 3 сполук, для яких установлено нормативні значення для 
повітряного середовища. Однак, останнім часом на багатьох АЗС 
застосовують також газоподібне пальне, і це може призводити до 
надходження у повітря інших небезпечних речовин і, як наслідок – 
збільшення загрози для здоров‘я людини. Останнє потребує окремих 
досліджень з оцінки впливу цих речовин. 

Таким чином, із наведених вище даних видно, що хоча показники 
забруднення атмосферного повітря на різних відстанях від АЗС і не 
перевищували критеріального показника забруднення і рівень забруднення 
кваліфікувався як безпечний, індекси небезпеки (показники 
неканцерогенного ризику) вказують, що навіть такий рівень забруднення 
може становити загрозу для здоров‘я. 

Висновок. Аналіз отриманих величин коефіцієнтів небезпеки хімічних 

речовин для великих АЗС свідчить про високий коефіцієнт небезпеки за 

максимальною концентрацією бензину як на межі нормативної СЗЗ у 50 м – 

20,4, так і на відстані, удвічі більшій за нормативну СЗЗ у 100 м – 13,4. 

Коефіцієнт небезпеки за максимальною концентрацією вуглеводнів також 

був високим на межі нормативної СЗЗ – 8,3 та на відстані 100 м – 7,5, для 

азоту діоксиду на межі нормативної СЗЗ – насторожуючий (1,8), на відстані 

100 м – допустимий (0,78). Індекси небезпеки впливу на окремі органи та 

системи організму (органи дихання, центральна нервова система, нирки, 

печінка, очі) досліджуваних речовин (бензин, азоту діоксид, вуглецю оксид) 

на відстані 50 м від малих та середніх АЗС – допустимі, від великих – 
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насторожуючі, що потребує зміни розміру СЗЗ у сторону збільшення для 

зазначених АЗС. 

Установлено, що за показниками неканцерогенного ризику СЗЗ 

великих АЗС не може бути меншою за 100 м, середніх та малих АЗС – не 

менш ніж 50 м. 
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Розділ 5 
ГІГІЄНІЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ІМОВІРНИХ 

АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА АЗС ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ТА 

НАСЕЛЕННЯ ПРИЛЕГЛОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

 
За результатами наукової санітарно-епідеміологічної оцінки "Планів 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на автозаправних 

станціях з автогазозаправним пунктом" (далі – ПЛАС), які були частиною 

проектних матеріалів досліджуваних АЗС ПАТ «Укрнафта» [99], 

встановлено наступне. 

За даними ПЛАС, у м. Одесі у 2003 р. на АЗС в результаті виконання 
ремонтних зварювальних робіт ємності для зберігання палива відбувся вибух 
пароповітряної суміші, внаслідок якого працівники отримали серйозні опіки. 
На АЗС у м. Березань Київської області під час зливу бензину з бензовоза в 
ємності підземного сховища через заряд статичної електрики відбувся вибух. 
У результаті вибуху і пожежі загинуло дві особи. На АЗС ПМК-1 у м. Києві у 
1998 р. відбулася пожежа ємностей з бензином і бензовоза на шасі КрАЗ, 
внаслідок якої загинув оператор. У 1973 р. у Франції стався вибух 
автоцистерни з ЗВГ, внаслідок якого загинуло 9 осіб та травмовано 40 
чоловік. У 1984 році в р. Сан-Хуан-Іксуатепек (Мексика) сталася серія 
вибухів резервуарів з ЗВГ, внаслідок яких близько 500 чоловік загинули, 
травмовано понад 7000 чоловік. Причинами надзвичайних ситуацій на цих 
об’єктах були: недотримання працівниками та споживачами правил техніки 
безпеки; технічна несправність електрообладнання; відсутність контролю за 
експлуатацією вибухонебезпечних ємностей та інші [56], [99]. 

У рамках дисертаційного дослідження було проаналізовано проектні 
матеріали щодо розміщення 10 типових АЗС з урахуванням заходів ПЛАС 
для визначення достатності ефективності еколого-гігієнічних, планувальних 
та організаційних заходів щодо попередження аварійних ситуацій на АЗС та 
АГЗП та зниження ризиків техногенного характеру для здоров’я працівників 
і населення прилеглих територій [127]. 
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Метою заходів ПЛАС є зведення до мінімуму наслідків аварії для 
людей, матеріальних цінностей і навколишнього середовища, запобігання її 
поширенню на інші підрозділи об'єкту і за межі його території, порятунку і 
виведення людей із зони аварії і потенційно небезпечних зон. 

ПЛАСи містили дані, отримані в ході вивчення експлуатаційно-
технічної документації, відомості отримані при обстеженні об‘єктів і досвіду 
експлуатації об‘єктів, наданих ПАТ «УКРНАФТА». До складу ПЛАС 
входила наступна проектна документація: Книга 1. Звіт про проведений 
аналіз небезпек, можливих аварій і їх наслідків; Книга 2. Оперативна частина 
розвитку аварії на рівнях «А» і «Б»; Книга 3. Оперативна частина розвитку 
аварії на рівні «В» [99]. 

У ході проведення санітарно-епідеміологічної оцінки зазначених 
проектних матеріалів було визначено еколого-гігієнічні планувальні та 
організаційні заходи щодо попередження аварійних ситуацій на АЗС та 
АГЗП з метою мінімізаціх ризиків техногенного характеру для здоров’я 
працівників і населення прилеглих територій. 

Санітарно-епідеміологічна оцінка була проведена на типових об’єктах з 
рідким видом палива – АЗС з підземним зберіганням палива та типовому 
об’єкті із газоподібним (зрідженим) паливом – АГЗП з наземним зберіганням 
палива, які є найпоширенішими в Україні і призначені для заправки 
автотранспортних засобів бензином, дизельним паливом і зрідженими 
вуглеводневими газами (далі – ЗВГ). 

На типовій АЗС було передбачено реалізацію бензину, дизельного 
палива відповідно до вимог: бензин марок А-80, А-92, А-95; паливо дизельне 
зимове і літнє. 

До складу АЗС входили: операторна з магазином; 3 паливороздавальні 
колонки фірми «DRESSER» (Швеція); підземний резервуарний парк – 4 
металеві двохкорпусні горизонтальні резервуари РГС-25 з розподілом палива 
по резервуарах. 

У ході розрахунків були вивчені: хімічні і фізичні властивості бензину і 
дизельного палива; значення параметрів процесу прийому, зберігання і 
наливання (заправки) в автотранспортні засоби і перекачування світлих 
нафтопродуктів; фактичний стан та умови експлуатації устаткування; 
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конструктивні особливості устаткування, які обумовлюють наявність 
небезпек, властивих даному типові устаткування; розташування об'єкту на 
місцевості; кліматичні умови і особливості ландшафту в межах зони 
можливого поширення наслідків аварії; технічні і організаційні можливості 
АЗС по запобіганню переходу аварійної ситуації в аварію і локалізації 
наслідків імовірної аварії. 

На типовій АГЗП було передбачено реалізацію ЗВГ – за ГОСТ 27578-
87 "Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. 
Технические условия". 

До складу АГЗП входили: пункт заправки автомобілів зрідженим газом 
з навісом; наземний резервуар для зрідженого газу місткістю 10 м³. 

Злив палива з автоцистерн (далі – АЦ) в резервуари проводилась лише 
у денний час доби, при цьому заправка автотранспортних засобів і їх доступ 
на територію об’єкта припинявся. 

Персонал, що обслуговував АЗС, в адміністративному і оперативному 
порядку підпопядковувався керівникові АЗС, який керував виробничою 
діяльністю АЗС і ніс відповідальність за безпечну експлуатацію об'єкту. 
Керівництво виробничою діяльністю АЗС здійснювалося з приміщення 
операторної вказаними посадовими особами. Це приміщення визначено 
пунктом оперативного управління об'єктом. 

У розпорядженні виробничого персоналу знаходилась наступна 
експлуатаційна документація: 

а) технічна: технологічні і електричні схеми, а також схеми 
розташування трубопроводів з вказівкою арматури на них; паспорти і 
інструкції з експлуатації технологічного устаткування; виробничі інструкції; 
інструкції по охороні праці, пожежній безпеці, техніці безпеки, затверджені 
керівником підприємства; посадові інструкції працівників об'єкту, затвердже-
ні керівником підприємства; план-графіки технічного обслуговування і 
ремонту споруд, устаткування і пристроїв об‘єкту, розроблені відповідно до 
системи технічного обслуговування і ремонту; план локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій; програма первинного (повторного) інструктажа; 
Правила технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, 
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контейнерних і пересувних автозаправних станцій; градуйовальні таблиці 
резервуарів; паспорт заземляючого пристрою (контурів); 

б) облікова: журнал прийому і здачі змін; журнал обліку устаткування, 
інвентаря і майна; журнал оперативного контролю стану охорони праці; 
журнал обліку і комплектності засобів індивідуального захисту; журнал 
проведення інструктажів з охорони праці; журнал обліку ремонту 
устаткування; акти перевірки і випробувань устаткування АЗС; журнал по 
експлуатації захисту від проявів статичної електрики; журнал перевірок 
засобів контрольно-вимірювальних приладів; проливів, вимірів опору 
контура заземлення. 

Профілактичне обслуговування і ремонт устаткування виконувалося 
силами персоналу АЗС і спеціалізованих організацій. 

За характеристикою технологічне обладнання АЗС знаходилось на 
відкритому майданчику, що виключав скупчення пари вуглеводневих палив і 
забезпечував природне провітрювання майданчика. 

Проїзди по території об‘єкту мали тверде асфальтобетонне покриття. 
На території АЗС були встановлені дорожні знаки обмеження швидкості і 
односоронього руху. 

АЗС була оснащена наступним устаткуванням безпеки: засоби 
контролю параметрів технологічного процесу; засоби автоматичного 
перемикання і блокування; апаратура автоматизованого контролю рівня 
палива в резервуарах; засоби зв‘язку; протипожежні засоби; засоби 
заземлення; блискавкозахист території АЗС; засоби для збору автомобільного 
палива; засоби освітлення території; засоби безперебійності електропоста-
чання; засоби регламентації руху автотранспорту по території АЗС. 

Для автоматизованого контролю рівня палива в кожному резервуарі 
використовувалися датчики рівня, які відображали рівень палива в резервуарі 
на моніторі комп'ютера. 

Засоби зв‘язку були представлені: телефонним міським зв‘язком в 
приміщенні операторної; системою гучномовного зв'язку і сповіщення; 
системою радіофікації; особистими апаратами мобільного телефонного 
зв‘язку. 
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За класифікацією вибухо-пожежонебезпечністю АЗС є вибухо-пожежо-
небезпечним об‘єктом і класифікується за категоріями, що наведені в таблиці 5.1. 

 
Таблиця 5.1 

Класифікація виробничих споруд АЗС за вибухо-пожежонебезпечністю і 
категоріям вибухонебезпечної суміші 

 

Наймену-
вання 

Категорія 
приміщень 
по вибухо-
пожежоне-
безпечності 
за ОНТП-

2486 

Клас 
вибухо- 
поже-

жонебе-
зпечності 

Категорія і 
група вибу-
хонебезпеч-
ної суміші 
по ГОСТ 

12.1.011-78 

Коротка 
характери-

стика 
середовища 

Примітка 

Будівля 
операторної Д – – 

нормальне-
середовище 

Будівля IIIА ступені 
вогнестійкості. 
Пів вище за плану-
вальну відмітку 

Паливороз-
давальні 
колонки А 1 ІІА/ТЗ 

пари 
бензину, 

дизельного 
палива 

Зона небезпеки в 
радіусі 3 м від ПРК 

Паливні 
підземні 
резервуари А 1 ІІА/ТЗ 

пари 
бензину, 

дизельного 
палива 

Вибухонебезпечна 
зона в межах 5 м по 
горизонталі і 
вертикалі від 
дихальних клапанів 

Стоянка 
автоцистерни 
бензовозу 
при зливі 
бензину 

А 1 ІІА/ТЗ 

пари 
бензину, 

дизельного 
палива 

 

 
За проектними матеріалами будівля операторної і споруди АЗС були 

обладнані автоматичною пожежною сигналізацією. 
До складу протипожежних засобів об'єкту входили: пожежний гідрант, 

призначений для забору води пожежними автомашинами (розташований із 
зовнішнього боку огородження об'єкту); пожежний щит стандартної 
комплектації і ящик з піском об'ємом 1 м³ – на відстані 1,5 м від будівлі 
операторної; ящик з піском об'ємом 1 м³ біля вузла зливу автоцистерни; 
вогнегасники ВП-9 – 6 шт.; вогнегасник ВП-100 – 1 шт.; вогнегасники ВВ-5 – 
2 шт., що відповідає вимогам додатку Н ДБНВ.2.5-20-2001. 
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Технологічне стаціонарне устаткування, автоцистерни і електро-
устаткування АЗС було виконано згідно з вимогами правил безпечної 
експлуатації і "Правил захисту від статичної електрики" (НПАОП 0.00-1.29-
97) і мали заземлення. 

Система блискавкозахисту АЗС була виконана відповідно до 
"Інструкції по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд" 
РД 34.21.122-87, згідно з якою АЗС була віднесена до третьої категорії за 
влаштуванням блискавкозахисту. У вибухонебезпечних зонах були 
встановлені вибухозахищені світильники з натрієвими лампами. 

