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2.18. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості 
 

2.3.  Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випу-
ску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються, виробництв  

та технологічного устаткування 
 

2.3.1. Виробнича структура об`єкта, технологічні зв`язки, відомості  
про виробничу потужність 

 
ПрАТ «Укрграфіт» виробляє графітовану і вуглецеву продукцію.  
 

Річна кількість графітованої продукції (що виготовлена на основі коксів різ-
них марок)  становить 25 630 тонн, у тому числі:  

- графітовані електроди ДСТУ 4494:2005                   - 20 500 тонн;  
- графітовані аноди ТУ У 31.6-00196204-004-2004    - 1 645тонн;  
- графітовані блоки ТУ У 23.9-00196204-011:2013    - 107 тонн;  
- фасонні вироби ТУ У 31.6-00196204-010-2003        - 118 тонн;  
- навуглеражувач ТУ У 23.9-00196204-032:2018       - 3 260 тонн.  
 

Річна кількість вуглецевої  продукції (що виготовлена на основі антрацитів рі-
зних марок)  становить 63 352 тонн, у тому числі: 

- блоки для футеровки алюмінієвих електролізерів ТУ У 27.9-196204-
005:2013; ТУ У 31.6-00196204-007:2011                         - 2 900 тонн;  

- блоки вуглецеві ТУ У 31.6-00196204-025-2004   - 787 тонн;  
- товарні маси на основі вуглеця ТУ У 31.6-00196204-(-008:2007; - 015-2002;  
 -021-2004); ТУ У 27.9-00196204-026:2015            - 56 405  тонн;  
- навуглеражувач ТУ У 23.9-00196204-032:2018   - 3 260 тонн.  
 

До складу ПрАТ «Укрграфіт»  входять чотири виробничих майданчика  № 1, 
№ 2, № 3, № 4.  

Виробничий майданчик № 1 - основне  виробництво ПрАТ «Укрграфіт».  
Виробничий майданчик № 2 -  допоміжне виробництво ПрАТ «Укрграфіт».  
Виробничий майданчик № 3 - дільниця просочення графітованих блоків розп-

лавом метафосфатів цеха № 5.  
Виробничий майданчик № 4 -  печі повздовжньої графітації, ділянка механіч-

ної обробки графітованої  продукції. 
 

Виробничий майданчик № 1 
 
На території виробничого майданчика розташовані наступні цехи: змішуваль-

но-пресові цехи № 1 та № 2, цех випалу (цех № 3), цех графітації (цех № 4), цех ме-
ханічної обробки графітованої продукції (цех № 5), цех пиловловлення, газоочистки 
та енергопостачання, електроцех, цех з ремонту металургійного устаткування, авто-
транспортний цех, цех благоустрою та соціального обслуговування, випробувальна 
лабораторія.  

 
Виробничий майданчик № 2. 

 

На виробничому майданчику розміщені цехи допоміжного виробництва: ре-
монтно-механічний цех, цех централізованих ремонтів, трансформаторно-масляне 
господарство, дільниця виготовлення тари та реквізиту, акумуляторна дільниця, ав-



тотранспортний цех, центральна науково дослідницька лабораторія (ЦНДЛ), лабо-
раторія охорони навколишньго середовища, складське господарство. 

 

Виробничий майданчик № 3 
 

На виробничому майданчику № 3 розміщено виробництво (технологічне уста-
ткування) для просочення блоків графітованих для магнієвої промисловості в розп-
лаві метафосфатів.  

Дане виробництво призначене для здійснення технологічного процесу просо-
чення графітованих блоків розплавом метафосфатів і подальшою комплектацією з 
них анодів для магнієвих електролізерів.  

 

Виробничий майданчик № 4 
 

На виробничому майданчику № 4 розміщується відділення печей графітації 
цеху № 4 (корпус № 3) з печами поздовжньої графітаці та дільниця для механічної 
обробки графітованої продукції.  

 
Між основними виробництвами існують технологічні зв`язки: вугільні та наф-

тові напівфабрикати з цехів № 1 та № 2 надходять до цеху № 3 для випалу та просо-
чення, а потім – до цеху № 4 для графітації. Подальше оброблення графітованих 
електродів та вуглецевих блоків виконується цехом № 5.  

 
Планована діяльність провадиться на території виробничого майданчика 

№ 1 в цеху випалу (цех № 3) та полягає у встановленні нового технологічного 
устаткування, а саме:  
- Пічної установки для повторного випалу вуглецевих заготівель з системою те-
рмічного дожигу з рекуперацією тепла (TNV) від компанії Riedhammer GmbH (далі 
по тексту «Пічна установка»);  
- Системи газоочищення з технологією регенеративного термічного окислю-
вання для очищення димових газів, що утворюються в процесі випалу вуглецевих 
заготівель у випалювальних печах № 9, 10 від фірми LTB, Німеччина (далі по текс-
ту«Система РТО»);  
- Установки з пневмовидаленням оборотної пересипки із камер випалювальної 
печі № 9 і супутнім пилоочисним устаткуванням (далі за текстом «Установка з пне-
вмовидаленням»). 

 

Впровадження технологічного устаткування не змінить найменування і кіль-
кість продукції, що випускається, а також не вплине на кількість і якість сировини, 
що використовується в технологічних процесах виробництва, і в цілому не змінить 
технологічні зв'язки між основними виробничими цехами.  

Модернізація технологічного устаткування цеху № 3 із впровадженням сучас-
ної Пічної установки забезпечить високоякісний процес випалу вуглецевих заготі-
вель з поліпшенням їх експлуатаційної стійкості, збільшить продуктивність при зна-
чному скороченні енергоресурсів і допоміжних матеріалів, знизить частку ручної 
праці, дозволить скоротити  викиди забруднюючих речовин в атмосферу.  

Встановлення Системи РТО та Установки з пневмовидаленням призведе до 
скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та поліпшенню санітарно-
гігієнічних умов на робочих місцях. 

 



Пічна установка  буде розташована на відкритій площадці між будівлями цеху 
графітації № 4 та відділенням просочення цеху випалу № 3 та призначена для по-
вторного випалу окремих партій вуглецевих заготівель, які пройшли первинний ви-
пал у випалювальних печах № 7, 8 (11), 12 цеху № 3.  

Система РТО буде розташована на відкритій площадці біля корпусу № 3 цеху 
випалу № 3 і призначена для відведення та очищення димових газів, що відходять 
від існуючих печей випалу № 9 і № 10 для провадження первинного випалу вугле-
цевих заготівель.  Після введення в експлуатацію Системи РТО смоляні електрофі-
льтри СК-7,2 № 3-11 і СК-7,2 № 3-12, які призначені для очищення аспіраційного 
повітря від печі випалу № 10, будуть переведені в резерв і законсервовані.  

Установка з пневмовидаленням буде встановлена в корпусі № 3 цеху випалу 
№ 3 поруч з камерами випалювальної печі № 9, а пилоочисне устаткування – на від-
критій площадці біля корпусу № 3 цеху випалу № 3. Установка з пневмовидаленням 
в цілому призначена для видалення оборотної пересипки із камер випалювальної 
печі № 9 після закінчення процесу випалу, поділу оборотної пересипки на фракції, 
двоступінчастого очищення пилової фракції, видалення вловленої пилової фракції в 
контейнери типу «біг-бег». 

 
Технологічні зв`язки відображені принциповою блок-схемою руху матеріаль-

них потоків (малюнок 2.3.1.). 
 







2.3.2. Перелік видів продукції, що випускається на об`єкті, у тому 
числі продукції переділів, що використовується у власному 

виробництві

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство 
споживачам)

Таблиця 2.2.1

№ з/п Вид продукції Річний випуск, тонн
1 2 3

1 Графітована продукція 25630

2 Вуглецева продукція 63352

      Відомості про продукцію наведені в таблиці 2.1.



2.3.3. Матеріальні баланси
      Матеріальний баланс по виробничим процесам цеху випалу (цез № 3) наведений в таблиці 2.3.3.1.

Матеріальний баланс по цеху випалу (цех № 3) 
Таблиця 

Характеристика сировини (вхід) Випускаєма продукція (вихід) Втрата, тонн
Найменування Кіль- Найменування Кіль- в атмосферне повітря відходи,

кість кість найменування кільк., кільк.,
т/рік т/рік т/рік тонн

1 2 3 4 5 6 7

ЦЕХ № 3 - ЦЕХ ВИПАЛУ

кокс сіяний 2645 графітовані електроди 25630 безповоротні 
термоантрацит 4268 вуглецеві блоки 6947 втрати
пісок 140
пек кам'яновугільний 2207 25,1158 163,436
вуглецеві і нафтові заготівлі 65154
газ природний 8267,54 оксид вуглецю 604,1761
повернення вуглецеві 8350

бенз(а)пірен 0,0105443
електроди МР-3
смола супутня 8,24033
масло мінеральне
пропан-бутан

сублімати смолистих речовин 289,15535

вуглецю діоксид (СО2) 57330,1

Всього: 91031,54 Всього: 32577 58291,10307 163,436

34,30495

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом

оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид
азоту
діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид
сірки



2.3.4. Перелік та опис виробництв 
 
2.3.4.1. Перелік виробництв 
 
Інформація щодо виробничих та технологічних процесів, технологічного уста-

ткування (установок), згідно Додатку 1 до Інструкції щодо заповнення форм держа-
вних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повіт-
ря)…», для встановлюваного нового технологічного і газоочисного устаткування в 
цеху випалу (цех № 3) на території виробничого майданчика № 1 ПрАТ «Укрграфіт»  
наведена в таблиці 2.3.4.1. 

 
Таблиця 2.3.4.1 

Код  
   виробництва Найменування виробничого процесу 

210411 Виробничі процеси. Технологічні процеси у виробництві неорганічних  хіміч-
них речовин. Виробництво графіту  

 
2.3.4.2.  Опис виробничих процесів 
 
ПрАТ «Укрграфіт» виробляє графітовану і вуглецеву продукцію.  
 
Річна кількість графітованої продукції (що виготовлена на основі коксів різ-

них марок)  становить 25 630 тонн, річна кількість вуглецевої  продукції (що вигото-
влена на основі антрацитів різних марок)  становить 63 352 тонн.  

 
До складу ПрАТ «Укрграфіт»  входять чотири виробничих майданчика  № 1, 

№ 2, № 3, № 4.  
Виробничий майданчик № 1 - основне  виробництво ПрАТ «Укрграфіт».  
Виробничий майданчик № 2 -  допоміжне виробництво ПрАТ «Укрграфіт».  
Виробничий майданчик № 3 - дільниця просочення графітованих блоків розп-

лавом метафосфатів цеха № 5.  
Виробничий майданчик № 4 -  печі повздовжньої графітації, ділянка механіч-

ної обробки графітованої  продукції. 
 
Відстань між виробничими майданчиками становить менше 500 м, тому підп-

риємство розглядається як один виробничий майданчик.  
 
Загальна інвентаризація викидів від виробництв ПрАТ "Укрграфіт" була про-

ведена у 2019 р. і за її матеріалами отримано дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за № 2310137200-16 від 
13.11.2020 р. 

 
Планована діяльність провадиться на території виробничого майданчика 

№ 1 в цеху випалу (цех № 3). 
 

Виробничий майданчик № 1 
 
На території виробничого майданчика розташовані наступні цехи: змішуваль-

но-пресові цехи № 1 та № 2, цех випалу (цех № 3), цех графітації (цех № 4), цех ме-
ханічної обробки графітованої продукції (цех № 5), цех пиловловлення, газоочистки 



та енергопостачання, електроцех, цех з ремонту металургійного устаткування, авто-
транспортний цех, цех благоустрою та соціального обслуговування, випробувальна 
лабораторія.  

 
Цех випалу (цех № 3)  

 

У цеху № 3 проводиться випал пресованих і просочених заготівель, 
просочення випалених заготівель, а також очищення та торцювання обпалених 
напівфабрикатів на верстатах.  

Випалу піддаються вугільні й нафтові заготівлі: 
- пресовані й обпалені блоки для футеровки алюмінієвих електролізерів;  
- блоки вуглецеві для футеровки металевих печей;  
- пресовані, обпалені і графітовані блоки для: електродів графітованих  
і ніпелів до них, для магнієвої промисловості, для доменних печей,  
для фасонних виробів.  
 

