
ЗАЯВА  

про екологічні наслідки діяльності об’єкта 

Розділ    ОВНС     робочого     проекту     «Будівництво   твердопаливної  

модульної  котельні  потужністю  700 кВт  для опалення  приміщення 

Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське НВО   №2»  Олександрівської     

селищної      ради      Кропивницького     району Кіровоградської    області.   

27300   смт.   Олександрівка,   вулиця    Незалежності України,  буд.  89» 

виконаний в 2021 році. 

Робочим проектом передбачається встановлення блочно-модульної 

котельні (БМК) виробництва «Ретра» з автоматизованою подачею палива на базі 

двох твердопаливних котлів «Ретра 350-3М»  номінальною потужністю 350 кВт 

кожний, що працюють на відходах деревини. Встановлена теплова потужність 

котельні становить 700 кВт. Відведення продуктів згоряння палива від котлів 

передбачено в дві димові труби  діаметром 377 мм і висотою  18 м.  

Котельня представляє собою розбірний каркас приміщення з 

огородженням панелями типу «сандвіч». «Сандвіч» панелі складаються із 

внутрішнього та зовнішнього профільного листа, які обмежують мінеральний 

негорючий утеплювач з базальтового волокна товщиною 80 мм.  

Обладнання водопідготовки (ХВП), яка призначена для пом’якшення 

холодної води та використовується для заповнення та підживлення під’єднаної 

до котельні системи опалення знаходиться в приміщенні котельні. В котельні 

передбачено встановлення баку запасу пом’якшеної води. Бак запасу води 

призначений для забезпечення роботи котельні в випадку відсутності тиску 

води в системі водозабезпечення або при регенерації ХВО. Бак обладнаний 

клапаном заповнення поплавкового типу (або іншого), патрубками переливу, 

дренажу та під’єднанний до насосної станції. З баку запасу вода насосною 

станцією після ХВП подається в зворотню магістраль тепломережі котельні. 

Режим роботи підживлюючої помпи – автоматичний, у положенні готовності, з 

включенням, у разі зниження тиску у зворотньому трубопроводі системи 

теплопостачання. Дане обладнання використовується також при заповненні 

системи теплопостачання перед запуском.  

Котельний контур та контур споживачів розділений за допомогою 

пластинчастого теплобмінника, який сприяє більш стійкому гідравлічному 

режимі роботи котельні і запобігає негативному впливу теплових мереж на 

котли. 

Система автоматичної подачі палива (САПП) призначена для 

автоматичної подачі палива в топку котла і складається з приймального 

бункера, дозуючого пристрою (дозатора) та подаючого пристрою (шнековий 

транспортер). 

Система вентиляції – припливно-витяжна з природнім спонуканням, 

забезпечує 3-х разовий обмін повітря за годину.  Припливне повітря для 

компенсації об’єму витяжки та для спалювання природного газу подається в 

верхню зону приміщення котельні через фрамуги вікон та приточні отвори. 

Витяжка димових газів здійснюється через димовідвідний тракт та дефлектори. 



Для опалення котельної зали використовуються надлишки тепла, яке буде 

надходити з неізольованих поверхонь технологічних трубопроводів та 

газоходів. 

В котельні проектуються системи внутрішнього холодного водопостачання 

та каналізації, що забезпечує всі санітарно-гігієнічні вимоги. Система 

внутрішнього водопроводу призначена для подачі води на: підживлення 

системи теплофікації; господарчо-побутові потреби самої котельні; внутрішнє 

пожежогасіння. Для водопостачання котельні використовується вода існуючого 

водопроводу. Система технологічної каналізації передбачає періодичне 

відведення від установок системи теплофікації «гарячих стоків» в 

охолоджувальний колодязь з подальшим викачуванням води. 

Розрахунок  забруднення  атмосфери  проведений  за  допомогою ПК                

«ЕОЛ 2000[h]»  для  розрахункового  прямокутника  2000 х 2000 м  з  кроком 25 

м  з  урахуванням  значень   фонових   концентрацій. Максимальний рівень 

забруднення атмосфери забруднюючими речовинами з врахуванням існуючого 

фону становить: діоксид азоту - 0,3755 ГДК, речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок – 0,1514 ГДК і знаходиться в межах нормативних 

показників. 

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови 

життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний 

при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині 

комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації об’єкту. 

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні 

заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в 

районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, 

що діють на повітряний простір. 

Рішення, прийняті проектом, в цілому дозволяють підтримувати 

нормативну екологічну ситуацію за рахунок встановлення в паливній 

економічного теплогенеруючого обладнання сучасних моделей з високим 

коефіцієнтом корисної дії і низькими питомими показниками викидів 

забруднюючих речовин.  

«Замовник»   зобов'язується:                                                                                                     

-  отримати  в  Департаменті   екології   та  природних  ресурсів  дозвіл  на  

викиди  

   забруднюючих речовин в атмосферу;                                                                                            

-  проводити сплату екологічного податку за забруднення довкілля.                                                  

 За умови відсутності наднормативної кількості викидів  забруднюючих 

речовин, можливих серйозних аварійних ситуацій, ступінь екологічного ризику 

об’єкта визначається як прийнятний. 

      Замовник                                                                     Генпроектувальник   

     Начальник відділу освіти                                    Фізична особа підприємець 

     Олександрівської селищної ради 

     Кропивницького району   

     Кіровоградської області                                
                                                                               

      ________________ Тимко  С.М.                         _____________ Кошин А.М. 