Електропостачання об‘єкту здійснювалося від існуючих мереж 0,4 кВ 
по двох кабельних лініях. За категорією надійності електропостачання АЗС 
була віднесена до споживачів другої категорії. 

З метою попередження виникнення аварійних ситуацій та для 
безпечного ведення технологічних процесів АЗС з дотриманням вимог 
вибухо-, пожежної безпеки були реалізовані наступні заходи: об‘єкт був 
оснащений устаткуванням безпеки; технологічні трубопроводи (поліети-
ленові) мали мінімальну кількістю роз‘ємних з‘єднань; трубопроводи і 
арматура після закінчення монтажних робіт були випробувані на щільність і 
міцність; паливні резервуари обладнані дихальними клапанами, поєднаними 
з вогневими запобіжниками; злив нафтопродуктів в резервуари – 
герметизований, через зливні швидкорознімні муфти; резервуари для 
зберігання нафтопродуктів – двостінні, із заповненням проміжку інертним 
газом; контроль цілісності міжстінного простору; впроваджена система 
рециркуляції пароповітряної суміші з резервуарів в автоцистерну при 
прийомі палива, а також з паливних баків автотранспорту в резервуар при 
відпуску палива споживачеві; забезпечено провітрювання технологічних 
колодязів резервуарів переносним вентилятором; виконання технологічного 
устаткування, яке знаходиться в прямому контакті з нафтопродуктами або 
розташовується в межах вибухонебезпечної зони – у вибухозахищеному 
кожусі; категорії виконання устаткування відповідають кліматичним умовам; 
розміщення устаткування і зони його обслуговування – відповідно до діючих 
нормативних вимог; виконання частин механізмів, що обертаються, у 
захисних кожух. 
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Основними небезпечними фізичними та хімічними факторами, що 
можуть спричинити імовірні аварійні ситуації на АЗС та АГЗП в процесі їх 
експлуатації та можуть негативно вплинути та здоров‘я працюючих, 
відвідувачів та населення прилеглої житлової забудови є: надлишковий тиск 
бензину і дизельного палива в насосах ПРК і трубопроводах при їх 
перекачуванні при заправці автотранспорту; підвищена швидкість руху 
бензину і дизельного палива в трубопроводах при заправці автотранспорту; 
створення розрідження (тобто пониження тиску) в автоцистернах при зливі з 
них автомобільного палива і в резервуарах при відкачуванні їх вмісту при 
заправці автотранспорту; зміна температури бензину і дизельного палива при 
їх зберіганні в резервуарах, що веде до утворення пароповітряної суміші. 

За технологією при зливі автомобільного палива в автоцистерні 
відбувається пониження тиску, що призводить до підсмоктування повітря і 
створення в автоцистерні вибухопожежонебезпечної суміші пари автомо-
більного палива з повітрям. Окрім цього, при зливанні бензину відбувається 
повернення пароповітряної суміші із заповнюваного резервуару в 
автоцистерну. 

Значні коливання температури зовнішнього повітря призводять до 
підсмоктування в резервуари повітря з утворенням вибухонебезпечної 
пароповітряної суміші в резервуарі (при пониженні температури) або (при 
підвищенні температури) до потрапляння пароповітряної суміші через 
дихальну арматуру резервуару в навколишнє середовище (так зване «мале» 
дихання резервуарів). 

При зливанніі автомобільного палива в резервуари небезпечний 
перелив палива в резервуар (в разі відмови клапана переповнювання) і його 
викид, а також пошкодження резервуару. 

Крім того, в процесі заповнення резервуару відбувається витіснення з 
нього пароповітряної суміші через дихальну арматуру в атмосферу (так зване 
"велике" дихання резервуарів). 

При відкачуванні палива з резервуару в ньому утворюється 
розрідження, яке призводить до підсмоктування повітря через дихальну 
арматуру і утворення в резервуарі вибухонебезпечної пароповітряної суміші. 
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Слід зазначити, що обв'язування резервуарів зберігання бензину 
трубопроводами системи рециркуляції пари різко знижує кількість пари, що 
витісняється в атмосферу в результаті «великих» і «малих» дихань 
резервуарів. 

Технологічною схемою передбачена примусова подача автомобільного 
палива насосами ПРК з резервуарів в ПРК для наливання в автотранспорт. 
Надлишковий тиск автомобільного палива в насосах і трубопроводах при 
перекачуванні палива може привести: 

– до їх розгерметизації і руйнування з викидом автомобільного палива; 
– до перевищення регламентних швидкостей руху автомобільного 

палива в трубопроводах, що спричинить накопичення зарядів статичної 
електрики на устаткуванні і автомобільному паливі, що перекачується. 

Крім того, надлишковий тиск автомобільного палива в разі його викиду 
(порушення герметичності або руйнування трубопроводу або насоса в ПРК) 
характеризується підвищеною швидкістю струменя, яке викидається, що 
обумовлює направлений викид технологічного середовища на значні відстані 
і тим самим збільшує площу проливу (випари), габарити (масу) 
вибухопожежонебезпечної хмари і можливість потрапляння автомобільного 
палива на людей (збільшення небезпеки опіків в разі спалаху), а також 
призводить до збільшення маси викиду в порівнянні з викидом без 
надлишкового тиску за однаковий проміжок часу. 

Підвищені швидкості руху автомобільного палива в трубопроводах 
викликають утворення зарядів статичної електрики, які можуть бути 
джерелами займання. 

Технологічним процесам на АГЗП властиві наступні небезпечні 
параметри: підвищений тиск парової і рідкої фаз ЗВГ в автоцистерні 
зрідженого газу, насосі перекачування ЗВГ, трубопроводах, резервуарі, 
рукавах при зливі з автоцистерні зрідженого газу, перекачуванні, 
тимчасовому зберіганні в резервуарі і наливанні ЗВГ в балони 
автотранспортних засобів, що може привести до їх розгерметизації і 
руйнування з викидом ЗВГ; можливість утворення розрідження (тобто 
пониження тиску) в автоцистерні зрідженого газу при зливі з неї ЗВГ і в 
резервуарі при відкачуванні його вмісту в ході заправки автотранспортного 
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засобу, що за умови наявності нещільності в устаткуванні може привести до 
підсосу повітря і утворення вибухонебезпечної суміші пари ЗВГ з повітрям в 
устаткуванні; підвищена швидкість руху ЗВГ в трубопроводах, що веде до 
накопичення зарядів статичної електрики на устаткуванні і в самому ЗВГ; 
заповнення ємкості (резервуару або балона) ЗВГ з підвищеною 
інтенсивністю, що веде до переливу ЗВГ, розгерметизації і руйнування 
ємності з викидом ЗВГ або до зменшення вільного парового простору 
ємкості менше нормативної величини. 

У проектних матеріалах розрахункові варіанти імовірних аварій та 
можливих зон дії вражаючих чинників на АЗС, які визначалися з 
використанням методик, приведених в нормативно-технічних документах, в 
довідковій і науково-технічній літературі, у тому числі: НПБ 105-03 
"Визначення категорій зовнішніх установок по пожежній небезпеці"; ГОСТ Р 
12.3.047-98 ССБТ "Пожежна безпека технологічних процесів. Загальні 
вимоги. Методи контролю"; НПАОП 0.00-4.33-99 "Положення по розробці 
планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій". 

Вибір розрахункових варіантів аварій проведено з врахуванням 
найбільш несприятливого та вірогідного варіанту аварії, при якому: 
відбувається викид максимально можливої кількості автомобільного палива; 
утворюється горюча пароповітряна суміш з найбільшою кількістю пари 
автомобільного палива. 

При техногенних вибухах вражаючими чинниками фізичної дії є 
повітряна ударна хвиля і уламки зруйнованого устаткування. Основним 
вражаючим чинником пожежі є теплове випромінювання. 

У таблицях 5.2, 5.3, 5.4 приведені характеристики ступеня дії на 
здоров‘я людей ударної хвилі вибухів і ступеня ураження людей залежно від 
інтенсивності теплового випромінювання пожеж, у тому числі пожежі 
"Вогняна куля". 
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Таблиця 5.2 
Характеристика ступеня впливу на здоров‘я людей залежно від значення 

надлишкового тиску 
Надлишковий 
тиск ∆Р (кПа) 

Ураження 
(травми) Характер ураження 

5 Поріг травмування людей на відкритій місцевості 

20-40 легкі Легка загальна контузія організму, тимчасове 
пошкодження слуху, удари і вивихи кінцівок. 

40-60 середні Серйозні контузії, пошкодження органів слуху, 
кровотеча з носа і вух, сильні вивихи і переломи 
кінцівок. 

60-100 важкі Сильна контузія всього організму, пошкодження 
внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кінцівок. 
Можливі смертельні результати. 

понад 100 украй 
важкі 

Отримувані травми дуже часто приводять до 
смертельного результату. 

 
Таблиця 5.3 

Залежність між ступенем ураження і інтенсивністю теплового 
випромінювання 

Ступінь ураження Інтенсивність теплового 
випромінювання, кВт/м² 

Без негативних наслідків протягом довгого часу 1,4 
Безпечно для людини в брезентовому одязі 4,2 
Непереносний біль через 20-30 с 
Опік 1-го ступеня через 15-20 с 
Опік 2-го ступеня через 30-40 с 

7,0 

Непереносний біль через 3-5 с 
Опік 1-го ступеня через 6-8 с 
Опік 2-го ступеня через 12-16 с 

10,5 

Займання деревини з шорсткою поверхнею 
(вологість 12%) при тривалості опромінення 15 хв 

12,9 

Займання деревини із забарвленою масляною 
фарбою по струганій поверхні; займання фанери 

17,0 

 
Таблиця 5.4 

Гранично допустима доза теплового випромінювання при дії 
«вогняної кулі» на людину 

Ступінь ураження Доза теплового випромінювання, Дж/м² 
Опік 1-го ступеня 1,2×105 
Опік 2-го ступеня 2,2×105 
Опік 3-го ступеня 3,2×105 
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Розрахунковий розмір пароповітряної хмари з вибухонебезпечними 
концентраціями формується в наслідок реалізації так званої «пожежа-
спалах», при якій зона ураження високотемпературними продуктами 
згорання пароповітряної суміші практично збігається з максимальним 
розміром хмари продуктів згорання (тобто вражаються в основному об'єкти, 
що потрапляють в цю хмару). В ПЛАС був проведений розрахунок можливих 
зон ураження при "пожежі-спалаху" [99]. 

При розриві автоцистерни внаслідок перевищення в ній допустимого 
тиску (при знаходженні її у вогнищі пожежі) можливої пожежі типу 
"Вогняна куля" із займанням вмісту автоцистерни, що представляє особливу 
небезпеку за інтенсивністю свого теплового випромінювання [109], [140]. 

У проекті проведено прогнозування виникнення аварійних ситуацій і 
розвитку на всіх структурних елементах АЗС. 

Більш детально розглянуто сценарій виникнення і розвитку можливих 
аварій на підземному резервуарі рідкого палива з визначенням характеристик 
зон ураження, які є типовими для всіх досліджуваних АЗС. 

Основними видами можливих аварій на АЗС є: витоки (викиди), що 
приводять до проливів бензину і дизельного палива; пожежі проливів 
бензину і дизельного палива; вибухи пароповітряних сумішей над 
проливівами бензину; вибухи сумішей пари бензину з повітрям в 
устаткуванні (резервуари, автоцистерни); вибухи пароповітряних сумішей, 
що утворилися внаслідок "великого дихання" резервуарів з бензином; 
великомасштабне дифузійне горіння пари бензину – "Вогняна куля" [140]. 

Основними вражаючими чинниками цих аварій є: надлишковий тиск 
ударної хвилі вибуху; теплове випромінювання пожеж; продукти горіння при 
реалізації пожежі-спалаху, що розширюються. 

Розрахунки наведені в ПЛАС, проводилися для найбільш вибухо-
пожежонебезпечної речовини – бензину. За результатами розрахунків 
параметрів можливого вибуху суміші парів бензину з повітрям в резервуарі 
зона дії вражаючих чинників аварій в радіусі становить 34,8 м. 

На рисунку 5.1 (А) наданий ситуаційний план об’єкта в разі імовірної 
аварії із зонами дії хвиль надлишкового тиску внаслідок "великого дихання" 
резервуару зберігання палива [99]. 



 

 

 
А – ситуаційний план об‘єкта з зонами дії хвиль 

надлишкового тиску внаслідок "великого дихання" 
резервуару 

Б – ситуаційний план об‘єкта з зонами інтенсивності 
теплового випромінювання "вогняної кулі", що виникла 

внаслідок парового вибуху резервуару ЗВГ 
 
Рис. 5.1. Ситуаційний план об’єкта в разі імовірної аварії 
 



За можливим сценарієм основними видами можливих аварій 
резервуару ЗВГ на АГЗП, який є найбільш експлуатованим на сучасних 
БП АЗС, є аналогічними АЗС: витоки (викиди – викид ЗВГ (парової і 
рідинної фази); факельне горіння ЗВГ при їх витоці/викиді; вибух 
газоповітряної суміші над проливом ЗВГ; пожежа проливу ЗВГ; паровий 
вибух резервуару у вогнищі пожежі; великомасштабне дифузійне горіння 
хмари пари ЗВГ у відкритому просторі ("вогняна куля"); вибух суміші пари 
ЗВГ з повітрям усередині резервуару. 