Технологічне устаткування цеху випалу № 3 розміщено:  
- у корпусі № 1 – устаткування підготовки пересипання для повторного 

випалу; 
- у корпусі № 2 – устаткування підготовки пересипання для первинного 

випалу, багатокамерні кільцеві газові печі закритого типу № 7, 8 (11), 12 і верстати 
чищення та торцювання обпалених напівфабрикатів, переточування електродів, 
верстати відбору проб, зварювальний пост; верстат заточувальний; 

- у корпусі № 3 – устаткування підготовки пересипання для випалу, 
багатокамерні кільцеві газові печі закритого типу № 9, 10; зварювальний пост;  

- у просочувальному відділенні – ємності пеку; автоклави; насоси вакуумні; 
камери охолодження, топка газова для розігріву теплоносія, електропечі нагріву 
заготівель; верстат заточувальний. 

 

Пересипання призначене для запобігання завантажених у камери 
випалювальних печей заготівель від деформації й окислювання при проведенні 
високотемпературного випалу, а також для рівномірного перерозподілу тепла по 
всій поверхні заготівель.  

 
Річна кількість продукціїї, яка піддається випалу становить:  

- графітовані електроди - 25630 т/рік;  
- вуглецеві блоки - 6947 т/рік. 
 
Планована діяльність полягає у встановленні нового технологічного устатку-

вання, а саме:  
- Пічної установки для повторного випалу вуглецевих заготівель з системою 
термічного дожигу з рекуперацією тепла (TNV) від компанії Riedhammer GmbH (да-
лі по тексту «Пічна установка»);  
- Системи газоочищення з технологією регенеративного термічного окислю-
вання для очищення димових газів, що утворюються в процесі випалу вуглецевих 
заготівель у випалювальних печах № 9, 10 від фірми LTB, Німеччина (далі по текс-
ту«Система РТО»);  



- Установки з пневмовидаленням оборотної пересипки із камер випалювальної 
печі № 9 і супутнім пилоочисним устаткуванням (далі за текстом «Установка з пне-
вмовидаленням»). 

 
Виробництво: Технологічні процеси у виробництві неорганічних  хімічних ре-
човин.   
Код:  210411 Виробництво графіту.  
Тип виробничого процесу: основний.  
 

· Корпус № 3.  
 
Система РТО (дж. 392). 
 

Для випалу пресованих вуглеграфітованих заготівель в корпусі № 3 
установлені печі випалу № 9 та № 10 - багатокамерні кільцеві закритого типу з 
газовим обігрівом  для провадження первинного випалу вуглецевих заготівель при 
температурі 1050÷1200оС.  

Піч № 10 являє собою 36-камерну кільцеву заглиблену піч конструкції фірми 
Riedhammer GmbH.  Очищення аспіраційного повітря, що утворюється при роботі 
печі випалу № 10 (на існуючому етапі, що відповідає матеріалам попередньої 
інвентаризаціїї  2019 р.), проводиться у смоляних електрофільтрах СК-7,2 № 3-11 і 
СК-7,2 № 3-12 з ефективністю очищення 81%, які працюють по черзі. Видалення 
забруднюючих речовин здійснюється через існуючу димову трубу (дж. 347). 
Остання модернізація печі була проведена у 2007 році та полягала у реконструкції 
газо, паро і водопостачання печі.  

Випалювальна піч № 9 являє собою 32-камерну кільцеву заглиблену піч 
конструкції фірми Riedhammer GmbH. Піч на існуючий період законсервована і 
введення ії в експлуатацію планується після встановлення Системи РТО. Остання 
модернізація печі була проведена у 2009 році та полягала у реконструкції системи 
газопостачання печі.  

 

Загальна тривалість роботи печей – 8760 годин/рік.  
 

Річна кількість продукціїї, яка піддається випалу становить:  
- графітовані електроди - 25630 т/рік;  
- вуглецеві блоки - 6947 т/рік. 
 
Система РТО (дж. 392) призначена для відведення та очищення димових газів, 

що відходять від існуючих печей випалу №  9 і № 10.  
В Системі РТО застосована сучасна технологія регенеративного термічного 

окислювання, що відповідає сучасним європейським стандартам і екологічним 
вимогам. Тип установки РТО – 4-х камерна.  

Основні складові частини Системи РТО:  
- регенеративна установка термічного окислення ROxiTHERM - 2 комплекта;  
- система трубопроводів вихідного газу, включаючи байпасну лінію – 1 
комплект;  
- система трубопроводів очищеного газу – 1 комплект;  
- система управління, що включає шафу управління та переферійні пристрої – 1 
комплект;  
- трубопровід пневматики – 1 комплект;  



- димова труба – 1 комплект.  
 

Режим роботи Системи РТО - 8760 годин/рік.  
 

Газоповітряна суміш, що відходить від печей випалу, проходить через 
попередньо нагрітий регенератор, який заповнюється керамічними сотами. Згодом, 
тепер уже попередньо нагрітий вихідний газ надходить у камеру згоряння, де 
проходить розщеплення субліматів смолистих речовин при температурі 800 - 
1100оС. Теплота в результаті окиснення субліматів смолистих речовин при 
екзотермічній реакції зменшує необхідну кількість тепла від пальника. Тому 
необхідна теплопродуктивність обернено пропорційна концентрації субліматів 
смолистих речовин у газах,  що відходять. При достатній концентрації субліматів 
смолистих речовин у відхідних газах можлива автотермічна робота. Це означає, що 
ніяка додаткова енергія не потрібна від пальника, щоб підтримувати реакцію 
окиснення.  

 

Після введення в експлуатацію Системи РТО смоляні електрофільтри СК-7,2 
№ 3-11 і СК-7,2 № 3-12 будуть переведені в резерв і законсервовані, а відхидні гази 
від печі № 10, проходячи очищення в регенеративній установці термічного 
окислення (РТО), будуть викидатися в атмосферне повітря через димову трубу 
Системи РТО (дж. 392).  

 
Виробництво: Технологічні процеси у виробництві неорганічних  хімічних ре-
човин.   
Код:  210411 Виробництво графіту.  
Тип виробничого процесу: основний.  
 
Установка з пневмовидаленням  (дж. 394). 
 

Установка з пневмовидаленням призначена для видалення оборотної 
пересипки із камер випалювальної печі № 9 після закінчення процесу випалу, поділу 
оборотної пересипки на фракції, двоступінчастого очищення пилової фракції, 
видалення вловленої пилової фракції в контейнери типу «біг-бег». 

 

Основні складові частини Установки з пневмовидаленням: мобільна 
пневмоустановка та пилоочисне устаткування: перша ступінь очищення – циклон 
SE-C-15-700; друга ступінь очищення – круглорукавний фільтр SE 90/75 з 
імпульсною регенерацією.  

Мобільна пневмоустановка розміщується на верхню будову камери печі 
випалу вуглецевих заготівель. Видалення оборотного пересипочного матеріалу 
проводиться з камери випалу, що знаходиться поруч. Оборотний пересипочний 
матеріал з камери печі всмоктується тягодутьєвим апаратом через телескопічні 
труби в знімну накопичувальну ємність. У накопичувальній ємності відбувається 
поділ оборотного пересипочного матеріалу на потоки фракцій (0-1,0) мм, (1,0-16,0) 
мм. Потік фракції (1,0-16,0) мм осаджується в знімній накопичувальній ємності, яка 
електромостовим краном транспортується в технологічний цикл. Потік фракції (0-
1,0) мм від поворотного пилового трубопроводу мобільної пневмоустановки 
транспортується по магістральному колектору до устаткування збору й 
вивантаження пилової фракції з наступним двоступінчастим очищенням у циклоні 
та рукавному фільтрі.  



Видалення оборотного пересипочного матеріалу з наступної камери печі 
випалу повторюється по технологічному циклу. 

Режим роботи мобільної пневмоустановки – 8760 год/рік.  
Продуктивність – до 12 т/годину по оборотному пересипочному матеріалу. 
Швидкість видалення оборотної пересипки – не менш 12 т/годину. 
 
Виробництво: Технологічні процеси у виробництві неорганічних  хімічних ре-
човин.   
Код:  210411 Виробництво графіту.  
Тип виробничого процесу: основний.  
 
Пічна установка (дж. № 393).  
 
Основні складові частини Пічної установки:  
- піч з піднімальними воротами для викатної пічної подини мод. WCG 

84/12/85-U-RE-BAKING – 2 комплекта;  
- викатна пічна подина – 2*2 комплекта;  
- пересувна платформа – 1 комплект;  
- система термічного дожигу з рекуперацією тепла (TNV) - 1 комплект.  
 

Вуглецеві заготівлі завантажуються на викатну пічну подину горизонтально за 
допомогою піднімального механізму до оптимального 100% завантаження. Пересу-
вна платформа автоматично переміщає викатну пічну подину з/в піч. 

 

Конструктивне виконання кожної окремої печі повторного випалу таке, що за 
допомогою циркуляційних вентиляторів і проміжної стіни досягається висока рів-
номірність розподілу температур. Під час циркуляції, гази проходять через пальники 
й спалюються. Вогонь пальника спрямований у напрямку циркуляційного потоку, 
тобто вниз на стінні канали. В якості теплоносія використовується природний газ та 
сублімати смолистих речовин, що випаровуються із заготівель під час процесу.  

Температура в печі повторного випалу підтримується 850 оС. 
 

Після завершення фази випалу починається фаза охолодження за допомогою 
упорскування води.  

 

Цикл випалу (у тому числі завантаження, випал, охолодження й вивантажен-
ня) однієї печі становить не більш 90 годин.  

 

Середня вага завантаження однієї печі = 80 тонн.  
 

Річна продуктивність пічної установки  становить – 13 200 тонн вуглецевих 
заготівель.  

 

Режим роботи пічної установки - 8760 годин/рік. 
 

Гази, що утворюються при випалі вуглецевих заготівель, через газохід з тиль-
ної сторони печі, надходять на установку TNV для подальшого очищення.  

 

Температура дожигу становить 780÷840 оС.  



2.3.5. Опис та місце розташування виробництв та технологічного устаткування, 
на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології  

та методи керування 
 

Технологічне обладнання та системи газоочистки, що встановлюються на ви-

робничому майданчику № 1 в цеху випалу (цех № 3) підприємства, а саме:  

- пічна установка для повторного випалу вуглецевих заготівель з систе-

мою термічного дожигу з рекуперацією тепла (TNV);  

- система газоочищення з технологією регенеративного термічного окис-

лювання для очищення димових газів, що утворюються в процесі випалу вуглецевих 

заготівель у випалювальних печах № 9, 10;  

- установка з пневмовидаленням оборотної пересипки із камер випалюва-

льної печі № 9 і супутнім пилоочисним устаткуванням,  

не входять до Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають 

до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, який наве-

дено в додатку 3 «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 

обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, 

організацій та громадян-підприємців». Наказ Мінприроди України № 108 від 

09.03.2006, зареєстровано в Мін`юсті України за № 341/12215 від 29.03.2006. 

 



2.3.6. Проектна та фактична виробнича потужність  
технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс 

часу роботи устаткування

Таблиця 2.3.6.1
Найменування Виробнича Режим Баланс
технологічного потужність та роботи часу
устаткування, продуктивність техноло- роботи
кількість технологічного гічного устатку-

устаткування устатку- вання,
проектна, фактична, вання, год/рік
тонн/ тонн/ год/рік
рік рік

1 2 3 4 5

75100 32577 8760 8760
графітована і вугле-
цева продукція

13200 13200 8760 8760

105120 105120 8760 8760
по оборотному 
пересипочному 
матеріалу

Випалювальні печі № 9, 10. 
Система РТО

Пічна установка для повторного 
випалу вуглецевих заготівель 

Установка з пневмовидаленням 
оборотної пересипки із камер 
випалювальної печі № 9

вуглецевих заготівель

Проектна і фактична виробнича потужність і продуктивність
технологічного устаткування, режим роботи технологічного устаткування,
баланс часу роботи устаткування, наведені в таблиці 2.3.6.1.



2.3.7. Термін введення в експлуатацію технологічного устаткування, 
нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції 
або модернізації, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок 

реконструкції

Таблиця 2.3.7.1
Найменування Характеристика техно-
технологічного логічного устаткування
устаткування, (установки)
кількість термін норматив- дата зміни

введення в ний проведення показників
експлуатацію строк останньої продуктивності
технологічного аморти- реконструкції устаткування
устаткування зації або внаслідок

модернізації реконструкції у
техгологічного порівнянні з
устаткування проектними

показниками
1 2 3 4 5

Випалювальна піч № 10 Жовтень 1958 47 2007 рік
Випалювальна піч № 9 Жовтень 1960 47 2009 рік
 Система РТО після отримання 

дозволу на викиди

після отримання - -
дозволу на викиди

після отримання - -
дозволу на викиди

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк
амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного
устаткування наведені в таблиці 2.3.7.1.

Пічна установка для повторного 
випалу вуглецевих заготівель від 
компанії Riedhammer GmbH

Установка з пневмовидаленням 
оборотної пересипки із камер 
випалювальної печі № 9

реконструкція 
газо, паро і во-
допостачання



2.9. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
2.9.1. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1
№ Забруднююча речовина Фактичний Потенційний Порогові значення
з/п обсяг обсяг потенційних вики-

код найменування викидів, викидів, дів для взяття на
за 2020 р. державний облік, 

Усього т/рік т/рік т/рік
1 2 3 4 5 6

1 01003 / 123 Залізо та його сполуки в перерахунку на залізо 0,423 0,4522 0,1

2 01005 / 146 Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь - 0,0005 0,01

3 01007 / 183 Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,00008 0,0003

4 01010 / 203 Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому - 0,000003 0,02

5 01104 / 143 Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,041 0,0347 0,005

6 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом

156,614 250,77515 3

7 - / 150 Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична) - 0,000032 -

8 - / 323 Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 0,0005 -

      Перелік видів і обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені в таблиці 6.1. Дані 
прийняті на підставі:

- Звіту про викиди забруднюючих речовин і парнікових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за 2020 рік - за формою №
2-ТП (повітря) (річна) - фактичний обсяг викидів;
      - звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на Приватне акціонерне товариство "Український графіт" цех випалу (цех № 3)  - 
джерела 392, 393, 394, м. Запоріжжя - 2021 р. - потенційний обсяг викидів.



Продовження таблиці 6.1
1 2 3 4 5 6

9 - / 338 Ангідрид фосфорний - 0,0193 -

10 04001 / 301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид
азоту

127,158 148,806452 1

11 04002 / - Азоту (1) оксид [N2O] 0,035 0,3865 0,1

12 04003 / 303 Аміак - 0,0003 1,5

13 04004 / 302 Азотна кислота 0,002 0,00101 0,2

14 05000 / - Діоксид та інші сполуки сірки: 223,062 431,7763731 2,0

15 05001 / 330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 219,253 425,6251001 1,5

16 05002 / 333 Сірководень 3,809 6,1512 0,03

17 05004 / 322 Сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота) - 0,000073 0,5

18 06000 / 337 Оксид вуглецю 562,650 1446,6702 1,5

19 07000 / - Вуглецю діоксид (СО2) 55902,075 122490,4974 500

20 09000 / 315 Фосфін 0,002 0,0064 0,01

21 11000 / - Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС): 58,061 7,413477551 1,5

22 - / 348 Кислота о-фосфорна - 0,00372 -

23 - / 405 Пентан - 0,0151 -



Продовження таблиці 6.1
1 2 3 4 5 6

24 - / 516 Ізопрен - 0,0000002 -

25 - / 1042 Спирт бутиловий - 0,0422 -

26 - / 1061 Спирт етиловий - 0,0634 -

27 - / 1728 Меркаптани - 7,0818E-08 -

28 - / 2704 Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) - 0,02070008 -

29 - / 2732 Гас - 0,0273 -

30 - / 2735 Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і
ін.)

- 0,014007 -

31 - / 2752 Уайт-спірит - 1,2 -

32 - / 2754 Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у
перерахунку на сумарний органічний вуглець

- 0,0285 -

33 - / 10265 Емульсол (склад: вода-97,6%, нітрит натрію-0,2%, сода
кальцинована-0,2%, масло мінеральне-2%)

- 0,002 -

34 - / 10993 Синтетичні миючи засоби - 0,0014 -

35 11007 / 1401 Ацетон 0,955 1,0008 0,5

36 11009 / 1210 Бутиловий ефір оцтової кислоти 0,472 0,49423 0,3

37 11010 / 503 1,3-Бутадієн (дивініл) - 0,0000002 0,9



Продовження таблиці 6.1
1 2 3 4 5 6

38 11020 / 1246 Етиловий ефір етиленгліколю 0,002 0,0338 1

39 11021 / 1240 Етилацетат 0,005 0,0051 1

40 11028 / 1555 Кислота оцтова 0,005 0,00046 0,8

41 11030 / 616 Ксилол 1,372 1,4382 0,9

42 11041 / 621 Толуени 2,483 3,01236 0,9

43 11048 / 1071 Фенол 1,958 0,0102 0,1

44 12000 / 410 Метан 1,076 1,267565 10

45 13000 / - Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ): 66,565 324,6997327 0,1

46 13000 / - Сублімати смолистих речовин 66,559 324,684275 -

47 13101 / 703 Бенз(а)пірен 0,006 0,01545765 0,0000005

48 15000 / - Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор): - 0,00032 0,1

49 15003 / 316 Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли
до класу І, у перерахунку на хлористий водень

- 0,00032 0,1

50 16000 / - Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор): 0,009 0,00565 0,05

51 16001 / 342 Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на
фтористий водень

0,009 0,00565 0,05

Усього для підприємства 57097,773 125102,794



Продовження таблиці 6.1
Найбільш поширені забруднюючи речовини

1 2 3 4 5 6

1 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом

266,385 250,755318 3

2 04001 / 301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид
азоту

165,143 148,806452 1

3 05000 / - Діоксид та інші сполуки сірки: 272,766 431,7763731 2,0

4 05001 / 330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 267,924 425,6251001 1,5

5 05002 / 333 Сірководень 4,841 6,1512 0,03

6 05004 / 322 Сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота) 0,001 0,000073 0,5

7 06000 / 337 Оксид вуглецю 598,426 1446,6702 1,5

8 13101 / 703 Бенз(а)пірен 0,007 0,01545765 0,0000005

Усього 1302,727 2278,023801

Небезпечні забруднюючи речовини
1 2 3 4 5 6

1 01003 / 123 Залізо та його сполуки в перерахунку на залізо 0,492 0,4522 0,1

2 01005 / 146 Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь - 0,0005 0,01

3 01007 / 183 Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,00008 0,0003



Продовження таблиці 6.1
1 2 3 4 5 6

4 01010 / 203 Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому - 0,000003 0,02

5 01104 / 143 Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,042 0,0347 0,005

6 11007 / 1401 Ацетон 1,002 1,0008 0,5

7 11009 / 1210 Бутиловий ефір оцтової кислоти 0,494 0,49423 0,3

8 11010 / 503 1,3-Бутадієн (дивініл) - 0,0000002 0,9

9 11020 / 1246 Етиловий ефір етиленгліколю 0,035 0,0338 1

10 11021 / 1240 Етилацетат 0,005 0,0051 1

11 11028 / 1555 Кислота оцтова 0,007 0,00046 0,8

12 11030 / 616 Ксилол 1,438 1,4382 0,9

13 11041 / 621 Толуени 2,574 3,01236 0,9

14 11048 / 1071 Фенол 2,734 0,0102 0,1

15 13000 / - Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ): - 324,684275 0,1

16 13000 / - Сублімати смолистих речовин - 324,684275 -

17 15000 / - Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор): - 0,00032 0,1

16 15003 / 316 Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли
до класу І, у перерахунку на хлористий водень

- 0,00032 0,1



Продовження таблиці 6.1
1 2 3 4 5 6
17 16000 / - Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор): 0,009 0,00565 0,05

18 16001 / 342 Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на
фтористий водень

0,009 0,00565 0,05

Усього 8,832 331,1728782

Інші забруднюючи речовини, присутні у викидах об`єкта
1 2 3 4 5 6

1 12000 / 410 Метан 1,362 1,267565 10

2 - / 150 Натрію гідроокис - 0,000032 -

3 - / 323 Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 0,0005 -

4 - / 338 Ангідрид фосфорний 0,0193 0,0193 -

5 04003 / 303 Аміак - 0,0003 1,5

6 04004 / 302 Азотна кислота 0,002 0,00101 0,2
Продовження таблиці 6.1

1 2 3 4 5 6

7 09000 / 315 Фосфін 0,009 0,0064 0,01

8 - / 348 Кислота о-фосфорна 0,00372 0,00372 -

9 - / 405 Пентан - 0,0151 -

10 - / 516 Ізопрен 0,0000002 0,0000002 -

11 - / 1042 Спирт бутиловий - 0,0422 -



Продовження таблиці 6.1
1 2 3 4 5 6
12 - / 1061 Спирт етиловий - 0,0634 -

13 - / 1728 Меркаптани - 7,0818E-08 -

14 - / 2704 Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) - 0,02070008 -

15 - / 2732 Гас - 0,0273 -

16 - / 2735 Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і
ін.)

- 0,014007 -

17 - / 2752 Уайт-спірит - 1,2 -

18 - / 2754 Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у
перерахунку на сумарний органічний вуглець

- 0,0285 -

19 - / 10265 Емульсол (склад: вода-97,6%, нітрит натрію-0,2%, сода
кальцинована-0,2%, масло мінеральне-2%)

- 0,002 -

20 - / 10993 Синтетичні миючи засоби - 0,0014 -

Усього 1,3960202 2,713434351

Забруднюючи речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст 
1 2 3 4 5 6

1 04002 / - Азоту (1) оксид [N2O] 0,345 0,3865 0,1

2 07000 / - Вуглецю діоксид (СО2) 101720,564 122490,4974 500

Усього 101720,909 122490,8839



2.9.2. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця 6.2
Виробництво, процес, Но- Най- Параметри Координати джерела Місце Макси- Потужність викиду *

установка, мер мену- джерел на карті-схемі відбору Код Найменування мальна г/сек кг/год т/рік
устаткування дже-  вання викиду Точкового Другого проб вимірювання за- забруднюючої масова

рела дже- висо- діа- або початок кінця вит- швид- тем- бруд- речовини концен-
ви- рела та, метр лінійного; лінійного; рата, кість, пе- ню трація
киду викиду м вихід- центра си- ширина і куб.м/с м/с рату- ючої забруд-

ного метрії пло- довжина ра, речо- нюючої
отвору, щинного площинного `C вини речовини,

Код м X1, м Y1, м Х2, м Y2, м Найменування мг/куб.м т/рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВИРОБНИЧИЙ МАЙДАНЧИК № 1

210411 - Виробництво графіту 392 труба 30 1,8 13687 16317 - - - 20 7,86 180 04001 / 301 - 2 7,2 20
210411 Цех випалу № 3 h= d=
210411 05001 / 330 - 0,4 1,44 12,6144
210411
210411 06000 / 337 оксид вуглецю - 2 7,2 63,072
210411 13101 / 703 бенз(а)пірен - 0,00014 0,0005 0,00442
210411 Випалювальні печі № 9, 10. Система РТО 13000 / - сублімати смолистих речовин - 2,2 7,92 69,3792
210411 07000 / - вуглецю діоксид (СО2) - - - 21540
210411

210411 - Виробництво графіту 393 труба 21 1,22 12960 15860 - - - 0,472 0,4 250 04001 / 301 - 0,118 0,4248 3,72125
210411 Цех випалу № 3 h= d=
210411 06000 / 337 оксид вуглецю - 0,0472 0,16992 1,4885
210411 13101 / 703 бенз(а)пірен - 0,000007 0,00003 0,00022
210411 03000 / 2902 - 0,00236 0,0085 0,07442
210411
210411
210411 13000 / - сублімати смолистих речовин - 0,00472 0,01699 0,14885
210411 07000 / - вуглецю діоксид (СО2) - - - 2400
210411

210411 - Виробництво графіту 394 глушник 2,14 0,25 13638 16224 - - - 1,42 28,94 120 03000 / 2902 - 0,0142 0,05112 0,44781
210411 Цех випалу № 3 h= d=
210411
210411
210411 Установка з пневмовидаленням оборотної 

пересипки із камер випалювальної печі № 
9 

210411

Примітка: * Пояснення до таблиці 6.2:  величини викиду забруднюючих речовин надані на основі данних :
1. Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 
цех випалу (цех № 3)  - джерела 392, 393, 394, м. Запоріжжя  - 2021 р. 
та відповідають даним:

2. Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності "Модернізація технологічного устаткування цеху випалу (цех № 3) з: - встановленням Пічної установки для повторного
випалу вуглецевих заготівель від компанії Riedhammer GmbH; - встановленням Системи газоочищення з технологією регенеративного термічного окислювання для очищення
димових газів, що утворюються в процесі випалу вуглецевих заготівель у випалювальних печах № 9, 10, виготовленого фірмою LTB, Німеччина; - встановленням Установки з
пневмовидаленням оборотної пересипки із камер випалювальної печі № 9 і супутнім пилоочисним устаткуванням".

      Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені в таблиці 2.9.2.

Параметри газопило-
вого потоку у місці

видалення оборотної пересипки із камер 
випалювальної печі № 9

випалювання вуглеграфітованих 
заготівель, очищення газоповітряної 
суміші, що відходить від печей випалу № 
9, 10.  Система РТО

повторний випал вуглецевих заготівель з 
подальшим очищенням відхідних газів 
системою термічного дожигу (TNV) 
Пічна установка для повторного випалу 
вуглецевих заготівель з системою 
термічного дожигу (TNV) 

оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту
діоксид сірки (діоксид та триоксид) у
перерахунку на діоксид сірки

оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту

речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих
за складом

речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих
за складом



Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять

до джерела викиду в атмосферне повітря
Таблиця 6.3

Номер Місце Діаметр Код Найменування Максимальна
джерела відбору газоходу, забруд- забруднюючої масова концен-
викиду проб витрата, швид- темпе- нюючої речовини трація забруд-

кість, ратура, речови- нюючої речовини,
найменування номер ни

м куб.м/с м/с град. С мг/куб.м г/с кг/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- - - - - - - - - - - - -

Джерела утворення Параметри газопилового
потоку в газоході

Потужність викиду



Характеристика устаткування очистки газів
Таблиця 6.4

Номер Клас Найменування Забруднюючі Витрата Максималь- Ефектив- Витрата Максималь-
джерела ГОУ речовини, за якими газопило- на масова ність газопило- на масова
викиду проводиться вого концентра- роботи вого концентра-
на газоочистка потоку на ція на вході ГОУ, потоку на ція на вихо-

карті- код найменування вході в ГОУ, в ГОУ % виході з ГОУ, ді з ГОУ
схемі куб.м/с мг/куб.м куб.м/с мг/куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВИРОБНИЧИЙ МАЙДАНЧИК № 1

392 70000 система 13101 / 703 бенз(а)пірен 20 - 90 20 0,007
регенеративного 13000 / - сублімати смолистих речовин - 90 110
термічного
окислювання
(РТО)

393 70000 система 13101 / 703 бенз(а)пірен 0,472 - 95 0,472 0,015
термічного 13000 / - сублімати смолистих речовин - 95 10
дожигу з
рекуперацією
тепла (TNV)

394 13100 циклон 03000 / 2902 1,42 - 99,99 1,42 10
SE-C-15-700
фільтр
рукавний
SE 90/75

Примітка: * Пояснення до таблиці 6.4:  характеристики у графах 6-10 відповідають данним
1. Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на Приватне акціонерне товариство "Український графіт" цех випалу (цех № 3) 

 - джерела 392, 393, 394, м. Запоріжжя  - 2021 р. та 
2. Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності "Модернізація технологічного устаткування цеху випалу (цех № 3) 

3. Дані по концентрації забруднюючих речовин на вході в ГОУ (графа 7) в проєктних матеріалах відсутні.

речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок недиференційованих за складом



Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 6.5
Номер Найменування Код Максималь- Потужність Періо- Трива- Річна
джере- забруднюючої забруд- на масова викиду дич- лість величина
ла речовини нюючої концентра- г/сек кг/год ність, викиду, залпових

викиду речовини ція, раз/доба, хв., год викидів,
мг/куб.м місяць, т/рік

рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Залпові викиди технологією не передбачені і не проводяться



Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6
Номер Найменування Код Найменування
джерела джерела забруднюючої забруднюючої
викиду викиду речовини речовини г/с кг/год

1 2 3 4 5 6

Потужність викиду

Неорганізовані джерела відсутні.



2.11.  Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих 

технологій виробництва.  

ПрАТ «Укрграфіт» едине в Україні підприємство повного циклу виробництва 
графітованих електродів різних перетинів, графітованих та вуглецевих футерованих 
блоків для різних металургійних і руднотермічних печей, товарних мас на основі ву-
глецю.  

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне  повітря  від усіх стаціонарних 
джерел викидів підприємства не перевищують нормативи ГДК. Незважаючи на це, 
скорочення шкідливих викидів в атмосферу – один з пріоритетних напрямків 
діяльності підприємства у сфері екології. Щорік компанія вкладає значні зусилля і 
засоби в реалізацію проектів, направлених на охорону атмосферного повітря. 

Основні цілі ПрАТ «Укрграфіт» в галузі екології – це виконання 
природоохоронних зобов'язань і забезпечення екологічної безпеки. Для цього 
вдосконалюється система екологічного менеджменту, оновлюються 
природоохоронні об'єкти, розробляються нові методи переробки та зберігання 
відходів. Для ефективного управління питаннями охорони навколишнього 
середовища ПрАТ «Укрграфіт»  одним з перших в України впровадило та виконує 
міжнародну сертифікацію системи екологічного менеджменту на відповідність 
вимогам стандарту ISO 14001:2015, який в даний час є частиною системи 
менеджменту підприємства, що також відповідає вимогам міжнародних стандартів 
ISO 9001:2015, ISO 5001:2011 и OHSAS 18001:2007.  

Щорічно підприємство підтверджує відповідність системи екологічного 
менеджменту вимогам міжнародних стандартів  ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015, 
ISO 5001:2011 и OHSAS 18001:2007, що свідчить про її високу надійність та 
результативність.  

На підприємстві затверджена «Політика у сфері якості, екології, охорони 
праці та енергетики ПрАТ "Укрграфіт", в якій викладено основні принципи 
ставлення до охорони навколишнього середовища. 

Вибір найкращих доступних технологій (НДТ) базується на необхідності 
досягнення нормативів викидів, встановлених відповідно до наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006р. № 309 та 
європейської Директиви 2010/75/ЄC від 24.11.2010р. «Промислові викиди. Про 
комплексне запобігання забрудненню і контроль за ним». 

Відправною точкою у визначенні найбільш доступних і найкращих технологій 
для ПрАТ «Укрграфіт» є Збірник ЄС з найкращих доступних технологій для 
виробництва  неферромагнітних металів (Best Available Techniques (BAT) Reference 
Document for the  Non-Ferrous Metal).  

Порівняння технологічного рівня устаткування (установок) для ПрАТ 
«Укрграфіт» з BREF рекомендаціями, що опубліковані Європейскою комісією, 
наведено в таблиці 2.11.1. 

Виробництво графітованих електродів різних перетинів, графітованих та 
вуглецевих футерованих блоків для різних металургійних і руднотермічних печей, 
товарних мас на основі вуглецю впливає на атмосферне повітря, вплив на землі та 
водні водні об'єкти  незначний.  

Джерелами забруднення атмосфери є викиди субліматів смолистих речовин, 
пилу та оксиду вуглецю, які утворюються, головним чином, при прожарюванні 
вуглецевої сировини, випалу та графітації вуглецевих заготівель. 



Для зниження викидів субліматів смолистих речовин, оксиду вуглецю, 
суспендованих твердих частинок в атмосферу при експлуатації печей 
прожарювання, випалу та графітації рекомендується використовувати наступні 
заходи:  
1. використання технічних та технологічних методів при експлуатації печей 
прожарювання, випалу та графітації, що сприяють зниженню первинних викидів;  

2. обладнання печей прожарювання та випалу газопилоочисним обладнанням;  
3. обладнання печей випалу та графітації  мобільними  пнемоустановками для 
завантаження в піч та вивантаження з неї вуглецевих пересипочних матеріалів;  

4. обладнання  бункерів для зберігання насипних матеріалів;  
5. проведення регламентного технічного обслуговування установок і підтримання 
чистоти і порядку для зведення до мінімуму невеликих витоків і розливів; 

6.  високі стандарти підтримки порядку, зокрема очищення доріг і режимів 
гальмування на дорогах; застосування машин для прибирання вулиць зі 
зниженими викидами для проведення звичайного очищення доріг з твердим 
покриттям; 

7. застосування заходів пило пригнічення (зрошування доріг водою, використання 
спеціальних зв’язуючих речовин (реагентів), установка вітрозахисних бар'єрів 
або використання природних рельєфів для забезпечення укриття; 
На ПрАТ «Укрграфіт» зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

є однією з найважливіших задач підприємства, що вирішується поряд з 
виробництвом продукції. На підприємстві впроваджуються передові 
природоохоронні та технологічні заходи, спрямовані на досягнення високого 
ступеня захисту навколишнього середовища. 

В 2011 р. було введено в експлуатацію власну утилізаційну котельню, розроб-
лену за індивідуальним проектом з трьома паралельно працюючими рукавними фі-
льтрами типу ФРІР-1200 для очистки газів, що відходять від прожароювальних пе-
чей вуглецевих матерілів. 

Це дозволило: 
- забезпечити підприємство паром; 
- використовувати тепло відхідних газів від прожарювальних печей вуглецевих ма-
теріалів (температура прожарювання до 1200°C) для роботи котельні, мінімізува-
вши витрати природного газу. При прокалюванні окремих видів вуглецевих ма-
теріалів природний газ споживається тільки для підсвітлення; 

- досягти вмісту в газах пилу на рівні менше 50 мг/м3 й оксиду вуглецю менше 
250мг/м3.  
Одним із найбільш важливих й енерговитратних етапів виробництва графіто-

ваної продукції є переділ графітації, коли при впливі на вуглецевий матеріал темпе-
ратур понад 2500°C відбувається утворення штучного графіту. 

Цей процес відбувається на підприємстві в електропечах, що працюють за ме-
тодом Ачесона. У цьому методі електрику розігріває багатокомпонентний переси-
почний матеріал на основі вуглецю, який, у свою чергу, нагріває заготовки, що гра-
фітуються. Це призводить до підвищених витрат електроенергії на одиницю проду-
кції, тривалих циклів процесів графітації й виділення у великих кількостях оксиду 
вуглецю, джерелом якого є пересипочний матеріал. 

Альтернативою цим методом є метод поздовжньої графітації, при якому: 
- забезпечується нагрів електричним струмом безпосередньо заготовок, що 

графітуються; 



- питома витрата електроенергії на графітації вуглецевих заготовок скорочу-
ється більше ніж на 40% до рівня не більше 5,2 МВт × год/т, 

- кількість пересипочного матеріалу, що завантажується в піч, скорочується 
більше ніж в 3,7 рази. 

- скорочується викид забруднюючих речовин. 
Незважаючи на те, що спосіб поздовжньої графітації був запатентований ще в 

1862 р. (раніше методу графітації Ачесона), перші промислові установки, що вико-
ристовують даний метод, були введені в експлуатацію тільки в 60-х роках минулого 
століття, через відсутність можливості виготовлення електричних випрямлячів, що 
забезпечують високу щільність струму, необхідну для реалізації даного методу гра-
фітації. 

У 2019 р. на підприємстві були повністю завершені роботи із створення ком-
плексу з 11 печей поздовжньої графітації.  

Реалізація проекту зайняла більше трьох років і виконувалася за фінансової 
участі Європейського банку реконструкції та розвитку. 

Створений комплекс печей не має аналогів в Україні. Практично кожен його 
елемент - унікальний. Сконструйований і виготовлений у рамках даного проекту ру-
хливий модуль підживлення печей поздовжнього графітування став підсумком спі-
льної плідної праці вчених, проектувальників та фахівців промислових підприємств 
нашої країни. 

Модуль об'єднує в єдиний комплекс різне обладнання: для стиснення колон 
вуглецевих заготівель і плавного компенсування зміни їх довжини в процесі графі-
тування; передачі до заготовок електричної потужності, а також переміщення та по-
зиціонування модуля навпроти необхідної печі комплексу. 

Для максимального скорочення видалення пилу при операціях завантажен-
ня/вивантаження пересипних матеріалів (які запобігають доступу кисню до загото-
вок під час процесу графітації) спеціально для ПрАТ «Укрграфіт» була сконструйо-
вана мобільна пневмоустановка. Установка керується одним оператором та дозволяє 
повністю автоматизувати процес завантаження/розвантаження вуглецевої пересипки 
в печі. Для мінімізації пиління установка обладнана розсіювальними апаратами й 
потужним високотемпературним рукавним фільтром, який дозволяє забезпечити 
вміст пилу в повітрі не більше 30 мг/м3, що дає змогу здійснювати викид безпосере-
дньо в цех.  