За розрахунками параметрів вибухонебезпеки проливів ЗВГ при 
руйнуванні резервуару радіус зони сильних руйнувань будівель і смертельної 
небезпеки для людей становить 41 м. Максимальна зона дії вражаючих 
чинників аварій (вибух) в радіусі становить 246 м (часткове руйнування 
скління, нижній поріг ураження людей на відкритій місцевості). 

На рисунку 5.1 (Б) наданий ситуаційний план об’єкта (АГЗП) з зонами 
інтенсивності теплового випромінювання "вогняної кулі", що виникла 
внаслідок парового вибуху резервуару ЗВГ в джерелі пожежі [99]. В 
проектних матеріалах (ПЛАС) були передбачені організаційно-технічні 
заходи по протиаварійному захисту при експлуатації резервуарів зберігання 
бензину, ДП та ЗВГ: постійне спостереження за ходом технологічного 
процесу і негайна його зупинка при виході його параметрів за критичні 
значення, появі джерела запалення: постійний контроль роботи устаткування 
з виявленням і негайним усуненням несправностей; підтримання високої 
кваліфікації персоналу; виконання вимог нормативно-технічної документації; 
контроль стану технологічної дисципліни; проведення атестації професій-
ного рівня; регулярні тренування виконання дій при імовірних аварійних 
ситуаціях; звільнення від виконання обов'язків порушників технологічної 
дисципліни. 

Оперативна частина ПЛАС визначала заходи по: запобіганню 
виникнення аварійних ситуацій; запобіганню переходу аварійної ситуації в 
аварію; ліквідації або локалізації аварії на відповідних стадіях її розвитку. 

Алгоритм ПЛАС включає: порядок здійснення заходів щодо запобі-
гання аваріям на об‘єкті під час проведення основних технологічних опера-
цій, які представляють найбільшу аварійну небезпеку; скоординованість дій в 
разі аварії або загрози її виникнення; права і відповідальність персоналу по 
запобіганню і ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 
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Висновки. 1. Для типової АЗС з підземними резервуарами для 
зберігання бензину і дизельного палива, радіус дії вражаючих чинників 
імовірних аварій становить 34,8 м, що не перевищує передбачені в країні 
чинні нормативні розміри протипожежних відстаней у 40 м (табл. 15.5 
ДБН Б.2.2-12:2019 [101]) та СЗЗ у 50 м (п. 5.32 ДСП № 173-96 [41]). 

2. В Україні для АГЗП, як для окремого об‘єкта, так і структурного 
підрозділу БП АЗС, чинним санітарним законодавством нормативна СЗЗ не 
встановлена. 

3. Для типових АГЗП із наземними резервуарами ЗВГ, які є найбільш 
експлуатованими на сучасних БП АЗС та як окремо розташовані об’єкти 
радіус зони сильних руйнувань будівель і смертельної небезпеки для людей 
становить 41 м, що прирівнюється до нормативної протипожежної відстані у 
40 м та не перевищує СЗЗ у 50 м, яка є чинною для АЗС (які об’єктами –
аналогами АГЗП) і рекомендується до встановлення для АГЗП. 

4. За санітарно-епідеміологічною оцінкою заходи ПЛАСів зазначених 
проектних матеріалів містили еколого-гігієнічні планувальні та організаційні 
заходи щодо попередження аварійних ситуацій на АЗС та АГЗП з метою 
мінімізаціх ризиків техногенного характеру для здоров’я працівників і 
населення прилеглих територій. 
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ступенем їх впливу на забруднення довкілля // Довкілля та здоров‘я. 2018. 
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3. Могильний С.М. Обґрунтування внесення змін до нової редакції 
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Розділ 6 
ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

САНІТАРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ 

 
За результатами проведеної комплексної гігієнічної оцінки небезпеки 

сучасних АЗС для навколишнього середовища та здоров’я населення, а також 
визначення ризиків розвитку несприятливих ефектів у здоров’ї населення 
внаслідок забруднення атмосферного повітря автозаправними станціями різної 
потужності залежно від їх відстані до прилеглої території житлової забудови 
нами удосконалено гігієнічні критерії розміщення АЗС та їх класифікацію. 

Для удосконалення санітарної класифікації АЗС у ході роботи були 
визначені гігієнічні критерії диференціації АЗС, які враховували їх 
містобудівну характеристику (категорії) – це потужність за ємністю 
резервуарів для зберігання палива, а саме: малі АЗС – 40м³, середні від 80 до 
100 м³, великі від 100 до у 140 м³. Були визначені також еколого-гігієнічні 
критерії – це обсяг валових викидів специфічних ЗР в атмосферу від 
виробничої діяльності в залежності від потужності ємностей резервуарів для 
зберігання палива: малі АЗС (40м³) – до 1,0 т/рік; середні АЗС (від 80 до 
100 м³) – до 2,0 т/рік; великі АЗС (від 100 м³) – від 3,0 т/рік. 

При оцінці АГЗП як окремих об’єктів, так і у складі АЗС як 
структурного підрозділу, які реалізовують пожежо-, вибухонебезпечну 
продукцію – пропан, бутан, були прийняті аналогічні гігієнічні критерії 
диференціації АГЗП. Зазначені критерії враховували містобудівну 
характеристику АГЗП – це потужність за ємністю резервуарів для зберігання 
газу, а саме: малий АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 5 м³, 
середній АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 10 м³ , великий 
АГЗП з підземними резервуарами місткістю до 20 м³. Нами були визначені 
обсяги валових викидів специфічних ЗР в атмосферу від виробничої 
діяльності АГЗП в залежності від потужності ємностей резервуарів для 
зберігання газу: малий АГЗП (5 м³) – від 0,018 до 0,771 т/рік; середній АГЗП 
(10 м³) – від 0,043до 1,312 т/рік; великий АГЗП (20 м³) – від 1,080 до 
3,788 т/рік. 
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Суттєве значення для зменшення викидів ЗР при функціонуванні АЗС 
та АГЗП має впровадження сучасних найбільш екологобезпечних технологій, 
що відповідають вимогам основних директив Європейського союзу 
2010/75/ЄС (про промислові викиди) [164], 2008/50/ЄС (про якість 
атмосферного повітря та чистіше повітря) [162], 98/70/ЄС (щодо якості 
бензину та дизельного палива) [167]. 

Оскільки основним споживачем продукції АЗС та АГЗП є 
автотранспорт, то основним гігієнічним критерієм до нього є відповідність 
його характеристики двигунів внутрішнього згорання Європейським 
екологічним нормам (стандартам), які запроваджені у Європі з 1988 р., в 
Україні лише з 2006 р. 

Запровадження з 2016 р. у виробництво транспортних засобів та 
ввезення на територію України автомобілів з технічними характеристиками 
їх конструкцій, що відповідають екологічним нормам не нижче рівня "Євро-
5", забезпечить зменшення вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах: СО 
– в 2,2 рази, СН – в 2,6 рази, NOx – в 2,5 рази, що зменшить забруднення 
атмосферного повітря як на території АЗС, так і на прилеглій до неї житловій 
території. 

Визначений у роботі неканцерогенний вплив забруднення атмосферного 
повітря бензином на стан здоров’я населення, що мешкає на прилеглій до АЗС 
території, показав про недостатність чинного нормативу СЗЗ у 50 м для АЗС 
великої потужності. Оскільки допустимий рівень неканцерогенного ризику 
впливу бензину відмічався тільки на 100 м нами з метою попередження 
захворювань населення, що мешкає на прилеглій до великої АЗС території, 
було запропоновано, як профілактичний захід, обмежити потужність АЗС з 
переходом на еколого-безпечні види палива та звузити види транспорту, що 
обслуговується на АЗС – тільки для легкових автомобілів [127]. 

За отриманими нами результатами нами розроблено алгоритм 
обґрунтування розмірів СЗЗ для АЗС (та АГЗП) з урахування принципу 
комплексності (рис. 6.1), за яким основним блоками є: визначення 
потужності АЗС; встановлення дотримання нормативних протипожежних 
відстаней; аналіз технології та умов зберігання палива (підземне, наземне); 
режим роботи АЗС (у денний, цілодобовий); характеристика видів 
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автотранспорту та їх кількість, що заправляється за зміну (чи добу); аналіз 
впливу на довкілля; визначення зони забруднення та ризику для здоров’я 
населення та ін. 

 
Рис. 6.1. Алгоритм гігієнічного обґрунтування розмірів СЗЗ для АЗС (та АГЗП) 

 
Результати аналізу відповідності національного санітарного та 

містобудівного законодавства України щодо проектування та будівництва 
АЗС та АГЗП сучасним вимогам висвітлили його недоліки та протиріччя. За 
чинними ДБН Б.2.2-12:2019 [101], мінімальна нормативна (протипожежна) 
відстань від АЗС малої потужності до найближчої житлової забудови 
становить 20 м, тоді як за чинними ДСП №173-96 СЗЗ – 50 м, що перекриває 
протипожежну у 2,5 рази. Для великої АЗС, навпаки, мінімальна 
протипожежна відстань більша за СЗЗ у 1,6-2 рази і становить 80 м і 100 м, 
відповідно, в той час як нормативна СЗЗ залишається на рівні 50 м, що є 
небезпечним для життя і здоров’я мешканців житлової забудови, прилеглої 
до території АЗС, як до пожежо-, вибухонебезпечного об’єкта. Для АГЗП в 
Україні АЗС не встановлена. 
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Нами обґрунтовано до унормування нові розміри СЗЗ для АЗС великої 
потужності у 100 м та для АГЗП ємністю 5 м³ у 50 м, і потребує врахування 
при внесенні змін у ДБН Б.2.2-12:2019 [101] та ДСП №173-96 [41], що 
усунуть протиріччя цих норм у будівельній галузі і зробить містобудівну 
ситуацію безпечною для здоров’я і життя мешканців прилеглих до цих 
об’єктів територій. 

Враховуючи, що АЗС та АГЗП є пожежо-, вибухонебезпечними 
об’єктами нами пропонуються при плануванні та забудові АЗС та АГЗП 
різних видів та потужностей до впровадження заходи щодо попередження 
стресогенного навантаження на мешканців прилеглої до АЗС забудови: 
робота лише у денний час доби; заправку здійснювати екологічно чистим 
видом палива; обмеження в обслуговуванні важкого транспорту та автобусів; 
обмеження використання освітлювальних рекламних щитів з мигаючим 
ефектом у темний період дня; озеленення території та території СЗЗ та інші. 

При вирішенні питань органами місцевого самоврядування планування 
та забудови АЗС та АГЗП різних видів та потужностей необхідно залучати 
громадськість, особливо мешканців прилеглої до цих перспективних об’єктів 
житлової забудови, що відповідає вимогам Директиви 2003/35/ЄС (про 
забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, 
що стосуються навколишнього середовища) [158], Директиви 2003/4/ЄС (про 
доступ громадськості до інформації про навколишнє природне середовище) 
[159], Орхуської конвенції щодо вільного доступу до інформації, участі 
громадськості до питань, що стосуються довкілля, а також слугує реалізації 
прийнятих в Україні нових законів "Про оцінку впливу на довкілля" від 
23.05.2017 р. № 2059-VIII [111] та "Про стратегічну екологічну оцінку" від 
20.03.2018 р. № 2354-VIII [112]. 

Впровадження розроблених гігієнічних рекомендацій сприятиме 
забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов проживання населення та 
оптимізації розміщення АЗС на міській території. 

Зазначені документи використовуються на загальнодержавному рівні 
при проектуванні, будівництві і експлуатації АЗС проектантами, 
будівельниками та інспекторами у галузі містобудування та охорони 
навколишнього середовища. 
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЯ 

Проведений аналітичний огляд літератури свідчить про стрімке 
збільшення автомобільного парку в Україні, що зумовлює відповідний 
розвиток інфраструктури обслуговування автомобілів, в першу чергу АЗС. 

Аналіз численних наукових досліджень свідчить про те, що 
автомобільний транспорт, поряд з промисловістю, є одним з пріоритетних 
джерел забруднення атмосфери і частка автотранспорту в загальному обсязі 
викидів шкідливих речовин у містах становить до 80%. 

Багато вчених в Україні та за кордоном велику увагу приділяють саме 
до умов безпеки експлуатації АЗС та її впливу на забруднення ґрунту та 
геологічного середовища у місці розташування, вивченню умов експлуатації 
АЗС, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря. Більшість вчених 
займаються дослідженнями викидів від легкових транспортних засобів до 
приземного шару атмосфери або питанням вивчення якості повітря на 
автошляхах та вулицях, зокрема їх запиленості. 

Дослідження планувальних рішень розташування АЗС різної 
потужності в умовах сельбищної забудови, що вже склалась, оцінка ризику 
від забруднення ними атмосферного повітря для здоров’я населення та умови 
його життєдіяльності, що мешкає поблизу цих об’єктів, в Україні вкрай 
обмежені і фрагментарні, що зумовило актуальність вибраної теми 
дисертаційної роботи, визначили її мету і завдання. 

Тому метою дослідження було обґрунтувати гігієнічні критерії до 
розташування сучасних автомобільних заправних станцій різної потужності 
за ступенем впливу на навколишнє середовище та визначити розміри 
санітарно-захисної зони. Відповідно до завдань дисертаційного дослідження і 
на підставі системи оцінок впливу сучасних АЗС різних типів та різної 
потужності на стан забруднення навколишнього середовища та умови 
життєдіяльності населення, що проживає на прилеглій до АЗС території, 
аналізу відповідності нормативно-правової бази санітарного та 
містобудівного законодавства нормативних документів екологічного та 
містобудівного законодавства України міжнародним вимогам, було: 
проведено комплексу гігієнічну оцінку небезпеки сучасних АЗС для 
навколишнього середовища та здоров’я населення; оцінено ризики розвитку 
несприятливих ефектів у здоров’ї населення внаслідок забруднення атмос-
ферного повітря автозаправними станціями різної потужності залежно від їх 
відстані до прилеглої території житлової забудови; удосконалено гігієнічні 
критерії розміщення АЗС та їх класифікацію. Були визначені закономірності 
формування забруднення атмосферного повітря та рівня неканцерогенного 
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ризику залежно від місця розташування АЗС, її потужності та виду палива. 
Внесено суттєве доповнення у теорію профілактичної медицини у сфері 
проектування та функціонуванні АЗС різних типів та потужностей, яке 
полягає у здійсненні санітарно-епідеміологічної оцінки на основі ризикового 
підходу відповідності АЗС медичним вимогам щодо безпеки для здоров’я 
людини та створення оптимальних умов життєдіяльності. Науково 
обґрунтовано алгоритм гігієнічного обґрунтування розмірів СЗЗ для АЗС. 

Під час виконання програми дослідження були враховані сучасна 
містобудівна ситуація щодо впливу діяльності досліджуваних АЗС на 
навколишнє середовище та сельбищну територію із елементами моделю-
вання ситуації за розсіюванням забруднюючих речовин та рівнів шуму. Була 
проведена гігієнічна оцінка щодо небезпеки забруднення атмосферного 
повітря та шуму в зоні впливу діючих АЗС різної потужності в умовах 
натурного експерименту, встановлено ступінь ризику забруднення 
атмосферного повітря для здоров’я населення залежно від місць 
розташування АЗС різної потужності. Було проаналізовано та встановлено 
відповідність національного санітарного та містобудівного законодавства 
щодо планування, розміщення та функціонування АЗС сучасним 
міжнародним вимогам. Генералізуючим методичним способом було створено 
вибірку з 463 АЗС різної потужності з метою диференційованого визначення 
їх впливу на території АЗС (у межах проммайданчика), на межі нормативної 
СЗЗ та за її межами. Моделювання розповсюдження хімічного забруднення в 
атмосферному повітрі та акустичного забруднення в зоні розміщення АЗС 
різної потужності проведено для 25 АЗС. Анкетування працівників АЗС (128 
анкет) щодо оцінки впливу діяльності існуючих АЗС на громадське здоров‘я 
та мешканців житлової забудови, наближеної до АЗС (109 анкет) було 
проведено за допомогою спеціально розроблених опитувальників. Для 
досягнення поставленої мети в роботі було використано бібліосемантичний, 
теоретичний, аналітичний, санітарно-епідеміологічної експертизи проектів 
будівництва, оцінок ризику небезпечних факторів для здоров’я населення, 
соціологічний, інструментальний та медико-статистичний методи. 

За результатами ретроспективного аналізу статистичних даних було 
встановлено, що за останні 10 років рівень автомобілізації в Україні різко 
зріс і станом на 2016 р. становив 202 індивідуальні автомобіля на 1000 
населення. За цим показником Україна посідає 71 місце серед країн світу. У 
зв’язку з підвищенням рівня автомобілізації в Україні зросла у 3,6 рази і 
кількість АЗС (2012 р. – 1034, у 2019 р. – 3768). Тому проблема загазованості 
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сельбищних територій викидами від автотранспорту та їх об’єктами 
обслуговування є основною. 

На першому етапі дослідження було проаналізовано відповідність 
національного санітарного та містобудівного законодавства України щодо 
проектування та будівництва АЗС сучасним вимогам та були встановлені його 
недоліки та протиріччя. За чинними ДБН Б.2.2-12:2019, мінімальна нормативна 
(протипожежна) відстань від АЗС малої потужності до найближчої житлової 
забудови становить 20 м, тоді як за чинними ДСП № 173-96 СЗЗ – 50 м, що 
перекриває протипожежну у 2,5 рази. Для великої АЗС, навпаки, мінімальна 
протипожежна відстань більша за СЗЗ у 1,6-2 рази і становить 80 м і 100 м, 
відповідно, в той час як нормативна СЗЗ залишається на рівні 50 м, що є 
небезпечним для життя і здоров’я мешканців житлової забудови, прилеглої до 
території АЗС, як до пожежо-, вибухонебезпечного об’єкта. 

Враховуючи, що СЗЗ є основним гігієнічним та містобудівним 
показником у плануванні та забудові сельбищної території, заниження норми 
СЗЗ при розміщенні АЗС наближає пожежо-, вибухонебезпечний об’єкт до 
житлових та громадських об’єктів, що робить містобудівну ситуацію 
небезпечною через протиріччя цих норм у містобудуванні. Чинна вітчизняна 
санітарна класифікація підприємств та виробництв (ДСП № 173-96) щодо АЗС 
є недосконалою і потребує перегляду та унормування нових диференційо-
ваних СЗЗ для АЗС різної потужності із дотриманням нормативних 
протипожежних відстаней та запровадженням ризикового підходу до їх 
розміщення, що забезпечить право громадян на безпечні для здоров’я і життя 
умови життєдіяльності та навколишнє природне середовище, що визначені 
статтями 3, 4 Конституції України, статтею 114 Земельного кодексу України, 
статтею 24 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та статтями 4 
і 19 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення". 

Актуальним для України є євроінтеграція та імплементація у 
національну законодавчу базу вимог директив ЄС. 

Європейські екологічні норми (стандарти) для двигунів внутрішнього 
згорання, які запроваджені у 1988 р. (Євро-0) та 1996 р. (Євро-1) в 
європейських країнах, вдосконалювались у напрямку посилення. 
Порівнюючи норми 2018 р. (Євро-6) з євронормами 1996 р. бачимо, що 
норми вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту з 
бензиновими та дизельними двигунами зменшились: СО – в 2,2 та 5,4 рази, 
NOx – в 2,6 та 16 разів. Україна почала впроваджувати європейські норми 
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лише з 2006 р. на рівні Євро-2 (1995 р.). Законами України, зокрема "Про 
деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої 
державної реєстрації транспортних засобів» від 06.07.2005 р. №2739-IV (із 
змінами) передбачається поетапне запровадження міжнародних екологічних 
вимог Євро-5 та Євро-6 до транспортних засобів, що передбачені 
Регламентом (ЄС) №715/2007 про викиди шкідливих речовин від 
автомобілів. З 2016 р. врегульовано питання щодо виготовлення в Україні 
транспортних засобів та ввезення на територію України автомобілів з 
технічними характеристиками їх конструкцій, що відповідають екологічним 
нормам не нижче рівня "Євро-5", що забезпечить зменшення вмісту 
шкідливих речовин у вихлопних газах: СО – в 2,2 рази, СН – в 2,6 рази, NOx 
– в 2,5 рази. 

Тільки у 2025 р. стандарти Євро-6 передбачається імплементувати у 
виробництво вітчизняних автомобілів та розповсюджувати на автомобілі, що 
будуть ввозитись на територію країни. 

Директивами Європейського союзу 2008/50/ЄС (про якість 
атмосферного повітря та чистіше повітря), 2004/42/ЄС (про обмеження 
викидів летючих органічних сполук), 1999/32/ЄС (про скорочення вмісту 
сірки в деяких видах рідкого палива), 98/70/ЄС (щодо якості бензину та 
дизельного палива), 94/63/ЄС (про контроль викидів летючих органічних 
сполук) встановлені вимоги до якості бензину, дизельного палива та 
контролю викидів від АЗС, які потребують імплементації в національне 
санітарне законодавство, зокрема Закон України "Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення" для посилення 
контролю за впровадженням природоохоронних заходів на АЗС для 
зменшення негативного впливу на довкілля та прилеглу житлову та 
громадську забудову. 

На другому етапі дослідження була проведено оцінка забруднення 
атмосферного повітря в зоні впливу АЗС різних категорій на відстанях 40, 50, 
100 м від джерел забруднення. Дані щодо очікуваного розрахункового 
забруднення атмосферного повітря від сучасних АЗС малої, середньої та 
великої потужності на різних відстанях від джерел викидів АЗС (25 м, 40 м, 
50 м та 100 м) свідчать про те, що при впровадженні сучасного обладнання 
на запроектованих досліджуваних АЗС викиди від їх джерел забруднення 
становитимуть: для малих АЗС – 0,481-1,979 т/рік (при середніх величинах 
1,106 т/рік), для середніх АЗС – 2,045-2,912 т/рік (при середніх величинах 
2,590 т/рік) та для великих АЗС – 3,082-5,108 т/рік (при середніх величинах 
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3,733 т/рік). Виявлено, що найбільш поширеними в Україні є АЗС малої 
потужності (ємність підземних резервуарів для зберігання палива до 40 м³) – 
55 % (р<0,001), АЗС середньої потужності (ємність підземних резервуарів – 
40-100 м³) – 30 % (р<0,01), АЗС великої потужності (ємність підземних 
резервуарів більше 100 м³) – 15 % (р<0,01). 

У результаті дослідження встановлено, що максимальні концентрації 
специфічних забруднюючих речовин (бензину, вуглеводнів насичених С12-
С19, азоту діоксиду та вуглецю оксиду) в атмосферному повітрі в районі 
розміщення малих АЗС на нормативній СЗЗ у 50 м та на відстані 100 м не 
перевищували гігієнічних нормативів цих речовин та відповідали вимогам 
п. 5.4 ДСП № 173-96. 

У роботі було проведено моделювання розповсюдження хімічного 
забруднення в атмосфері повітря в зоні розміщення АЗС різних типів (з 
підземним та наземним розміщенням резервуарів з пальним) та різної 
потужності (малі, середні та великі) та побудовано для них 3D лінійну 
модель залежності величини концентрації від потужності та відстані. За 
результатами моделювання розповсюдження ЗР в атмосферному повітрі від 
джерел викидів АЗС показано, що зі зменшенням потужності АЗС 
пропорційно зменшуються величини створюваних ними концентрацій 
специфічних ЗР на різних відстанях від джерел викидів, які не перевищували 
їх нормативних ГДК на межі нормативної СЗЗ у 50 м (р<0,01). 

Моделювання також було проведено і за акустичною ситуацією в зоні 
впливу АЗС різної потужності (малі, середні та великі), за результатами 
якого було доведено відсутність перевищень допустимих рівнів шуму на 
нормативній СЗЗ у 50 м (р<0,01). 

За результати натурних досліджень атмосферного повітря в зоні впливу 
АЗС різної потужності, виконаних обласними лабораторними центрами МОЗ 
України, встановлено, що на межі нормативного санітарного розриву 
розміром 50 м в зоні впливу малої АЗС забруднення атмосферного повітря 
діоксидом азоту, оксидом вуглецю та вуглеводнями насиченими 
реєструвалось на рівні 0,33-0,80 ГДК, в зоні впливу середньої АЗС – на рівні 
0,44-0,88 ГДК та в зоні впливу великої АЗС – на рівні 0,54-1,00 ГДК і 
концентрації не перевищували відповідні гігієнічні нормативи. Рівень 
сумарного забруднення атмосферного повітря, розрахований за цими даними, 
оцінювався як допустимий (0,76 ГДЗ та 0,84 ГДЗ) для малої і середньої АЗС 
та як слабко небезпечний (1,09 ГДЗ) для великої АЗС. 
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Узагальнюючи ці дані, було доведено достатність нормативної санітарно-
захисної зони у 50 м для АЗС малої та середньої потужності та обґрунтовано 
нову СЗЗ у 100 м для автозаправних комплексів великої потужності. 

Враховуючи поширення розвитку мережі автогазозаправних пунктів як 
окремих об’єктів, так і у складі АЗС як структурного підрозділу, які 
реалізовують пожежо-, вибухонебезпечну продукцію – пропан, бутан, нами 
було проведено їх гігієнічну оцінку. Нормативна протипожежна відстань від 
АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 5 м³, які є найпоширенішими в 
Україні, становить 20 м до житлових та громадських будинків та 40 м - до 
місць масового перебування людей (від 100 осіб і більше). Нормативна 
протипожежна відстань від АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 
10 м³ становить 40 м до житлових та громадських будинків та 80 м до місць 
масового перебування людей. Нормативна протипожежна відстань від АГЗП 
з підземними резервуарами місткістю до 20 м³ становить 30 м до житлових та 
громадських будинків та 60 м до місць масового перебування людей. 

При оцінці АГЗП були визначені обсяги валових викидів 
забруднюючих речовин (бутану та пропану) для різних типів АГЗП: з 
наземними резервуарами місткістю до 5 м³ (0,018-0,771 т/рік, при середніх 
величинах – 0,379 т/рік), місткістю до 10 м³ (0,043-1,312 т/рік (при середніх 
величинах – 0,780 т/рік), з підземними резервуарами місткістю до 20 м³ 
(1,080-3,788 т/рік, при середніх величинах – 1,797 т/рік). 