 
У 2021 році на підприємстві в цеху випалу (цех № 3) планується введення в 

експлуатацію нового технологічного і газоочисного устакування, а саме:  
- Пічної установки для повторного випалу вуглецевих заготівель з системою 
термічного дожигу з рекуперацією тепла (TNV);  

- Системи газоочищення з технологією регенеративного термічного окислю-вання 
для очищення димових газів, що утворюються в процесі випалу вуглецевих 
заготівель у випалювальних печах № 9, 10;  

- Установки з пневмовидаленням оборотної пересипки із камер випалювальної 
печі № 9 і супутнім пилоочисним устаткуванням. 

 

Технологічне устакування для планованої діяльності поставляється від 
провідних світових компаній в галузі електродної/вуглецевої промисловості та 
відповідає стандартам Європейського Союзу:  
- Пічна установка для повторного випалу вуглецевих заготівель - від компанії 

Riedhammer GmbH;  



- Система газоочищення з технологією регенеративного термічного окислювання – 
від фірми LTB, Німеччина;  

- Установка з пневмовидаленням оборотної пересипки із камер випалювальної печі 
– Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metal 
Industries для електродної промисловості;  

- пилоочисне устаткування - від компанії ТОВ «СІГМАІНЖИНІРИНГ» м. Київ, 
яка є офіційним представником компанії Donaldson - Великобританія і Marelli – 
Італія на території України;  роторна повітродувка ROBUSCHI ES 135/4V 
ROBOX Evolution – від компанії ТОВ «Далгакиран компресор України» м. Київ, 
яка є офіційним представником компанії «GARDNER DENVER S.r.l. – Division 
ROBUSCHI» Італія. 

 

Використовувані технології дозволять очищати димові гази, що утворюються 
в технологічних процесах випалу вуглецевих заготівель від сублиматів смолистих 
речовин, бенз(а)пірену на 90-95 %, а також скоротити викиди оксиду вуглецю.  

Пилоочисне устаткування мобільної пневмоустановки для видалення 
оборотної пересипки із камер випалювальної печі № 9, що складається з циклону 
SE-C-15-700 (перша ступінь очищення) та круглорукавного фільтру SE 90/75 з 
імпульсною регенерацією (друга ступінь очищення) дозволить очищати запилене 
повітря від речовин у вигляді суспендованих твердих частинок з ефективністю 
99,99% і досягти масової концентрації пилу на виході з фільтру 10,0 мг/м3. 

Передбачені технології виробництва та очищення відхідних димових газів є 
сучасними та використовуються в європейських країнах.  

 

Порівняння технологічного рівня устаткування (установок)  
ПрАТ «Укрграфіт» з BREF-рекомендаціями ЄС 

таблиця 2.11.1. 
Виробничий 

процес 
Найкращі доступні технології Технологія та обладнання  

ПрАТ «Укрграфіт» 
Технологія, обладнання Досягнуті параметри Технологія, обладнання Відповідність 

стандартам ЄС 
1 2 3 4 5 

Впровадження 
ефективної 
системи 

екологічного 
менеджменту 

- Затверджена екологічна політика; 
- розроблені плани та програми по 
досягненню екологічних показників, 
розробленні екологічні програми 
зниження викидів; 
- впроваджено документальне 
забезпечення програми екологічного 
менеджменту; 
- впроваджені системи екологічного 
моніторингу та екологічного контролю; 
- первинна оцінка відповідності 
(проведення екологічних аудитів) 

Відповідність 
стандарту ISO 

14001-2015. 

- Виконується контроль 
вмісту забруднюючих 
речовин в атмосферному 
повітрі; 
- екологічна діяльність  
здійснюється з 
урахуванням діючого 
законодавства; 
- на підприємстві діє 
система  екологічного 
контролю; 
- на підприємстві 
проводиться екологічний 
аудит 

так 
 

Впровадження 
системи 

енергетичного 
менеджменту 

- Аналіз використання енергоресурсів; 
- забезпечення відповідності показників 
енергетичної результативності 
підприємства; 
- використання сучасного 
енергоефективного обладнання, засобів 
автоматизованого контролю та обліку 

Зменшення витрат 
паливно-

енергетичних 
ресурсів. 

Зменшення викидів 
парникових газів 

Роботи здійснюються 
згідно виробничої програми 

підприємства з 
урахуванням енергетичної 

результативності 
підприємства 

так 

Автоматизація 
виробничого 
процесу 

- Використання автоматизованих систем 
управління технологічним процесом. 

Поліпшення 
системи контролю, 
підвищення якості 
моніторингу 

Постійно проводиться 
візуальний та 

інструментальний контроль 
технологічного процесу, 

якості продукції 

так 

Прожарювання - Скорочення кількості проміжних Поліпшення Використання утилізаційної так 



таблиця 2.11.1. 
Виробничий 

процес 
Найкращі доступні технології Технологія та обладнання  

ПрАТ «Укрграфіт» 
Технологія, обладнання Досягнуті параметри Технологія, обладнання Відповідність 

стандартам ЄС 
1 2 3 4 5 

вуглецевих 
матеріалів 

вузлів та місць перевантаження; 
- Аспірація місць перевантаження вугле-
цевого матеріалу до і після 
прожарювання; 
- Використання ефективної системи 
очищення газів, що відходять з 
використанням їх енергії 

ефективності 
очищення і 

використання тепла 
відхідних газів від 
прожарювальних 

печей. 

котельної 

Випал 
вуглецевих 
заготівель 

- Використання систем 
пневмовидалення  пересипних матеріалів 
з камер печі; 
- Часткова заміна природного газу на 
сублімати смолистих речовин; 
- Забезпечення ефективного очищення 
газів, що відходять від печей. 

Забезпечення 
необхідного рівня 
очищення газів що 

відходять 

Використання ефективних 
апаратів очистки так 

Графітація 
вуглецевих 
заготівель 

- Використання переважно печей 
поздовжньої графитации; 
- Установка систем пневмовидалення  
пересипних матеріалів. 

Мінімізація  
неорганізованих та 
організованих 
викидів твердих 
суспендованих 
частинок в 

атмосферне повітря 

Використання печей 
повздовжньої графітації так 

Пило- 
очищення та 
газоочищення 

 

Застосування багатоступеневого 
очищення: 

  - апарати сухого очищення (циклони, 
пилоосаджувальні камери, рукавні та 
електрофільтри); 
- утилізаційна котельня. 

Ефективність 
зниження викидів 

твердих 
суспендованих 
частинок, СО, 
субліматів 

смолистих речовин 
в атмосферне 

повітря складає 90-
99,9%. 

Прожарювальні печі,  печі 
графітації, печі випалу,  
вузли перевантаження, 
живильники конвеєрів 
обладнані сучасними 

газоочисними апаратами  з 
ефективністю очищення    

72 -  99% 

так 

- Завантаження і вивантаження 
пересипочного матеріалу в печі 
поздовжньої графитации і випалювальні 
печі виконується з використанням 
пневмоустановок. 

Поліпшення умов 
праці. Зменшення 

викидів 
забруднюючих 
речовин в 

атмосферне повітря 

Використання 
пневмоустановок для 
завантаження - 

вивантаження печі 

так 

 

Порівняння показало, що технологія та обладнання ПрАТ «Укрграфіт», яке 
застосовується у данних технологічних умовах, відповідають технічному рівню 
сучасних підприємств в ЄС.  

Тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій 
виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних 
технологій і методів керування не передбачені (таблиця 7.1). 
  



Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які 
не потребують надмірних витрат та  

найкращих доступних технологій і методів керування 
Таблиця 7.1 

Код виробничого 
та технологічного 

процесу, 
технологічного 
устаткування 
(установки) 

Найменування заходу Код 
заходу 

Загальний 
обсяг витрат за 
кошторисною 

вартістю, 
тис.грн. 

Очікуване 
зменшення викидів 

забруднюючих 
речовин в 

атмосферне повітря 
після впровадження 

заходу, т/рік 
1 2 3 4 5 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які 
не потребують надмірних витрат та  

найкращих доступних технологій і методів керування 
не передбачені 

 



2.14. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин 
 

Зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу є однією з найважли-
віших задач підприємства, що вирішується поряд з виробництвом продукції. На під-
приємстві впроваджуються передові природоохоронні та технологічні заходи, спря-
мовані на досягнення високого ступеня захисту навколишнього середовища. 

 
2.14.1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопус-

тимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин 
 
Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел виробничого майданчика ПрАТ "Укрграфіт" не перевищують нормативи 
граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. На об`єкті впроваджені 
технології, які ефективні з точки зору попередження, мінімізації та нейтралізації за-
бруднюючих речовин. Заходи, щодо досягнення встановлених нормативів гранич-
нодопустимих викидів не передбачаються (таблиця 10.1). 

 

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин 
Таблиця 10.1 

Код виробничого та 
технологічного проце-

су, технологічного 
устаткування (устано-

вки) 

Найменування  
заходу 

Термін  
виконання  

заходу  

Номер 
джерела 

викиду на 
карті- 
схемі 

Загальний 
обсяг витрат 
за кошторис-
ною вартістю, 

тис.грн 

Очікуване зменшення вики-
дів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря після 

впровадження  
заходу, т/рік 

1 2 3 4 5 6 

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються 
 

2.14.2. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів 
граничнодопустимих викидів у процесі виробництва  

 
1. Сировина, що використовується на об’єктах, повинна відповідати технічним 

умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних 
процесів. 

2. Посилення контролю щодо дотримування технологічних режимів згідно з 
техрегламентами. 

3. Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти газоочисного облад-
нання. 

4. Підтримувати в герметичному стані газоходи, які ведуть від джерел утво-
рення викиду до газоочисного обладнання. 

5. Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправних 
або відключених газоочисних установках. 

6. Контролювати фактичні показники роботи газоочисних установок 
 

2.14.3. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 

 

Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел 
залпових викидів здійснюється шляхом встановлення умов. Аналіз розрахунку роз-
сіювання забруднюючих речовин, які потрапляють в атмосферне повітря при залпо-
вому викиді, перевищення нормативів ГДК на межі нормативної СЗЗ об’єкту та в 
житловій зоні - не виявив, тому заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені. 



2.14.4. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з ви-
кидами забруднюючих речовин в атмосферного повітря, 

та приведення місця діяльності у задовільний стан 
 
Ліквідацію підприємства не передбачено, тому заходи щодо остаточного при-

пинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачені. 

 
2.14.5. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків 

забруднення атмосферного повітря 
ПрАТ “Укрграфіт” по сумарній масі небезпечних речовин відноситься до 

об`єктів підвищеної небезпеки 1 класу.  
За результатами ідентифікації ПрАТ “Укрграфіт” віднесен до декларіруємих 

об`єктів.  
На підприємстві розроблені організаційно-технічні заходи, направлені на за-

безпечення безпеки об`єкта та локалізації та ліквідації наслідків аварій на об`єкті пі-
двищеної небезпеки.  

Контроль нормативів стану природного середовища проводиться лабораторі-
єю охорони навколишнього середовища підприємства. Лабораторія оснащена сучас-
ними приборами та акредитована.  

З ціллю зниження впливу виробництва на природне середовище на підприємс-
тві діють:  

- очисні споруди, які забезпечують очистку стічних вод до вимог санітар-
них норм;  

- пилогазоочисне устаткування;  
- переробка та використання пилу вуглевмісного, як відходів виробницт-

ва.  
Безпека експлуатації об`єкта підвищеної небезпеки (ОПН) забезпечується та-

кими заходами:  
- відповідність умов експлуатації об`єкта підвищеної небезпеки вимогам норм 

і правил безпеки із зазначенням найменувань нормативно-правових актів та норма-
тивних документів, якими ці умови встановлюються;  

- зменшенням кількостей небезпечних речовин у апаратах і підвищенням міц-
ності устаткування одночасно із заходами, які зменшують небезпечні наслідки руй-
нування устаткування та викидів небезпечних речовин;  

- виконанням протипожежних заходів, зокрема забезпеченням надійності та 
автономності систем електропостачання і розробкою засобів пожежогасіння;  

- автоматичним та іншим захистом і системою контролю за нею для підтримки 
її в постійній готовності;  

- підвищенням кваліфікації обслуговуючого персоналу та посиленням контро-
лю за рівнем технічної експлуатації з метою зменшення ймовірності випадків розге-
рметизації устаткування і викидів небезпечних речовин через помилки персоналу;  

- спеціальною підготовкою персоналу до протидії зовнішнім небезпечним 
впливам і виробничим аваріям, а також технологічним забезпеченням такої проти-
водії;  

- наявністю планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, інстру-
кцій з ліквідації аварій і пожеж. 