Забруднення атмосферного повітря в зоні впливу АГЗП із місткістю 
наземних резервуарів до 5 м³ на відстані 25 м від джерел їх викидів за 
максимальними показниками не перевищувало по бутану 0,23 ГДК, по 
пропану – 0,49 ГДК, на відстані 50 м (рекомендованого нами як нормативного 
санітарного розриву) – по бутану та пропану становило відповідно 0,18 ГДК та 
0,26 ГДК та на відстані 100 м – по бутану та пропану – по 0,03 ГДК. 

Для АГЗП із місткістю наземних резервуарів до 10 м³ на відстані 25 м 
від джерел викидів забруднення атмосферного повітря становило: бутану – 
0,38 ГДК та пропану – 0,58 ГДК, на відстані 50 м: бутану 0,16 ГДК, пропану 
– 0,22 ГДК, на досліджуваній відстані у 100 м – по 0,02 ГДК відповідно. 

Щодо АГЗП із місткістю підземних резервуарів до 20 м³, на відстані 
25 м від джерел викидів забруднення атмосферного повітря бутаном 
реєструвалось на рівні 0,41 ГДК, пропаном – 0,60 ГДК, на відстані 50 м ці 
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показники становили: бутану – 0,26 ГДК, пропану – 0,29 ГДК, на 
досліджуваній відстані у 100 м: бутану – 0,16 ГДК, пропану – 0,22 ГДК. 

Вищенаведене засвідчило, що очікувані концентрації основних ЗР в 
атмосферному повітрі в районі розміщення АГЗП на відстані 25-50 м від джерел 
викидів не перевищували гігієнічних нормативів. Отже, рівень несприятливого 
впливу хімічних (забруднення атмосферного повітря) та фізичних (пожежо-, 
вибухонебезпечна продукція) факторів впливу на довкілля дає підстави 
розглядати АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 5 м³ за аналогією з 
АЗС з встановленням для нього нормативної СЗЗ розміром 50 м. Для АГЗП 
іншої потужності та типу розміщення резервуарів СЗЗ необхідно 
встановлювати в кожному конкретному випадку з урахуванням протипожежних 
відстаней та виконанням заходів пожежної і техногенної безпеки. 

Окремим завданням у роботі було визначити неканцерогенний вплив 
забруднення атмосферного повітря на стан здоров’я населення, що мешкає на 
прилеглій до АЗС території. Аналіз проведених розрахунків 
неканцерогенного ризику дозволив за величиною коефіцієнта небезпеки 
виділити із досліджуваних сполук ті, що чинять на здоров’я найбільший 
негативний вплив як токсиканти – це бензин. Рівень ризику впливу бензину 
на відстані 25 м від АЗС різної потужності розглядається як високий, на 
відстані 50 м – насторожуючий, і тільки на 100 м – допустимий. Рівень 
неканцерогенного ризику впливу азоту діоксиду та вуглецю оксиду 
оцінюється в усіх випадках як допустимий. 

За показниками неканцерогенного ризику СЗЗ великих АЗС не може 
бути меншою за 100 м, середніх та малих АЗС – не менш ніж 50 м. При 
цьому слід зазначити, що оцінка небезпеки забруднення атмосферного 
повітря в районах розташування АЗС проводилася, як відмічалося вище, 
лише для 3 сполук, для яких установлено нормативні значення для 
повітряного середовища. Із наведених вище даних видно, що хоча показники 
забруднення атмосферного повітря на різних відстанях від АЗС і не 
перевищували критеріального показника забруднення і рівень забруднення 
кваліфікувався як безпечний, індекси небезпеки (показники неканцероген-
ного ризику) вказують, що навіть такий рівень забруднення може становити 
загрозу для здоров‘я населення. 

З метою попередження захворювань населення, що мешкає на прилеглій 
до великої АЗС території, нами як захід було запропоновано обмежити 
потужність АЗС з переходом на еколого-безпечні види палива та звузити види 
транспорту, що обслуговується на АЗС – тільки для легкових автомобілів. 
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На п’ятому етапі було визначено вплив АЗС на умови проживання 
населення прилеглої забудови за результатами анкетного опитування. 

Встановлено, що одними із основних факторів несприятливого впливу 
на умови їх проживання є робота АЗС у нічний час доби – 25 % опитуваних 
(р<0,01), використання освітлювального обладнання на території та у 
приміщенні АЗС, також функціонування освітлювальних рекламних щитів з 
мигаючим ефектом – 20 % (р<0,05), наближення житлового будинку до 
об’єкта, який є вибухонебезпечним – 15 % (р<0,05), що справляли на них 
виражене стресогенне навантаження. 

Таким чином у дисертаційній роботі на підставі комплексних 
досліджень вперше встановлено закономірності впливу сучасних АЗС різних 
типів та різної потужності на стан забруднення навколишнього середовища і 
умови проживання населення прилеглої до них території житлової забудови, 
установлено зону несприятливого впливу АЗС на довкілля та прилеглу 
житлову забудову з урахуванням ризикового підходу. 

Обґрунтовано можливість встановлення СЗЗ розміром 100 м для АЗС 
великої потужності, 50 м для АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 
10 м³ і рекомендовано доповнити існуючу санітарну класифікацію 
підприємств, виробництв, споруд "Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів. ДСП № 173-96" новими об’єктами IV та V 
класу небезпеки з нормативною СЗЗ розміром в 100 та 50 м. 

Введення в дію нових розроблених нормативів СЗЗ та використання їх 
на загальнодержавному рівні при проектуванні, будівництві і експлуатації 
АЗС проектантами, будівельниками та інспекторами у галузі містобудування 
та охорони навколишнього середовища забезпечить створення оптимальних 
умов життєдіяльності людини при плануванні та забудові АЗС різних видів 
та потужностей. 

 
Матеріали цього розділу були висвітлені в таких піблікаціях: 

Могильний С.М. Обґрунтування внесення змін до нової редакції ДСП 
"Планування і забудова населених пунктів" в частині унормування нових 
розмірів СЗЗ для АЗС різної потужності // Гігієна населених місць : 
зб. наук. пр. К., 2019. Вип. 69. С. 53-63. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на підставі комплексних досліджень вперше 
встановлено закономірності впливу сучасних АЗС різних типів та різної 
потужності на стан забруднення навколишнього середовища і умови 
проживання населення прилеглої до них території житлової забудови, 
встановлено зону несприятливого впливу АЗС на довкілля та прилеглу 
житлову забудову з урахуванням ризикового підходу, обґрунтовано гігієнічні 
підходи до встановлення СЗЗ для АЗС. 

1. Доведено, що чинний розмір СЗЗ для АЗС 50 м, який є меншим за 
чинні протипожежні відстані у 1,5-2 рази (в залежності від типів АЗС та їх 
потужності) робить містобудівну ситуацію небезпечною для здоров‘я і життя 
громадян, що є підставою для перегляду чинної санітарної класифікації 
підприємств та виробництв (ДСП № 173-96) щодо АЗС та унормування 
нових безпечних СЗЗ для різних АЗС. 

2. Встановлено, що вимоги директив Європейського союзу 2008/50/ЄС 
ЄС (про якість атмосферного повітря та чистіше повітря), 2004/42/ЄС (про 
обмеження викидів летючих органічних сполук), 1999/32/ЄС (про скорочення 
вмісту сірки в деяких видах рідкого палива), 98/70/ЄС (щодо якості бензину та 
дизельного палива) та інших, що стосуються контролю викидів від АЗС, 
потребують подальшої імплементації в національне законодавство. В частині 
впровадження міжнародних екологічних норм щодо викидів шкідливих 
речовин від автомобілів в Україні з 2016 р. передбачається застосування норм 
"Євро-5" при виготовленні транспортних засобів та ввезенні автомобілів на 
територію України, що забезпечить зменшення вмісту шкідливих речовин у 
вихлопних газах: СО – в 2,2 рази, СН – в 2,6 рази, NOx – в 2,5 рази. 

3. Запропоновано, на основі отриманих нами результатів, гігієнічну 
класифікацію АЗС за їх потужністю: малої потужності, валовий викид 
забруднюючих речовин (за усередниними даними) становив – 
0,106±0,017 т/рік, середньої потужності – 2,590±0,018 т/рік, великої 
потужності – 3,733±0,018 т/рік. Виявлено, що найбільш поширеними в 
Україні є АЗС малої потужності (ємність підземних резервуарів для 
зберігання палива до 40 м³) – 55 % (р<0,001), АЗС середньої потужності 
(ємність підземних резервуарів – 40-100 м³) – 30 % (р<0,01), АЗС великої 
потужності (ємність підземних резервуарів більше 100 м³) – 15 % (р<0,01). 

4. Визначено, що специфічними забруднюючими речовинами від 
роботи АЗС є бензин (35 %) та вуглеводні насичені (12 %), при наявності у 
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складі АЗС автогазонаповнювального пункту – пропан (15 %), бутан (18 %); 
неспецифічними – азоту діоксид (3 %), вуглецю оксид (6 %) від роботи 
двигунів автомобілів, а також сажа (2 %), діоксид сірки (2 %), метан (3 %) від 
функціонування котелень та дизель-генераторів АЗС, та інших, вклад яких у 
валові викиди запроектованих АЗС переважно є мінімальним. 

5. Визначено, що розрахункові наднормативні максимальні 
концентрації специфічних забруднюючих речовин (бензин, вуглеводні 
насичені С12-С19, азоту діоксид та вуглецю оксид) для всіх досліджених АЗС 
не поширювались за межі нормативної СЗЗ у 50 м і становили: для АЗС малої 
потужності – від 0,19 до 0,40 ГДК; для АЗС середньої потужності – від 0,24 
до 0,45 ГДК; для АЗС великої потужності – від 0,29 до 1,00 ГДК. 

За результатами натурних досліджень максимальні концентрації 
специфічних забруднюючих речовин (вуглеводні насичені С12-С19, азоту 
діоксид та вуглецю оксид) для всіх досліджених АЗС на межі нормативної 
СЗЗ у 50 м суттєво перевищували розрахункові і становили: для АЗС малої 
потужності – від 0,03 до 0,80 ГДК; для АЗС середньої потужності – від 0,04 
до 0,80 ГДК; для АЗС великої потужності – від 0,18 до 1,10 ГДК. Рівень 
сумарного забруднення атмосферного повітря, розрахований за цими 
речовинами оцінювався для малої і середньої АЗС як допустимий (0,80 ГДЗ 
та 0,84 ГДЗ) і для великої АЗС – як слабо-небезпечний (1,09 ГДЗ). 

6. Встановлено, що функціонування АЗС може призводити до 
акустичного забруднення прилеглої території, джерелом яких є виробниче 
обладнання, з розрахунковими загальними рівнями звуку 29-48 дБА, що не 
перевищують допустимі норми на відстані 50 м (нормативній СЗЗ) і не 
потребують проведення додаткових шумозахисних заходів. За фактичними 
дослідженнями загальні рівні звуку не перевищували допустимі норми як для 
денного, так і нічного часу доби, що забезпечувало дотримання акустичного 
режиму прилеглої території. 

7. При моделюванні розповсюдження забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі від джерел викидів АЗС показано, що зі зменшенням 
потужності АЗС пропорційно зменшуються величини створюваних ними 
концентрації речовин у повітрі на різних відстанях від джерел викидів, які в 
жодному разі не перевищували їх ГДК на межі нормативної СЗЗ у 50 м 
(р<0,01). За результатами моделювання розповсюдження акустичного 
забруднення від АЗС доведено відсутність перевищень допустимих рівнів 
шуму на нормативній СЗЗ розміром 50 м (р<0,01). 
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8. Аналіз розрахованих величин коефіцієнтів небезпеки хімічних 
речовин для АЗС великої потужності свідчить про високий коефіцієнт 
небезпеки за максимальною концентрацією речовин при використанні 
бензину як на межі нормативної СЗЗ розміром 50 м – 20,4, так і на відстані, 
удвічі більшій за нормативну СЗЗ розміром 100 м – 13,4. Коефіцієнт 
небезпеки за максимальною концентрацією вуглеводнів також був високим 
на межі нормативної СЗЗ – 8,3 та на відстані 100 м – 7,5, для азоту діоксиду 
на межі нормативної СЗЗ – насторожуючий (1,8), на відстані 100 м – 
допустимий (0,78). Індекси небезпеки впливу на окремі органи та системи 
організму (органи дихання, центральну нервову систему, нирки, печінку, очі) 
досліджуваних речовин (бензин, азоту діоксид, вуглецю оксид) на відстані 50 
м від малих та середніх АЗС – допустимі, від великих – насторожуючі, що 
потребує зміни розміру СЗЗ у сторону збільшення для зазначених АЗС. 

9. За результатами анкетування мешканців прилеглої до території АЗС 
житлової забудови показано, що одними із основних факторів 
несприятливого впливу на умови їх проживання є робота АЗС у нічний час 
доби – 25 % опитуваних (р<0,01), використання освітлювального обладнання 
на території та у приміщенні АЗС також функціонування освітлювальних 
рекламних щитів з мигаючим ефектом – 20 % (р<0,05), наближення 
житлового будинку до об’єкта, який є вибухонебезпечним – 15 % (р<0,05). 

10. Встановлено, що від АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 
5 м³, що набули поширення як окремого об’єкту, так і структурного 
підрозділу АЗС, з вибухонебезпечною продукцією (пропан, бутан) та 
нормативною пожежною відстанню 40 м, розраховані (очікувані) 
концентрації основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та 
поширення акустичного забруднення на відстані 50 м від джерел викидів 
АГЗП не перевищували гігієнічних нормативів (р<0,01). Це стало підставою 
розглядати АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 5 м³ за аналогією з 
АЗС та встановленням для них нормативної СЗЗ розміром 50 м, що 
сприятиме збереженю здоров’я населення та охороні навколишнього 
природного середовища. 

Обґрунтовано доцільність встановлення СЗЗ розміром 100 м для АЗС 
великої потужності, 50 м для АГЗП з наземними резервуарами місткістю до 
10 м³ і рекомендовано доповнити існуючу санітарну класифікацію підприємств, 
виробництв, споруд в "Державних санітарних правилах планування та забудови 
населених пунктів. ДСП № 173-96" новими об’єктами IV та V класу небезпеки з 
нормативною СЗЗ розміром в 100 та 50 м. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (ПРОПОЗИЦІЇ) 

За результатами проведених наукових досліджень обґрунтовані 
рекомендації, які потребують впровадження у практику на державному та 
регіональному рівнях. 

Потребує внесення змін до чинних "Державних санітарних правил 
планування та забудови населених місць. ДСП № 173-96", ДБН Б 2.2-12:2019 
"Планування та забудова територій" в частині доповнення новими 
нормативними СЗЗ для АЗС великої потужності (із наземним зберіганням 
палива від 100 м³) розміром 100 м та для АГЗП (ємністю 5 м³) – 50 м та 
впровадження їх у містобудівну діяльність органів місцевого самоврядування 
при вирішенні питань розміщення АЗС та АГЗП на території населених 
місць. 

З метою попередження захворювань населення, що мешкає на 
прилеглих до діючих АЗС великої потужності і розмір СЗЗ якої є меншим від 
розробленого нового нормативу у 100 м, пропонується обмежити потужність 
АЗС з переходом на еколого-безпечні види палива, перейти на денний режим 
роботи та звузити види транспорту, що обслуговується на АЗС – тільки для 
легкових автомобілів. 

Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу і 
запобігання забруднення ґрунтової системи від джерел викидів АЗС усіх 
типів та АГЗП повинні бути передбачені такі профілактичні заходи: 

– підземне розміщення резервуарів палива; 
– відповідність технології виробництва сучасним найбільш 

екологобезпечним технологіям (герметизація всіх технологічних 
(паливороздавальних, заправних і газозаправних) процесів); 

– упровадження заходів щодо зменшення викидів ЗР в атмосферу 
(системи уловлювання викидів (байпаси), обладнання резервуарів газовою 
обв’язкою і ін.); 

– забезпечення автоматичної пожежної сигналізації з системою 
контролю вибухонебезпечності (газоаналізатор); 

– упровадження заходів шумозахисту (екран, смуга озеленення); 
– впровадження заходів щодо попередження стресогенного 

навантаження на мешканців прилеглої до АЗС забудови (робота у денний 
час, відсутність подразливої реклами, заїзд/виїзд з протилежної до житла 
сторони ті ін.). 

Враховуючи що АЗС та АГЗП є вибухо- пожежонебезпечними 
об’єктами пропонуємо дотримуватись розроблених нових нормативів СЗЗ, 
нормативних протипожежних відстаней та впроваджувати заходи щодо 
попередження виникнення аварійних ситуацій та виконувати заходи 
пожежної і техногенної безпеки з метою створення безпечних умов праці 
працівників, водіїв, пасажирів та мешканців найближчої прилеглої житлової 
забудови. 
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"Планування і забудова населених пунктів" в частині унормування нових розмірів СЗЗ для 
АЗС різної потужності // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2019. Вип. 69. С. 53-63. 

– у міжнародних наукових періодичних виданнях: 
9. Махнюк В.М., Полька Н.С., Киреева И.С., Могильный С.Н. Научно-

гигиеническое сопровождение вопросов установления новых и изменения 
нормативных размеров санитарно-защитных зон // Здоровье и окружающая среда : 
сб. науч. тр. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь. Науч.-практ. Центр гигиены; гл. ред. 
С.И.Сычик. Минск: РНМБ, 2014/ Т. 1, вып. 24. С. 60-64 (літературний пошук, аналіз 
результатів, підготовка статті до друку). 

10. Махнюк В.М., Могильный С.Н., Антомонов М.Ю. Гигиенические вопросы 
пересмотра нормативной СЗЗ для АЗС // Здоровье и окружающая среда: сб.науч.тр./ 
Минск: РНМБ, 2015/ Т.1, вып.25. С.66-69 (літературний пошук, аналіз результатів, 
підготовка статті до друку). 
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Бухало И.Л., Стырта З.В. Гигиенические вопросы обоснования установления санитарно-
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встановлення санітарно-захисних зон для автоматичних газорозподільних станцій // 
Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики (конференція 
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ДСанПіНи, патенти, інформаційні листи : 
– Державні санітарні норми і правила "Санітарно-гігієнічні вимоги 

до автозаправних станцій (комплексів). ДСанПіН 2.2.2 … -20ХХ" (знаходяться на 
затверджені МОЗ України) (Додаток Ж). 

– Інформаційний лист "Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення сучасних 
автозаправних станцій" : Інформаційний лист про нововведення в системі охорони 
здоров’я, № 84-2017 / В.М. Махнюк, С.М. Могильний, Н.П. Павленко, З.В. Стирта, 
В.В. Станкевич, О.М. Литвиченко, М.Ю. Антомонов. Київ: Укрмедпатентінформ. 
2017. 4 с. (Додаток Ж) 

Нормативні документи загальнодержавного значення: 
1. Планування і забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2018 / Інформаційний 

бюлетень Мінрегіону України № 5 (2018). 179 с. (Додаток Ж) 
2. Планування та забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2019 / Інформаційний 

бюлетень Мінрегіону України № 6 (2019). 177 с. (Додаток Ж) 
 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 
Основні положення дисертаційної роботи представлені на: 
– IX міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека: 

проблеми і шляхи вирішення», 9-13 вересня 2013 р., м. Алушта – публікація; 
– науково-практичній конференції молодих вчених з участю міжнародних 

спеціалістів, присвячена дню науки в Україні «Внесок молодих спеціалістів в 
розвиток медичної науки і практики», 15 травня 2014 р., м. Харків: 
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України») – публікація; 

– науково-практичній конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної 
безпеки України (десяті марзєєвські читання), 9-10 жовтня 2014 р. Київ – публікація 
та усна доповідь; 

– науково-практичній конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної 
безпеки України (дванадцяті марзєєвські читання), 20-21 жовтня 2016 р. Київ – 
публікація та усна доповідь; 

– науково-практичній конференції «Довкілля і здоров‘я» присвяченої 30-річчю 
Чорнобильської катастрофи, 22-23 квітня 2016 р. Тернопіль») – публікація; 

– науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни 
та екологічної безпеки України (тринадцяті марзєєвські читання), 19-20 жовтня 
2017 р. Київ – публікація та усна доповідь; 

– науково-практичній конференції «Актуальні питання громадського здоров’я 
та екологічної безпеки України (п‘ятнадцяті марзєєвські читання), 17-18 жовтня 
2019 р. Київ – публікація та усна доповідь. 
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Державні санітарні норми і правила "Санітарно-гігієнічні вимоги 
до автозаправних станцій (комплексів)" 

 

Державні санітарні норми і правила "Санітарно-гігієнічні вимоги до 
автозаправних станцій (комплексів)" (далі – ДСанПіН) призначені для органів 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, проектних, науково-
дослідних організацій і установ, підприємств, об‘єднань, будівельних 
організацій, що займаються питаннями розміщення, проектування, будівництва 
та експлуатації зазначених об‘єктів, а також для головних і територіальних 
управлінь державної санітарно-епідеміологічної служби України, що 
здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд за цими об‘єктами. 

ДСанПіН є обов‘язковим для виконання органами державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб‘єктами господарської 
діяльності всіх форм власності, громадянами України, що займаються 
діяльністю у сфері проектування, будівництва та експлуатації автозаправних 
станцій (комплексів. Особи, винні в його порушенні, несуть дисциплінарну, 
адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним 
законодавством. 

1. Терміни, скорочення, визначення 
У цьому ДСанПіН приймаються такі терміни, визначення та 

скорочення. 
Автозаправна станція (далі – АЗС) з рідким моторним паливом – набір 

будівель, споруд та технологічного обладнання з надземним або підземним 
розміщенням резервуарів та паливороздавальними колонками, що 
призначається для заправки автотранспортних засобів рідким моторним 
паливом нафтового походження (бензином, дизпаливом) і мастильними 
матеріалами. 

Автогазозаправна станція (далі – АГЗС), автогазозаправний пункт (далі 
– АГЗП) – об‘єкт з технологічним обладнанням з надземним або підземним 
розміщенням резервуарів для заправки газобалонних автомобілів зрідженими 
вуглеводневими газами (пропан-бутаном). 

Автогазонаповнювальна компресорна станція (далі – АГНКС) – об‘єкт 
з технологічним обладнанням для заправки газобалонних автомобілів 
компримованим природним газом (метаном). 

Автозаправна станція багатопаливна – призначена для заправки 
автотранспорту 2-3 видами палива (бензином, зрідженими вуглеводневими 
газами, метаном). 

Автозаправний комплекс (далі – АЗК) – комплекс будівель, споруд та 
технологічного обладнання АЗС усіх типів і категорій з приміщеннями або 
окремими об’єктами технічного обслуговування автотранспортних засобів, а 
також сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. 

Паливороздавальна колонка (далі – ПРК), заправна колонка (далі – ЗК) 
технологічне обладнання, що забезпечує забір палива (бензину, зріджених 
вуглеводневих газів) з резервуарів, зберігання і наповнення ним паливних баків 
(балонів) автотранспортних засобів та має лічильний пристрій для визначення 
кількості відпущеного палива та його вартості. 

Підземний резервуар – резервуар, в якому найвищий рівень пального в 
ньому знаходиться не менше як на 0,2 м нижче рівня планувальної відмітки 
прилеглої території на відстані не менше 3,0 від стінки резервуара. 

Заправний острівець – технологічний майданчик, на якому розташовані 
паливороздавальні колонки, заправні колонки, газозаправні колонки. 

Операторська – приміщення в окремому будинку або в будинку 
сервісного обслуговування, де розміщені: робоче місце оператора, 
електрощитові, контрольно-вимірювальні прилади, лінії сигналізації та зв‘язку, 
побутовий блок. 

СЗЗ – санітарно-захисна зона. 
Спеціальний одяг (далі – спецодяг) – це спеціально сконструйований та 

зшитий одяг та взуття для виконання персоналом АЗС усіх видів робіт. 

2. Загальні положення 
2.1. ДСанПіН включає основні санітарно-гігієнічні вимоги до 

розміщення, облаштування та експлуатації автозаправних станцій (комплексів) 
з використанням різних видів палива, а також вимоги з охорони навколишнього 
середовища та умов праці, виконання яких повинно забезпечити попередження 
несприятливого впливу цих об‘єктів на довкілля, здоров‘я працюючих, 
здоров‘я населення та умови його життєдіяльності. 

2.2. Вимоги і норми цього ДСанПіН повинні враховуватись при 
розробці та коригуванні державних і галузевих стандартів, державних 
будівельних норм і правил та інших нормативних актів, що встановлюють 
вимоги до стаціонарних автозаправних станцій (комплексів) з різними видами 
палива. 

2.3. Вимоги цього ДСанПіН поширюються як на нові автозаправні 
станції (комплекси) з різними видами палива, що проектуються, так і на діючі 
об‘єкти. 

Повна чи часткова невідповідність діючих автозаправних станцій 
(комплексів) з різними видами палива є підставою для їх реконструкції 
(удосконалення) та приведення у відповідність до цього ДСанПіН. 
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2.4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням 
цього ДСанПіН здійснюється посадовими особами головних та територіальних 
управлінь державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідно до 
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення". 

2.5. АЗС для заправки автотранспорту рідким моторним паливом за 
потужністю та розміщенням резервуарів поділяються на категорії : 

– мала АЗС з підземним розміщенням резервуарів сумарною місткістю 
резервуарів – від 10 до 40 м³ включно; 

– середня АЗС з підземним розміщенням резервуарів сумарною 
місткістю резервуарів – більше 40 до 100 м³ включно; 

– велика АЗС з підземним розміщенням резервуарів сумарною 
місткістю резервуарів – більше 100 до 200 м³ включно; 

– мала АЗС з надземним розміщенням резервуарів (модульним, 
контейнерним) сумарною місткістю резервуарів – до 20 м³ включно; 

– середня АЗС з надземним розміщенням резервуарів (модульним, 
контейнерним) сумарною місткістю резервуарів – більше 20 до 80 м³ включно. 