Загальні заходи, спрямовані на попередження розгерметизації устаткування і 
аварійні викиди небезпечних речовин:  

- на підприємстві розроблені і уведені в дію інструкції з охорони праці на ко-
жному робочому місці, інструкції з безпечної експлуатації устаткування;  

- здійснюються противоаварійні тренування з обслуговуючим і ремонтним пе-
рсоналом;  

- систематично проводяться повторні інструктажі на робочих місцях; 
- апаратура, сховища й трубопроводи, призначені для вибухонебезпечних, по-

жароопасних і шкідливих речовин, перед введенням в експлуатацію, після монтажу 
або ремонту підлягають випробуванням на герметичність; 

- матеріали, конструкція посудин і трубопроводів розраховані на забезпечення 
міцності й надійної експлуатації в робочому діапазоні температур; 

- зовнішня поверхня устаткування та трубопроводів має антикорозійне пок-
риття.  

Заходи, передбачені для запобігання виникнення пожежі: 
- для захисту апаратів і резервуарів з легкозаймистими рідинами від зовнішніх 

джерел загоряння застосовані вогнепреградителі, що перешкоджають влученню по-
лум'я усередину апарата; 

- виробничі й підсобні приміщення, установки, спорудження й склади забез-
печені протипожежним водопостачанням, а також первинними засобами пожежога-
сіння й пожежним інвентарем;  

- всі витяжні вентилятори здійснені у вибухозахищеному виконанні й розта-
шовані за межами будинків. 

Виробничі приміщення, у яких можливі викиди в повітря більших кількостей 
шкідливих речовин, вибухонебезпечних газів і пар, оснащені аварійно-витяжною 
вентиляцією. 

Для безпечного ведення робіт для працівників кожної професії складені ін-
струкції з охорони праці й інструкції з безпечної експлуатації технологічного устат-
кування.  

Технологічна документація розробляється на окремий процес, технологічну 
установку, виробництво окремих видів продукції. Технологічна документація роз-
робляється технологічним відділом ПрАТ “Укрграфіт”. Усі технологічні процеси ві-
дповідають вимогам нормативних актів по охороні праці і мають відповідні серти-
фікати. Контроль за дотриманням технологічних процесів виконується технологіч-
ним відділом.  

ПрАТ “Укрграфіт” працює у системі якості ISO 9001 та системі охорони на-
вколишнього середовища ISO 14001.  

 

Згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та 
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»:  

- Пічна установка і Система РТО відносяться до категорії "В", пожежонебезпе-
чна зона класу П-2а;  

- мобільна пневмоустановка відносяться до категорії "В", пожежонебезпечна 
зона класу П-2а; пилоочисне устаткування – категорія «Д».  

У розглянутих технологічних блоках (Пічна установка і Система РТО) викорис-
товується небезпечна речовина - горючий природний газ, основною складовою яко-
го є метан. Небезпека газопроводів і газовикористовуючого обладнання обумовлена 
рухом природного газу в газопроводах і спалюванням газу в обладнанні. 



До існуючого газовикористовуючого устаткування цеху № 3 відносяться: випа-
лювальні печі (корпус № 2 і № 3), топка № 1 (відділення просочення). В результаті 
впровадження планованої діяльності до газовикористовуючого устаткування будуть 
віднесені: дві печі повторного випалу; установка термічного дожигу (TNV); регене-
ративна установка термічного окислення (РТО).  

Газове господарство ПрАТ "УКРГРАФІТ" включає в себе: 
- два газопроводи-введення високого тиску (0,6 МПа) і газорегуляторний 

пункт (ГРП), де відбувається зниження тиску газу, що надходить на підприємство, 
до середнього (0,22 МПа) та автоматично підтримується постійним, незалежно від 
зміни витрати газу і коливання тиску газу на вводі;  

- газопровід високого тиску (0,6 МПа) і шафова газорегуляторна установ-
ка цеху № 11; 

- міжцехові (зовнішні) газопроводи;  
- внутріцехові газопроводи (внутрішньокорпусні), за якими газ подається 

на газоспоживаюче обладнання цехів;  
- газовикористовуючі установки та обладнання, газопальникові пристрої, 

а також арматура і прилади, встановлені на них. 
Небезпека газового господарства обумовлена присутністю пального природ-

ного газу в газопроводах і газоспоживаючого обладнання, тому можливі такі аварії:  
- смолоскипне горіння газу в місцях витоку при розгерметизації зовнішніх ді-

лянок газопроводу при наявності джерела запалювання; 
- утворення вибухонебезпечної загазованості території об'єкта, поширення ви-

бухонебезпечного середовища, вибух на відкритому майданчику;  
- утворення вибухонебезпечної загазованості приміщення, поширення вибухо-

небезпечного середовища, вибух в приміщенні або в замкнутому обсязі газового об-
ладнання.  

Вибух горючого газу в приміщенні може привести до руйнування обладнання, 
будівельних конструкцій, ураження людей. Смолоскипне горіння природного газу 
при розгерметизації газопроводу газової мережі може призвести до пожежі, пошко-
дження будівельних конструкцій і травмування людей. 

Аварії, пов'язані з обслуговуванням газоспоживаючого обладнання, можна кла-
сифікувати за рядом ознак, деякі з них: 

- за місцем походження аварій: вибухи в топках, газоходах і димовідвідних при-
строях, перегрів і руйнування головок пальників і форсунок;  

- за характером причин: помилка проекту і неякісний монтаж, помилки і низька 
кваліфікація обслуговуючого персоналу, негерметичність вимикаючих пристроїв і 
погана робота обладнання КВП, невідповідність пальників умовам роботи топки, ві-
дсутність захисних пристроїв від згасання факела пальника, порушення тяги і т.п.;  

- по моменту виникнення аварій: при запалюванні (в холодній топці), в період 
нормальної роботи на малому або високому навантаженні устаткування, при зупинці 
газоспоживаючого обладнання. 

Для попередження виникнення аварійних ситуацій на Пічній установці перед-
бачені наступні заходи: 

- всі частини пічної установки працюють незалежно і управляються єдиним 
комп'ютерним модулем контролю;  

- встановлені додаткові пальники для автоматичного запобігання виникненню 
вибухонебезпечної атмосфери в печі;  

- забезпечення автоматичного контролю вмісту кисню в печі;  



- встановлені автоматичні водяні гармати для забезпечення підтримки необ-
хідної температури і створення інертної атмосфери в печі та запобігання процесу 
горіння;  

- підтримка надлишку повітря в установці термічного дожигу;  
- автоматичний контроль співвідношення газ-повітря в установці термічного 

дожигу;  
- візуальна система контролю всіх елементів пічної установки для забез-

печення швидкого реагування оператора на аварійні ситуації. 
Для попередження виникнення аварійних ситуацій на Системі РТО пе-

редбачені наступні заходи:  
- встановлені 4-секційні РТО, що забезпечують можливість автоматичного 

очищення секцій без додаткових викидів в атмосферу і зупинки всієї системи РТО;  
- незалежне резервування РТО і технічних вентиляторів;  
- встановлені запобіжний і регулюючий механізм подачі природного газу в сек-

ції РТО;  
- встановлені три витяжні радіальні вентилятори (по одному на кожній установ-

ці РТО плюс один байпасний) для транспортування відпрацьованого газу;  
- встановлені спеціальні термопари для виявлення займань в обладнанні;  
- обладнаня установок РТО системою автоматичного пожежогасіння;  
- візуальна система контролю всіх елементів установки для забезпечення швид-

кого реагування оператора на аварійні ситуації.  
Для попередження виникнення аварійних ситуацій на Установці з пнев-

мовидаленням передбачені наступні заходи: 
- система автоматичної регенерації фільтруючих елементів;  
- проведення регулярного періодичного огляду стану системи пневмовидален-

ня. 
 

Для забезпечення протипожежних заходів використовуються існуючі пожежні 
гідранти, укомплектований пожежний щит, ящик з піском та пересувним вуглекис-
лотним вогнегасником об’ємом 50 л та ручний оповіщувач про пожежу з подачею 
сигналу до заводської пожежної частини. 

 

На підприємстві розроблений, затверджений та погоджений «План локалізації 
та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» (ПЛАС), в якому відображені дії при ви-
никненні надзвичайних ситуацій на території підприємства ПрАТ "Укрграфіт". Вони 
включають в себе: дії осіб, відповідальних за локалізацію та ліквідацію аварійних 
ситуацій і аварій (в т.ч. загорянь і пожеж); оповіщення та евакуацію персоналу із зо-
ни аварії; заходи щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій в почат-
ковій стадії розвитку; оповіщення аварійно-рятувальних служб підприємства (в т.ч. 
пожежних підрозділів), а також послідовність дій кожного працівника, який виявив 
аварію (аварійну ситуацію) або задіяного на роботах щодо оповіщення та евакуації 
персоналу, локалізації та ліквідації аварій (аварійних ситуацій) та інше. 

Суворе дотримання технологічних регламентів і інструкцій, правил електробез-
пеки та протипожежної безпеки виключає можливість створення аварійних ситуа-
цій. 

Перелік заходів щодо  охорони  атмосферного  повітря  на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків 
забруднення атмосферного повітря наведений в таблиці 10.2. 

 



2.14.6. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при  
несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) 

 
Згідно рішення виконкому Запорізької міської ради № 331 від 23.08.2007р. 

«Про відновлення механізму контролю за дотриманням підприємствами міста захо-
дів, передбачених режимами роботи у випадку несприятливих метеорологічних 
умов (НМУ)» ПрАТ «Укрграфіт» входить до переліку підприємств, що підлягають 
виконанню заходів по тимчасовому скороченню викидів в періоди НМУ. 

Заходи щодо тимчасового скорочення викидів забруднюючих речовин при не-
сприятливих метеорологічних умовах розроблені згідно РД 52.04.52-85 «Регулиро-
вание выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», які затвердже-
ні Державним комітетом СРСР з гідрометеорології та контролю природного середо-
вища і введені в дію з 01.12.1986 р. 

Згідно плану гідрометеорологічної діяльності по прогнозуванню стану забру-
днення атмосферного повітря Запорізький центр гідрометеорології складає наступні 
прогнози:  

- прогноз метеорологічних умов високого забруднення повітря в  м. Запоріжжя 
(МУЗЗ), який облічує вплив загальних синоптичних процесів в повітрі, в тому числі 
товщину шару змішування повітря, середню швидкість повітря та інше; 

- попередження 1-го і 2-го ступеню небезпеки про забруднення повітря в   
м. Запоріжжя пилом (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифе-
ренційованих за складом), фенолом і діоксидом азоту (оксиди азоту (оксид та діок-
сид азоту) у перерахунку на діоксид азоту), розрахунок яких заснований на фактич-
них даних по забрудненню повітря за минулу добу (за даними стаціонарних постів) 
та чекання погодних умов. 

 

У зв`язку з проведенням на підприємстві інвентаризації викидів забруднюю-
чих речовин у 2018-2019 рр., були розроблені заходи щодо охорони атмосферного 
повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) для  ПрАТ "Укрграфіт".  

Заходи відображені в Документах, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, 
для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами для ПрАТ "Укрграфіт" та Дозволі на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПрАТ "Укрграфіт"                   
№ 2310137200-16 від 13.11.2020 р.  

 
Від запланованих об`єктів: Пічна установка, Система РТО, Установка з пнев-

мовидаленням в атмосферне повітря будуть викидатися наступні забруднюючі речо-
вини:  

- Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом  

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту  
- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки  
- Оксид вуглецю  
- Сублімати смолистих речовин 
- Бенз(а)пірен  

 
Результати розрахунків розсіювання (з урахуванням всіх джерел викидів на 

підприємстві, в т.ч. і новостворених № 392, 393, 394), які проводилися на межі сані-
тарно-захисної зони (1000 м) та контрольних точках житлової забудови, показали, 



що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищують їх 
гігієнічних нормативів вмісту в атмосферному повітрі.  

 
За результатами розрахунків розсіювання  внесок в забруднення атмосферного 

повітря від новостворених джерел викиду (без урахуванням фонових концентрацій), 
з урахуванням всіх джерел викидів на підприємстві складає по:  

- оксидам азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 
джерело № 392, 393 (<0,1 долі ГДК); 

- оксиду вуглецю – джерело № 392, 393 (<0,1 долі ГДК);  
- бенз(а)пірену – джерело № 392, 393 (<0,1 долі ГДК);  
- субліматам смолистих речовин – джерело № 392 (<0,18 долі ГДК), джерело 
№ 393 (<0,1 долі ГДК); 

- речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 
за складом – джерело № 393, 394 (<0,1 долі ГДК).  