2.6. Об‘єкти для заправки автотранспорту зрідженими вуглеводневими 
газами (пропан-бутаном) поділяються за потужністю та розміщенням резервуарів: 

– АГЗС з підземними резервуарами сумарною місткістю до 100 м³; 
– АГЗС з надземними резервуарами сумарною місткістю до 50 м³; 
– АГЗП з підземними резервуарами сумарною місткістю до 20 м³; 
– АГЗП з надземними резервуарами сумарною місткістю до 10 м³. 

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення автозаправних 
станцій (комплексів) усіх типів 

3.1. АЗС (комплекси) усіх типів в населених пунктах повинні 
розміщуватися згідно з генеральними планами міст, комплексними схемами 
транспорту, схемами розміщення АЗС, проектами забудови території. 

Надання земельних ділянок під розміщення АЗС усіх типів у постійне 
користування, передача в оренду земельних ділянок із зміною їх цільового 
призначення проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.2. АЗС (комплекси) слід розміщувати в найзначніших та великих 
містах уздовж магістральних вулиць загальноміського та районного значення, в 
середніх та малих містах уздовж магістральних вулиць і доріг, а також уздовж 
вулиць і доріг промислових і комунально-складських зон та на їх територіях. 
При цьому необхідно надавати перевагу розташуванню цих об‘єктів на в’їздах-
виїздах з населених пунктів. 

3.3. У населених пунктах АЗС (комплекси) слід розміщувати на 
земельних ділянках, планувально відокремлених від кварталів житлової та 
громадської забудови, з урахуванням вимог санітарного законодавства. 

3.4. У центральних, щільно забудованих районах міст допускається 
розміщення нових АЗС з рідким моторним паливом лише малої потужності з 
підземним розташуванням резервуарів та АГЗП з надземним та підземним 
розміщенням резервуарів без пунктів технічного обслуговування 
автотранспорту та при застосуванні екологобезпечного обладнання, яке 
сертифіковане в Україні та має позитивний висновок санітарно-
епідеміологічної оцінки, і обслуговуванні тільки легкових автомобілів. 

Розміщувати будь-які АЗС на пішохідних вулицях та внутрішньо-
квартальних проїздах забороняється. 

3.5. АЗК можуть включати крім АЗС різних типів широкий набір об‘єктів 
технічного обслуговування автотранспорту та сервісного обслуговування водіїв і 
пасажирів (магазини, об‘єкти громадського харчування, стоянки автотранспорту, 
будинки з кімнатами відпочинку водіїв і пасажирів тощо). 

Такі АЗК доцільно розміщувати біля доріг державного значення, на 
під‘їздах до великих населених пунктів. Необхідно дотримувати на території 
АЗК відстані між технологічним обладнанням та об‘єктами технічного та 
сервісного обслуговування відповідно до вимог цього документа. 

3.6. АЗК в межах населених пунктів може бути облаштовано з 
обмеженим набором технічних послуг (заміна і ремонт шин, дрібний ремонт та 
мийка автотранспорту) та обмеженим сервісним обслуговуванням водіїв та 
пасажирів (продаж прохолоджувальних безалкогольних напоїв, кави, предметів 
першої необхідності) і розміщуватись тільки вздовж магістральних вулиць та 
доріг промислових та комунально-складських зон та на в‘їздах-виїздах із 
населених пунктів. 

Забороняється розміщувати такі АЗК в межах сельбищних територій і 
зон відпочинку, включаючи зелені і рекреаційні території біля водойм. 

3.7. Розміщувати АЗС усіх типів забороняється: 
– у прибережних захисних смугах водних об’єктів відповідно до 

додатку № 13 "Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів. ДСП № 173-96", затверджених наказом МОЗ України від 
19.06.96 № 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.96 за 
№ 379/1404; 

– у І та ІІ поясах зони санітарної охорони поверхневих та підземних 
джерел водопостачання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.12.98 № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних 
об’єктів" (п. 8.18); 
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– у санітарно-захисних смугах магістральних водоводів; 
– у СЗЗ повітряних ліній електропередач, що встановлюються 

відповідно до пункту 2.4 "Державних санітарних норм і правил захисту 
населення від впливу електромагнітних випромінювань", затверджених 
наказом МОЗ України від 01.08.96 № 239, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 29.08.96 за № 488/1513. 

3.8. Розміщення нових та реконструкцію існуючих АЗС усіх типів 
необхідно здійснювати з дотриманням СЗЗ від найближчого джерела 
забруднення об‘єкта (дихальних пристроїв надземних і підземних резервуарів 
палива, паливороздавальних колонок, заправних колонок газозаправних 
колонок, компресорних установок, вузлів зливу палива у резервуари тощо) до : 
стін житлових та громадських будинків; межі ділянок дитячих дошкільних 
закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних закладів із 
стаціонарами, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, будинків-інтернатів загаль-
ного та спеціального типів, закладів відпочинку, фізкультурно-спортивних та 
фізкультурно-оздоровчих комплексів, а також майданчиків для ігор, занять 
фізкультурою та спортом, межі ділянок садибних, дачних та садівницьких 
будинків та місць відпочинку населення. 

3.9. Розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС (комплексів) усіх типів до 
об‘єктів, наведених в п. 3.8, встановлюються за розрахунками хімічного 
забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, 
сервісних об‘єктів і транспортних засобів, що обслуговуються АЗС, з 
урахуванням фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та 
максимальних рівнів звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 
таких розмірів для наступних об‘єктів: 

– для АЗС (малих та середніх) з рідким моторним паливом та АГЗП, що 
заправляють тільки легкові автомобілі – не менше 50 м; 

– для АЗС (середніх та великих) з рідким моторним паливом та АГЗП, 
що заправляють автомобілі, включаючи вантажні – не менше 100 м; 

– для АГЗС, що здійснюють заправку автотранспорту зрідженими 
вуглеводневими газами, з резервуарами загальною місткістю не більше 100 м³ – 
не менше 100 м; 

– для АГНКС, що здійснюють заправку автотранспорту 
компримованим природним газом – не менше 100 м (згідно з додатком № 4 
ДСП № 173-96); 

– для багатопаливних АЗС, де на одній земельній ділянці проектуються 
автозаправні станції на 2-3 види палива (АЗС з рідким моторним паливом, 
АГЗП, АГНКС) у будь-якій комбінації, СЗЗ встановлюється за розрахунками 

від найближчих джерел викидів кожного об‘єкта відповідно до наведених 
нормативних розмірів СЗЗ для окремих типів автозаправних об‘єктів. 

3.10. Для АЗС з рідким моторним паливом малої та середньої 
потужності з підземними резервуарами та АГЗП з надземними та підземними 
резервуарами зберігання палива і застосуванням екологобезпечного 
обладнання, яке сертифіковане в Україні та має позитивний висновок 
санітарно-епідеміологічної оцінки, та обслуговуванням тільки легкових 
автомобілів розмір СЗЗ може бути зменшений за розрахунками розсіювання в 
атмосферному повітрі забруднюючих речовин та розрахунками шуму для 
денного та нічного часу доби, відповідно до п. 5.7 ДСП № 173-96. 

Питання щодо розміщення та зменшення розміру СЗЗ для АЗС з рідким 
моторним паливом та АГЗП вирішуються у передбаченому законодавством 
порядку на рівні головних державних санітарних лікарів АР Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя на підставі розгляду відповідних матеріалів щодо 
обґрунтування зменшення СЗЗ від об‘єкта. 

3.11. Для АЗК з постами технічного обслуговування автомобілів 
зменшення розмірів СЗЗ не допускається. 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення будівель і споруд на 
території автозаправних станцій (комплексів) усіх типів 

4.1. На території АЗС (комплексів) усіх типів в залежності від 
функціонального призначення будівель і споруд виділяються зони: 

– технологічного обладнання та споруд (острівці з 
паливороздавальними, заправними та газозаправними колонками, резервуари 
для зберігання палива, системи трубопроводів, операторська); для АГНКС – 
компресорна установка, блоки очистки газу від механічних домішок і вологи та 
акумулятори газу для зберігання його запасу; 

– обслуговування транспортних засобів (пункти технічного 
обслуговування автотранспорту, автомийка, майданчики для стоянки 
автотранспорту); 

– обслуговування водіїв та пасажирів (пункти продажу промислових 
товарів – запчастин та аксесуарів для автомашин, пункти роздрібної торгівлі 
товарами першої необхідності, об‘єкти громадського харчування, будинки з 
кімнатами відпочинку водіїв та пасажирів тощо); 

– зона інженерного забезпечення (устаткування теплопостачання, 
електропостачання, водопостачання, каналізації тощо). 

4.2. На АЗК, розташованих у межах населених пунктів, допускається 
облаштовувати не більше 3 постів технічного обслуговування 
автотранспортних засобів для здійснення їх дрібного ремонту, діагностики та 
регулювання двигуна, шиномонтажу, регулювання системи змащування тощо, 
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мийки автомобілів. Пости технічного обслуговування і пункти механізованої 
мийки автомобілів слід передбачати в одному (за умови розділення 
перегородками приміщень різного функціонального призначення) або 
декількох окремо розташованих будинках. 

4.3. Склад об’єктів сервісного обслуговування водіїв і пасажирів, 
технічного обслуговування автотранспортних засобів визначається проектом 
будівництва АЗК з урахуванням містобудівних потреб і місцевих умов їх 
розміщення. 

4.4. Пункти торгівлі промисловими товарами (запчастини та аксесуари 
для автомобілів тощо) та продуктами харчування слід розміщувати у 
відокремлених одне від одного приміщеннях. 

4.5. Споруди автозаправних комплексів, призначені для громадського 
харчування (кафе, кава-автомати, закусочні, буфети, ресторани швидкого 
обслуговування тощо) проектуються відповідно до вимог "Санитарных правил 
для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и 
предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое. СанПиН 42-123-5777-91", 
затверджених головним державним санітарним лікарем СРСР 19.03.1991р. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень автозаправних 
станцій (комплексів) усіх типів 

5.1. АЗС (комплекси) усіх типів незалежно від їх потужності та обсягу 
послуг повинні мати відповідний склад приміщень та устаткування, 
облаштування яких забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов 
праці і побуту персоналу та комфортного перебування і відпочинку водіїв та 
пасажирів. 

5.2. В операторській АЗС усіх типів повинні бути: гардероб, місце для 
приймання їжі і туалет з раковиною для миття рук та засобами гігієни. 
Операторська повинна мати дистанційне обладнання для управління паливо-
роздавальними колонками, телефонний зв’язок, засоби пожежогасіння та 
охоронну сигналізацію. 

5.3. У виробничих приміщеннях АЗС усіх типів повинні бути 
забезпечені оптимальні (допустимі) рівні параметрів мікроклімату відповідно 
до вимог "Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень. 
ДСН 3.3.6.042-99", затверджених постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42. 

5.4. Природне та штучне освітлення приміщень АЗС усіх типів повинно 
відповідати санітарним вимогам в залежності від їх функціонального 
призначення. Забороняється використовувати світлові пройоми як площу для 
розташування реклами тощо. Штучне освітлення земельної ділянки, світлове 
оформлення споруд (неонова реклама, показчики цих об‘єктів тощо) не 

повинно створювати умови несприятливого освітлення житлових приміщень 
прилеглих будинків в нічний час. 

5.5. Контроль за вмістом забруднюючих речовин у повітрі робочої зони 
персоналу АЗС і відповідністю їх концентрацій гігієнічним нормативам 
проводиться згідно з вимогами "Общих санитарно-гигиенических требований к 
воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88". 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці персоналу 
автозаправних станцій (комплексів) усіх типів 

6.1. Робочі місця працівників АЗС (комплексів) усіх типів повинні 
відповідати гігієнічним вимогам з урахуванням типів, номенклатури 
виробничого обладнання та допоміжних пристроїв і повинні бути атестовані 
відповідно до чинних документів санітарного законодавства. 

6.2. З метою попередження шкідливого впливу на здоров‘я працівників 
АЗС небезпечних факторів фізичного та хімічного походження (підвищена або 
знижена температура повітря, виробничий шум, вібрація, електростатичне 
поле, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання, недостатнє освітлення 
робочої зони; забруднення повітря робочої зони хімічними речовинами) 
повинні бути передбачені заходи, спрямовані на попередження виникнення 
професійних та виробничо-зумовлених захворювань. 

6.3. Повітря робочої зони працівників АЗС усіх типів за специфічними 
інгредієнтами забруднення (азоту діоксид, вуглецю оксид, сірки діоксид, 
бензин нафтовий, формальдегід, вуглеводні насичені С12-С19, сажа, метан, 
бутан, пропан, заліза оксид, марганець та його сполуки тощо) повинно 
відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны". 

6.4. На робочих місцях працівників АЗС рівні звукового тиску в 
октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку повинні 
відповідати вимогам "Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку. ДСН 3.3.6.037-99", затверджених постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37. 

6.5. Значення характеристик вібрації на робочих місцях працівників не 
повинні перевищувати нормативні показники за "Державними санітарними 
нормами виробничої загальної та локальної вібрації. ДСН 3.3.6.039-99", 
затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України 
від 01.12.99 № 39. 

6.6. До роботи операторами на АЗС допускаються особи, що досягли 18 
років. Перед прийманням на роботу робітники повинні пройти обов’язкові 
медичні огляди відповідно до чинного законодавства. 
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6.7. Робітники об’єктів технічного та сервісного обслуговування, що 
входять до складу АЗС, повинні бути забезпечені спецодягом. На підставі 
статті 10 Закону України "Про охорону праці" власник АЗС зобов’язаний 
забезпечити комплектацію спецодягу і його утримання в належному стані. 

7. Санітарно-гігієнічні вимоги до інженерного забезпечення і 
благоустрою території автозаправних станцій (комплексів) усіх типів  

7.1. АЗС (комплекси) усіх типів, що проектуються, будуються або 
реконструюються, повинні бути обладнані системами тепло- і електро-
постачання, системами господарсько-питного і гарячого водопостачання та 
каналізування. 

В умовах міст підключення здійснюється до відповідних зовнішніх 
міських мереж згідно з технічними умовами. 

7.2. За відсутності централізованих міських мереж теплопостачання, а 
також при будівництві АЗС (комплекси) усіх типів за межами населених 
пунктів для теплопостачання середніх, великих і багатопаливних АЗС доцільно 
проектувати власні котельні на електроенергії, дизельному або газовому паливі, 
що повинні розміщуватися в окремій споруді. 

Для опалення і гарячого водопостачання приміщень усіх типів АЗС 
можуть використовуватися електрокотли та автоматизовані водогрійні котли. 

7.3. Приміщення АЗС необхідно облаштовувати вентиляцією 
(природною та примусовою). У приміщеннях сервісного обслуговування 
транспортних засобів слід передбачати загальнообмінну припливно-витяжну 
вентиляцію з механічним спонуканням для видалення шкідливих речовин із 
повітря цих приміщень. 

При проведенні діагностики і регулювання двигуна автомобіля його 
викидну трубу необхідно підключати до відсмоктувача з викидом газів назовні 
у атмосферне повітря. 

7.4. Системи водопостачання АЗС усіх типів повинні забезпечувати 
водою гарантованої якості та в достатній кількості побутові і виробничі 
потреби, потреби пожежогасіння, потреби у воді для поливу території і зелених 
насаджень. Система каналізування повинна забезпечити водовідведення від 
об‘єктів АЗС з належним очищенням побутових, виробничих і дощових 
стічних вод. 

7.5. Водопостачання і каналізування АЗС усіх типів здійснюється у 
відповідності до вимог діючих нормативних документів санітарного та 
містобудівного законодавства. 

7.6. За відсутності централізованого водопостачання можливе 
використання місцевих джерел водопостачання (артезіанські свердловини, 
шахтні колодязі). Водозабір повинен розташовуватися за межами території 

АЗС із встановленням зон санітарної охорони відповідно до чинного 
санітарного законодавства. Забороняється робота АЗК на привозній воді. 

7.7. Якість води, що передбачається для питних, побутових, а також 
виробничих потреб об‘єктів харчування, незалежно від джерел водопостачання 
повинна відповідати гігієнічним вимогам "Державних санітарних норм та правил 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 
ДСанПіН 2.2.4-171-10", затверджених наказом МОЗ України від 12.05.2010 № 400, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.07.2010 за № 452/17747. 

7.8. АЗС усіх типів незалежно від їх потужності і місця розташування 
повинні мати санвузли в операторській та санвузли і душові в будинках 
сервісного обслуговування для персоналу, для водіїв та пасажирів, що 
відповідають санітарним вимогам. 

7.9. Стічні води (господарсько-побутові, виробничі, дощові стоки з 
території), що утворюються на АЗС усіх типів, при розміщенні їх в межах 
населених пунктів необхідно відводити в існуючу мережу каналізації 
населеного пункту (промислового підприємства або іншого об‘єкта) за 
погодженням з організацією, що експлуатує систему каналізації. Виробничі і 
дощові стоки перед відведенням в каналізацію підлягають обов‘язковій очистці 
від нафтопродуктів, завислих і плаваючих речовин на спорудах локальної 
очистки (піскоуловлювачі, відстійники-нафтоуловлювачі, фільтри з різним 
завантаженням тощо) відповідно до регламентованих вимог до складу та 
властивостей стічних вод підприємств, які скидають стоки перед відведенням 
їх до системи каналізації населеного пункту. 

За відсутності централізованої каналізації виробничі та дощові стоки 
проходять очистку на локальних очисних спорудах, які розраховуються на 
забезпечення очищення стоків з урахуванням можливих аварійних ситуацій, 
пов‘язаних з розливом нафтопродуктів, і відводяться в місця, узгоджені з 
санепідслужбою. 

7.10. За відсутності централізованого каналізування господарсько-
побутові стічні води повинні проходити очистку на локальних госпфекальних 
очисних спорудах, розміщених на майданчику АЗС або в межах її СЗЗ. Питання 
конструкції, потужності очисних споруд, їх розміщення та водовідведення 
повинні вирішуватись у кожному окремому випадку на етапі проектування. 

Облаштування каналізування господарсько-фекальних стічних вод АЗС 
усіх типів на вигріб забороняється. 

7.11. Об’єкти харчування АЗК обов’язково облаштовуються 
внутрішнім водопроводом незалежно від джерел водопостачання 
(централізованих або локальних) із забезпеченням холодною та гарячою водою 
гарантованої якості відповідно до вимог нормативного документу, наведеного в 
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пункті 7.7. Кількість води, що подається, повинна повністю забезпечити 
потреби об’єкта харчування. 

Виробничі стічні води об’єкта харчування АЗК підлягають відведенню 
в систему централізованої каналізації або на локальні очисні споруди 
відповідно до пунктів 7.9-7.10 цього документу. 

7.12. Очищені дощові стоки можуть використовуватися для поливу 
території та зелених насаджень. 

7.13. Якість очищення стічних вод, що підлягають скиданню у водні об‘єкти 
або на рельєф місцевості, а також води, призначеної для повторного використання, 
повинні відповідати вимогам "Санитарных правил и норм охраны поверхностных 
вод от загрязнения. СанПиН № 4630-88", затверджених наказом МОЗ СРСР від 
04.07.88 № 4630-88, з підтвердженням їх дії на території України постановою 
Головного державного санітарного лікаря України від 09.03.95 № 01/035 та 
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил охорони 
поверхневих вод від забруднення зворотними водами" від 25.03.99 № 465. 

7.14. Територія усіх типів АЗС має бути спланована так, щоб унеможлив-
лювати розтікання пролитого палива. Проїзди та технологічні майданчики 
повинні мати водонепроникне покриття. Територія зазначених об‘єктів має бути 
упорядкована і озеленена (газони, квіти, кущі, дерева листяних порід). 

8. Санітарно-гігієнічні вимоги до охорони навколишнього 
середовища в районі розміщення АЗС (комплексів) усіх типів 
8.1. Оцінка впливу АЗС (комплексів) усіх типів на навколишнє 

середовище і розробка заходів щодо забезпечення гігієнічних нормативів його 
якості в районі розміщення цих об‘єктів здійснюється в спеціальному розділі 
проекту будівництва цих об‘єктів "Оцінка впливу на навколишнє середовище". 

8.2. АЗС усіх типів повинні мати дозволи на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, на скид стічних вод до каналізаційних мереж та 
водойм, на відходи, що утворюються при їх експлуатації, видані згідно з 
чинним законодавством та погоджені Головними управліннями Державної 
санітарно-епідеміологічної служби України. 

8.3. Якість повітряного середовища на межі СЗЗ і на території 
найближчої житлової забудови повинна відповідати гранично допустимим 
концентраціям (далі – ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
населених місць та іншим вимогам "Державних санітарних правил охорони 
атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та 
біологічними речовинами). ДСП–201-97", затверджених наказом МОЗ України 
від 09.07.97 № 201, та вимогам "Орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. ГН 2.2.6-184-

2013", затвердженого постановою Головного державного санітарного лікаря 
України від 15.04.2013 № 9. 

8.4. Пріоритетними речовинами, які мають бути враховані при 
розрахунках забруднення атмосферного повітря від джерел викидів АЗС, що 
реалізують рідке моторне паливо (бензин, дизпаливо), є: бензин нафтовий, 
вуглеводні насичені С12-С19; від джерел викидів АГЗС та АГЗП, що реалізують 
зріджені вуглеводні гази – пропан та бутан; від джерел викидів АГНКС, що 
реалізують компримований природний газ – метан; від автотранспортних 
засобів – вуглецю оксид, азоту діоксид, сірки діоксид, формальдегід, сажа, 
бенз/а/пірен; від пунктів технічного обслуговування автомобілів (залежно від 
характеру послуг) – розчинники, заліза оксид, марганець та його сполуки, 
сполуки фтору, пил неорганічний, азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглеводні 
насичені С12-С19 тощо. 

Розрахунки приземних концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі в районі розміщення АЗС усіх типів необхідно 
виконувати відповідно до чинних методичних документів з використанням 
комп’ютерних програм, погоджених Мінприроди України. 

8.5. У проекті необхідно передбачати організацію контролю за 
забрудненням атмосферного повітря на межі СЗЗ АЗС (комплексів) і житлової 
забудови відповідно до п. 6.1.1 ДСП–201-97. 

8.6. Рівні шуму (еквівалентні та максимальні) від технологічного 
обладнання АЗС усіх типів, особливо від компресорних установок АГНКС, 
систем сигналізації та гучномовного зв‘язку, об‘єктів сервісного і технічного 
обслуговування автотранспорту, на межі СЗЗ і території житлової забудови 
повинні відповідати гігієнічним нормативам згідно з вимогами "Санитарных 
норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на 
территории жилой застройки", затверджених Головним державним санітарним 
лікарем СРСР від 03.08.84 № 3077-84, з підтвердженням їх дії на території 
України постановою Головного державного санітарного лікаря України від 
09.03.95 № 01/035, з урахуванням існуючої або перспективної забудови. 

8.7. Обов‘язковою умовою проектування нових АЗС усіх типів є 
впровадження сучасного сертифікованого в Україні технологічного 
обладнання, що має позитивний висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи і дозволяє максимально зменшити викиди 
шкідливих речовин в атмосферне повітря та виробничий шум і попередити 
забруднення прилеглої території. 

8.8. Для зменшення забруднення атмосферного повітря на стадії 
проектування АЗС усіх типів повинні бути передбачені такі технічні рішення: 
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– облаштування АЗС резервуарами для зберігання рідкого палива і 
з‘єднуючими комунікаціями з подвійними стінками, а також апаратурою для 
контролю за можливим витіканням палива у міжстіночний простір; 

– облаштування резервуарів автоматизованими пристроями для 
недопущення переливання палива і швидкороз‘ємними муфтами для 
герметичного зливання палива із цистерни паливовоза; 

– упровадження системи уловлювання викидів із резервуара при його 
заповненні рідким паливом шляхом витискання його парів в звільнений об‘єм 
автоцистерни-паливовоза (байпаси); 

– упровадження паливороздавальних, заправних і газозаправних 
колонок спеціальної конструкції, що забезпечують герметичне з‘єднання 
заправочного пристрою з горловиною паливного бака або газового балона 
автомобіля і вакуумне відсмоктування парів палива в газовий простір 
резервуара; 

– висоту скидних (свічкових) трубопроводів для АГЗС, АГЗП та 
АГНКС визначати не менше ніж на 1 м вище прилеглих будівель об‘єктів за 
умови розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери до 
значень відповідних ГДК в зоні обслуговування водіїв та пасажирів, а також на 
межі СЗЗ; 

– упровадження заходів шумозахисту, особливо щодо технологічного 
обладнання АГНКС, які отримують газ від магістральних газопроводів 
високого тиску (5,5 та 7,5 МПа). 

8.9. Вимоги до якості очищення стічних вод АЗС (комплексів) усіх типів 
і умов їх скидання у водні об’єкти або повторного використання наведено в 
пунктах 7.9-7.11 цього ДСанПіН. 

У випадках скидання дощових стоків у водний об’єкт повинна бути 
передбачена організація контролю за ефективністю роботи локальних очисних 
споруд зливової каналізації (до і після очистки). 

8.10. Збирання, зберігання та утилізація виробничих і твердих 
побутових відходів, що утворюються на АЗС (комплексів) в процесі 
експлуатації, повинні здійснюватися відповідно до вимог статті 24 Закону 
України "Про відходи" від 05.03.98 № 187/98-ВР, ДСП № 173-96 та "Державних 
санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо поводження з 
промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров‘я 
населення. ДСанПіН 2.2.7.029-99»", затверджених постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 01.07.99 № 29. 

8.11. Заходи з охорони ґрунту і підземних вод від забруднення на 
території АЗС усіх типів повинні включати: 

– заходи щодо попередження аварій технологічних резервуарів і 
розливання нафтопродуктів; 

– улаштовування твердого водонепроникного покриття з обвалуванням 
і встановленням збірників дощових стоків і стоку при розливі нафтопродуктів 
на території, де здійснюються операції з нафтопродуктами; 

– ефективне відведення дощових і талих вод з території АЗС закритою 
системою дощової каналізації; 

– ефективну гідроізоляцію при будівництві мереж і споруд; 
– благоустрій і озеленення території (створення газонів з багаторічними 

травами). 
Додаток до Державних санітарних норм і правил 
"Санітарно-гігієнічні вимоги до автозаправних 
станцій (комплексів)" 
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