 

Аналіз приземних концентрацій забруднюючих речовин (оксиди азоту,  пил), 
які надходять від новостворених джерел викидів на підприємстві, показав, що для 
джерел викидів № 392, 393, 394 - заходи щодо охорони атмосферного повітря при 
несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) не розробляються.  

 
При отриманні попереджень 1-го і 2-го ступеню небезпеки про забруднення 

повітря (першому та другому режимі роботи підприємства) обов`язковим є вико-
нання заходів загального характеру, а саме:  

· підсилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту 
виробництва;  

· заборонити роботу устаткування на форсованому режимі;  
· розосередити в часі роботу технологічних агрегатів, що не беруть участь 

у єдиному безперервному технологічному процесі;  
· підсилити контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів й 

автоматичних систем керування технологічними процесами;  
· заборонити продувку й чищення устаткування, газоходів, ремонтні ро-

боти, пов'язані з підвищеним виділенням шкідливих речовин в атмосферу;  
· підсилити контроль за герметичністю газоходів й агрегатів;  
· підсилити контроль за технічним станом й експлуатацією всіх газоочис-

них установок;  
· забезпечити безперебійну роботу всіх пилоуловлюваючих систем і спо-

руджень та їхніх окремих елементів, не допускати зниження їхньої продуктивності, 
а також відключення на профілактичні огляди, ревізії й ремонти;  

· обмежити вантажно-розвантажувальні роботи, зв'язані зі значними виді-
леннями в атмосферу забруднюючих речовин;  

· використовувати високоякісну сировину;  
· інтенсифікувати вологе збирання виробничих приміщень підприємства, 

де це допускається правилами техніки безпеки;  
· припинити випробування устаткування, пов'язаного зі змінами техноло-

гічного режиму, що може привести до збільшення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу;  

· дотримуватись режимних карт при роботі паливовикористовуючого 
устаткування з використанням якісного палива згідно сертифікату.  



Для тимчасового скорочення викидів у періоди НМУ на підприємстві розгля-
дається можливість скорочувати викиди від тих виробництв, які не вплинуть на ско-
рочення виробництва й продуктивність основного технологічного устаткування.  

Специфіка основного виробництва на підприємстві не передбачає миттєвої 
зупинки основного технологічного устаткування (прожарювальні печі, випалюваль-
ні печі, печі графітації й т.д.) при одержанні попереджень НМУ – діючий Дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
ПрАТ "Укрграфіт"  № 2310137200-16 від 13.11.2020 р. 

 



Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря 

 
Таблиця 10.2 

Наймену-
вання 
об`єкта 

підвищеної 
небезпеки 

Місце 
розташування 
потенційно 
небезпечного 
об`єкта 

 

Найменування, 
маса, категорія 
небезпечної 

речовини чи гру-
пи речовин, що 
використову- 
ються або виго-
товляються, 
переробляють-

ся, 
зберігаються чи 
транспортують-
ся на об`єкті 

Найменуван-
ня 

або категорія 
небезпечної 
речовини 
чи групи 

небезпечних 
речовин, 
за якими 

проводилася 
ідентифікація 
об`єкта 

Найменування 
забруднюючих 
речовин, які 
у випадку 
виникнення 
надзвичайної 
ситуації 

техногенного 
або природного 
характеру 

можуть надійти 
в атмосферне 
повітря 

Найменування захо-
дів щодо 

охорони атмосферно-
го повітря на 

випадок виникнення 
надзвичайної 
ситуації 

Найменування за-
ходів щодо 

ліквідації наслідків 
забруднення атмо-

сферного 
повітря у разі ви-

никнення 
надзвичайної ситу-

ації 

     
1 2 3 4 5 6 7 

Приватне ак-
ціонерне то-
вариство 
"Український 
графіт". 
Газове гос-
подарство, 
Пічна уста-
новка, Сис-
тема РТО  
 

Приватне акціо-
нерне товарист-
во "Український 
графіт". 
69600, м. Запо-
ріжжя, Вознесе-
нівський район, 
вул. Північне 
шосе, 20 

Природний газ – 
0,067 тонн, 
1 категорія 

Природний 
газ – 
1 категорія 

ртуть та її спо-
луки в перера-
хунку на ртуть; 
метан; 
оксиди азоту 
(оксид та діок-
сид азоту) у пе-
рера хунку на 
діоксид азоту; 
оксид вуглецю. 

Проводити регулярно 
та своєчасно  переві-
рку технічного стану 
газопроводу, запірної 
арматури, запобіж-
них і ущілювальних 
засобів, систем авто-
матики, газокористу-
вального обладнання. 
Застосовувати облад-
нання підвищеної на-
дійності. 

Виключити джере-
ла запалу. 
Припинити подачу 
природного газу на 
пальники техноло-
гічного устатку-
вання. При необ-
хідності відключи-
ти ділянку газоп-
роводу з установ-
кою інвентарних 
заглушок.  



1 2 3 4 5 6 7 
Приватне ак-
ціонерне то-
вариство 
"Український 
графіт". 
Газове гос-
подарство, 
Пічна уста-
новка, Сис-
тема РТО 

Приватне акціо-
нерне товарист-
во "Український 
графіт". 
69600, м. Запо-
ріжжя, Вознесе-
нівський район, 
вул. Північне 
шосе, 20 

   Використовувати па-
роніт, гуму, фтороп-
ласт в якості прокла-
дочного матеріалу. 
Оснащення газокори-
стувального облад-
нання засобами авто-
матичного відклю-
чення подачі газу на 
газові пальники. Об-
ладнання примі-
щеннь ефективною 
вентиляцією, прила-
дами контролю пові-
тряної зони.  
На Пічній установці 
передбачено: незале-
жне працюваннявсіх 
частин пічної устано-
вки  і управління 
єдиним комп'ютер-
ним модулем контро-
лю; забезпечення ав-
томатичного контро-
лю вмісту кисню в 
печі; автоматичний 
контроль співвідно-
шення газ-повітря в 
установці термічного 

Провести продувку 
повітрям відклю-
ченої ділянки газо-
проводу. При по-
паданні відкритого 
полум`я на газоп-
ровід організувати 
охолодження газо-
проводу. 
Провести венти-
лювання загазова-
ного приміщення, 
пожежогасіння у 
разі його виник-
нення. 
Забезпечити своє-
часні дії персоналу 
по гасінню заго-
ряння й виклик 
пожежної частини. 
Вивести транспор-
тні засоби з ава-
рійної зони. Вжити 
заходи щодо ото-
чення зони аварії, 
виведення людей з 
небезпечної зони і 
пошуку постраж-
далих. Негайно 



дожигу; візуальна си-
стема контролю всіх 
елементів пічної 
установки для забез-
печення швидкого 
реагування оператора 
на аварійні ситуації; 
встановлення автома-
тичних водяних гар-
мат для забезпечення 
підтримки необхідної 
температури і ство-
рення інертної атмо-
сфери в печі.  
На Системі РТО пе-
редбачено: встанов-
лення запобіжного і 
регулюючого механі-
зму подачі природно-
го газу в секції РТО; 
обладнаня установок 
РТО системою авто-
матичного пожежога-
сіння; забезпечення 
незалежного резерву-
вання РТО і техніч-
них вентиляторів. 

припинити всі ро-
боти (ремонт, чис-
тка, монтаж, скла-
дання устаткуван-
ня, вогневі робо-
ти). Припинити 
роботу технологіч-
ного обладнання 
або перевести в по-
ложення, що за-
безпечує локаліза-
цію та ліквідацію 
аварії відповідно 
до ПЛАС. 

Примітка: заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій взяти із планів лока-
лізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій для Приватного акціонерного товариства  «Український графіт»   



2.13. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до 
основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі      -                                                                          
Місце розташування джерела викиду   -                                                                              
Максимальна витрата викиду, м куб. /с   -                                                                           
Висота викиду, м   -                                                                                                               

Таблиця 9.1
Найменування Гранично- Термін
забруднюючої допустимий досягнення
речовини викид відпо- затверд-

відно до за- женого
конодавства, значення
мг/куб.м мг/куб.м г/с

1 2 3 4 5

Основні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючи речовини, 
відсутні

Затверджений
граничнодопу-
стимий викид



Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших 
джерел викидів

Номери джерел викидів:

392 -

2 З моменту 
отримання 
дозволу

0,4 З моменту 
отримання 
дозволу

оксид вуглецю 2 З моменту 
отримання 
дозволу

бенз(а)пірен 0,00014 З моменту 
отримання 
дозволу

сублімати смолистих речовин 2,2 З моменту 
отримання 
дозволу

393 -

0,118 З моменту 
отримання 
дозволу

оксид вуглецю 0,0472 З моменту 
отримання 
дозволу

бенз(а)пірен 0,000007 З моменту 
отримання 
дозволу

сублімати смолистих речовин 0,00472 З моменту 
отримання 
дозволу

Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом

0,00236 З моменту 
отримання 
дозволу

труба, Випалювальні печі № 9, 10. Система РТО 

труба, Пічна установка для повторного випалу вуглецевих заготівель з системою 
термічного дожигу (TNV) 

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно
до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту

діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид 
сірки

оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно
до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):



394 -

Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом

0,0142 З моменту 
отримання 
дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно
до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

глушник, Установка з пневмовидаленням оборотної пересипки із камер 
випалювальної печі № 9 



2.13.1. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.  

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин в атмосферу (в тому числі, до 
технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).  

 
1.1. Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря 

не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в до-
датку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підпри-
ємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний об-
лік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітар-
но-захисної зони та найближчій житлові забудові.  

1.2. Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферне по-
вітря повинні здійснюватись відповідно до Умови 2 даного розділу.  

1.3. Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися 
відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готувати-
ся у відповідності з інструкціями з даного питання. 

1.4. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті 
робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до сут-
тєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє сере-
довище. 

 
1.5. До технологічного процесу.  
 

1.5.1. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити контроль за точним до-
триманням технологічних регламентів. 

1.5.2.  Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідни-
ми технологічними інструкціями та регламентами.  

1.5.3. Сировина та матеріали, що використовуються на підприємстві повинні 
відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та рег-
ламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та матеріа-
ли, що закладені техрегламентом та сировинною базою, наказами та розпоряджен-
нями.  

1.5.4. Не допускати виток газу в місцях з`єднання газопроводів, на арматурах 
при виконанні технологічних операцій.  

1.5.5. Температура в печі повторного випалу не повинна перевищувати 850 оС.  
1.5.6. Температура дожигу в установці TNV повинна бути у межах 780÷840 оС.  
1.5.7. Підтримувати температуру в системі газоочищення з технологією реге-

неративного термічного окислювання (РТО) в межах 800 - 1100оС для окиснення 
сублиматів смолистих речовин. 

 
1.6. До обладнання та споруд. 

 
1.6.1. Технологічне устаткування підприємства повинно бути у належному 

стані з метою запобігання наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмо-
сферу. 

1.6.2. Технологічне устаткування не повинне працювати у форсованому режи-
мі.  



1.6.3. Забезпечити необхідне технічне обслуговування технологічного устат-
кування. Ремонтні та профілактичні роботи  проводити згідно графіка ремонтних 
робот.  

1.6.4. При роботі технологічного устаткування необхідно дотримуватись ви-
мог технологічних регламентів виробництва продукції.  

1.6.5. Забезпечити контроль і управляння за роботою  всіх частин пічної уста-
новки єдиним комп'ютерним модулем контролю.  

1.6.6. Забезпечити постійний контроль за 4-секційними РТО для запобігання 
додаткових викидів в атмосферу і зупинки всієї системи РТО.  

1.6.7. Забезпечити необхідне технічне обслуговування за запобіжними і регу-
люючими механізмами подачі природного газу в секції РТО.  

1.6.8. Забезпечити проведення регулярного періодичного огляду стану систе-
ми пневмовидалення. 

 
1.7. До очистки газопилового потоку.  
 
1.7.1. Для ефективної роботи газоочисного обладнання необхідно забезпечити 

герметичність газоочисного обладнання та системи газоходів, а також своєчасне і 
регулярне очищення ГОУ від вловлених забруднюючих речовин. 

1.7.2. Експлуатація ГОУ має здійснюватись згідно з «Правилами технічної 
експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди від 
06.02.2009 № 52 із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Мінприроди  від 
26.11.2015 № 454.  

1.7.3. Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи 
ГОУ проектним показникам (ефективність роботи ГОУ) два рази на рік для забруд-
нюючих речовин І-ІІ класів небезпеки, що підлягають очищенню, один раз на рік – 
для забруднюючих речовин ІІІ-ІV класів небезпеки, що підлягають очищенню. Як-
що клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка відповідності 
фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам здійснюється з періодич-
ністю, встановленою для забруднюючих речовин І-ІІ класів небезпеки. 

 

Умова 2.  Виробничий контроль.  
 
2.1. Гранично допустимі викиди в атмосферне повітря в рамках дозволу по-

винні тлумачитися наступним чином:  
2.1.1. Має проводитися періодичний моніторинг: 
а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробо-

відбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період 
пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати 
гранично допустиму величину дозволених викидів. 

б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які 
характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок 
часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищу-
ють значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення 
кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого норма-
тиву граничнодопустимого викиду. 

в) гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на ос-
нові концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на вели-



чину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не 
повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів. 

д) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не 
повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів. 

2.2. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферне повітря, вста-
новлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні грунту-
ватися на величинах обсягу газів, приведених до таких нормальних умов: темпера-
тура: 273 0К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).  

2.3. Суб’єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірю-
вання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до Переліку заходів 
щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодо-
пустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.  

2.4. Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний 
доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також 
безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповід-
но до КНД 211.2.3.063-98 « Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових 
викидів».  

2.5. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити проведення контролю за 
якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової 
забудови компетентними лабораторіями. 

 
Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуа-

цій техногенного та природного характеру. 
 
3.1. Суб’єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по теле-

фону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Міндовкілля та Державної екологі-
чної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як 
відбувається щось з наступного: 

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу; 
(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнан-

ня для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попере-
дження забруднення; 

(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може пот-
ребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, 
Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію 
про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження 
подібних аварій в майбутньому. 

3.2. Суб’єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які ава-
рії, вказані в пункті 3.1. даної умови. У повідомленні, яке надається Міндовкілля та 
Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про об-
ставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на на-
вколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів. 

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися 
Міндовкілля та Державній екологічній інспекції.  

 
3.4. Інформування та підготовка персоналу. 
 

Суб’єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури 
для ви-значення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, ро-



бота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. 
Повинна підт-римуватися відповідна документація про підготовку персоналу. 

 
Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною 

кваліфікацією (освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).  



Популярне резюме вищевикладеного для подачі в засоби масової інформації  
для ознайомлення з громадськістю 

 
Повідомлення Приватного акціонерного товариства «Український графіт» щодо наміру 
отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел № 392, 393, 394 
цеху випалу (цех № 3).  

 

ПрАТ «Укрграфіт» едине в Україні підприємство повного циклу виробництва графітованих 
електродів різних перетинів, графітованих та вуглецевих футерованих блоків для різних металур-
гійних і руднотермічних печей, товарних мас на основі вуглецю. 

Охорона довкілля, забезпечення екологічної безпеки виробництва і скорочення шкідливих 
викидів в атмосферу – один з пріоритетних напрямків діяльності підприємства у сфері екології.  

Виконання вимог нормативно-правових актів з охорони навколишнього природного сере-
довища, в т.ч. з охорони атмосферного повітря, є одним з основних обов’язків ПрАТ «Укрграфіт» 
та затверджено «Політикою у сфері якості, екології, охорони праці та енергетики ПрАТ «Укргра-
фіт».  

Опис промислового об’єкта. Виробничий майданчик ПрАТ «Укрграфіт» входить до складу 
промислового вузла, розташованого в північно-східному напрямку основного житлового масиву 
м.Запоріжжя, на лівому березі р. Дніпро. Адреса юридична, поштова, фактична: 69600, м. Запо-
ріжжя, вул. Північне шосе, 20. Генеральний директор - Кутузов С.В., тел. (061) 289-51-10. Конта-
ктна особа – заступник генерального директора з екології та охорони праці – Вагін Андрій Вікто-
рович, тел. (061) 289-53-29. 

ПрАТ "Укрграфіт" отримано Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повіт-
ря стаціонарними джерелами за № 2310137200-16 від 13.11.2020 р. 

Мета надання документів: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними джерелами № 392, 393, 394 цеху випалу (цех № 3) у зв’язку з отри-
манням позитивного Висновку з ОВД.  

Внаслідок планованої діяльності з’являться нові джерела викидів забруднюючих речовин 
при встановленні нового технологічного устаткування в цеху випалу (цех № 3), а саме: Системи 
газоочищення з технологією регенеративного термічного окислювання для очищення димових га-
зів, що утворюються в процесі випалу вуглецевих заготівель у випалювальних печах № 9, 10 від 
фірми LTB, Німеччина (далі по тексту«Система РТО») – дж. 392; Пічної установки для повторного 
випалу вуглецевих заготівель з системою термічного дожигу з рекуперацією тепла (TNV) від ком-
панії Riedhammer GmbH (далі по тексту «Пічна установка») – дж. 393; Установки з пневмовида-
ленням оборотної пересипки із камер випалювальної печі № 9 і супутнім пилоочисним устатку-
ванням (далі за текстом «Установка з пневмовидаленням») – дж. 394.  

Планована діяльність провадиться на території виробничого майданчика № 1 ПрАТ «Укрг-
рафіт» за адресою: м. Запоріжжя, Вознесенівський район, вул. Північне Шосе, буд. 20, в цеху випа-
лу (цех № 3). Впровадження технологічного устаткування не змінить найменування і кількість 
продукції, що випускається, а також не вплине на кількість і якість сировини, що відповідає дію-
чим документам, у яких обгрунтовуються обсяги викидів. Річна кількість графітованої продукції 
(що виготовлена на основі коксів різних марок) становить 25 630 тонн, річна кількість вуглецевої 
продукції (що виготовлена на основі антрацитів різних марок) - 63 352 тонн.  

Опис виробництв та технологічного устаткування. У цеху № 3 проводиться випал 
пресованих і просочених заготівель, просочення випалених заготівель, а також очищення та 
торцювання обпалених напівфабрикатів на верстатах. Технологічне устаткування цеху випалу 
розміщено у трьох корпусах: корпусі № 1 (устаткування підготовки пересипання для випалу); 
корпусі № 2 (устаткування підготовки пересипання для випалу, багатокамерні кільцеві газові печі 
закритого типу № 7, 8 (11), 12 і верстати для обробки обпалених напівфабрикатів); корпусі № 3 
(устаткування підготовки пересипання для випалу, багатокамерні кільцеві газові печі закритого 
типу № 9, 10); та у просочувальному відділенні.  

Система РТО призначена для відведення та очищення димових газів, що відходять від 
існуючих печей випалу № 9, 10. В Системі РТО застосована сучасна технологія регенеративного 
термічного окислювання. Після введення в експлуатацію Системи РТО смоляні електрофільтри 
СК-7,2 № 3-11 і СК-7,2 № 3-12, які призначені для очищення аспіраційного повітря від печей 
випалу, будуть переведені в резерв і законсервовані.  



Пічна установка призначена для повторного випалу вуглецевих заготівель і складається з 
двох печей повторного випалу с піднімальними воротами, викатними пічними подинами (по дві 
одиниці для кожної печі), пересувної платформи та однієї установки термічного дожигу (TNV) з 
рекуперацією тепла для очищення відхідних газів, що утворюються при випалі вуглецевих 
заготівель.  

Установка з пневмовидаленням призначена для видалення оборотної пересипки із камер 
випалювальної печі № 9 після закінчення процесу випалу,  поділу оборотної пересипки на фракції, 
двоступінчастого очищення пилової фракції, видалення вловленої пилової фракції. Основні 
складові частини Установки з пневмовидаленням: мобільна пневмоустановка та пилоочисне 
устаткування. Більш розширений опис промислового об'єкта, виробництва та технологічного 
устаткування наведено в «Інформації про отримання дозволу для ознайомлення з нею 
громадськості». 

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря у результаті провадження планованої діяльності складають 170,95107 
тонн (6,55 % від загальних викидів ПрАТ "УКРГРАФІТ") без врахування парникових газів, та 
вміщують основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом (0,52223 т – 0,02 % від загальних викидів), вуглецю оксид 
(64,5605 т – 2,5 % від загальних викидів), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту (23,72125 т – 0,91 % від загальних викидів), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки  (12,6144 т – 0,48 % від загальних викидів), бенз(а)пірен (0,00464 т – 
0,0002 % від загальних викидів), сублімати смолистих речовин (ПрАТ "УКРГРАФІТ", м. Запоріж-
жя) з вмістом бенз(а)пірену 0,0014 % (пари) (69,52805 т – 2,66 % від загальних викидів). Більш ро-
зширені відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин наведено в «Інформації 
про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».  

Перелік заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Відпові-
дно до Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження 
найкращих доступних технологій та методів керування ПрАТ «Укрграфіт» відноситься до вироб-
ництв: «Інші види діяльності: устаткування (установки) для виробництва вуглецю (з коксу) або 
електрографіту шляхом спалювання та графітизації». Технологічні процеси виробництва пов’язані 
з прожарюванням коксів і антрациту, випалом вугільних і нафтових заготівель, графітацією обпа-
лених заготівель. Технологічне устакування для планованої діяльності поставляється від провід-
них світових компаній в галузі електродної/вуглецевої промисловості та відповідає стандартам 
Європейського Союзу: Пічна установка - від компанії Riedhammer GmbH; Система РТО – від фір-
ми LTB, Німеччина; Установка з пневмовидаленням – Best Available Techniques (BAT) Reference 
Document for the Non-Ferrous Metal Industries для електродної промисловості; пилоочисне устатку-
вання - від компанії ТОВ «СІГМАІНЖИНІРИНГ» м. Київ, яка є офіційним представником компа-
нії Donaldson - Великобританія і Marelli – Італія на території України. Передбачені технології ви-
робництва та очищення відхідних димових газів є сучасними та використовуються в європейських 
країнах. І подалі на ПрАТ "Укрграфіт" передбачається впровадження найкращих доступних тех-
нологій виробництва, особливо таких, що не потребують надмірних витрат, найбільш ефективних 
з точки зору попередження, мінімізації або нейтралізації забруднення, доступних будь-якому су-
б'єкту господарювання. Для ефективного управління питаннями охорони навколишнього середо-
вища ПрАТ «Укрграфіт» впровадило та виконує міжнародну сертифікацію системи екологічного 
менеджменту на відповідність вимогам стандарту ISO 14001:2015, який в даний час є частиною 
системи менеджменту підприємства, що також відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 
9001:2015, ISO 5001:2011 и OHSAS 18001:2007.  

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Модернізація технологіч-
ного устаткування цеху № 3 із впровадженням сучасної Пічної установки, встановленням Системи 
РТО та Установки з пневмовидаленням призведе до скорочення викидів оксиду вуглецю і дозво-
лить очищати димові гази, що утворюються в технологічних процесах випалу вуглецевих заготі-
вель від сублиматів смолистих речовин, бенз(а)пірену на 90-95 %. 

На ПрАТ «Укрграфіт» розроблені заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків 
забруднення атмосферного повітря та охорони атмосферного повітря при несприятливих метеоро-
логічних умовах. Більш детально вся інформація по цих заходах наведена у «Інформації про отри-
мання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості». 



Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Для організованих джерел викидів розроблені пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забру-
днюючих речовин в атмосферне повітря та прописані умови щодо ведення та експлуатації техно-
логічного процесу, обладнання та споруд. Детальні пропозиції, щодо дозволених обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та умов по кожному джерелу викидів наведені у 
«Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості». 

З матеріалами можна ознайомитися за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 
буд. 20, ПрАТ «Укрграфіт», телефон +38(061) 289-53-2, контактна особа: Вагін А.В. та на офіцій-
ному сайті ПрАТ «Укрграфіт» (розділ «Про компанію» - вкладка «Екологія»).  

Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства отримати Дозвіл на викиди прийма-
ються протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення, яка є датою початку громадсь-
кого обговорення. З усіма зауваженнями та пропозиціями громадських організацій та окремих 
громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта госпадарювання прохання звертатися до 
керівника відділу роботи зі зверненнями громадян Запорізької облдержадміністрації за адресою: 
69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний 164 (кабінет 104), електронна пошта: gromada@zoda.gov.ua; 
телефон +38(061) 239-03-53.  
 

mailto:gromada@zoda.gov.ua;
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