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У вiдповiдь на Ваш лист за Nb491 от 13.08.2020 г. iнстиryт щрпвI
<<Пiвдендiпроводгосп> повiдомляс що:

ВiдповiДно дО ПостаноВи Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд26 жовтня 2011 р.J\b1l07 в перелiк видiв робiт пiдвищеноi небезпеки входить п.3.. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподiл,
зберiгання, транспортування, застосування, утилiзацiя та
знешкодження вибухопожежонебезпечних i небезпечних речовин l i 2
кJIасу небезпеки, горючих рiдин, маса яких дорiвнюе або перевищуе
значення нормативiв порогових мас, якi визначено Постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 липня 2ОО2 р. Jr,lЪ 956 <Про
iдентифiкацiю та декJIарування безпеки об'ектiв пiдвищеноi

вiд

небезпекш (Офiцiйний вiсник Украiни, 2002р. Nч29, ст.. 1357).

А також згiдно додатку 3 до Порядку ( в редакцii постацови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 р. N}а8). Перелiк машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеноi небезпеки п. б.

о Технсlлогiчне устаткування для хiмiчноi, бiохiмiчноi, нафтохiмiчноi,
нафтогаЗоперобноi, мет€tлурГiйноi, коксохiмiчноi, ливарноi, олiйно-
жировоi, ефiроолiйноi, деревообробноi, харчовот, перерOбноi та
полiграфiчноi галузей промисловостi, целюлозно - паперовоi, хлор- та
аммiаковикористовуючих виробництв, переробки
полiм ерних MaTepiarriB i гумотехнiчних виробiв.
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Згiдно Порядку iдентифiкацii та облiку об'екгi

пластмас,



(Постанова КМУ вiд 11.07.2013р. ЛЬ956) для об'€кта:
<килiйский груповий водопровiд сiльгоспводопостачання в одеськiйобластi. ВодопрОвiднiочиснiспоруди.Електролiзна>> була

проведення iдентифiкацii об'екта пiдвищеноi небезпеки. Цив. додаток
1.) д. визначено l що даний обоект не вiдноситься до об'сктiв пiдвищеноi
небезпеки.

Електролiзна призначена дJUI отримання ,гiпохлориту натрiю на мiсцi
споживання з кухонноi солi типу <<Екстра>> IICTY з58з-97 (ГоСТ 13s30-97).
гiпохлорит натрiю - рiдкий *noppau.eнT, застосовуваний для знезараження
води.

Використання даних установок дозволяс вiдмовитися вiд звичайно
використовуваного вкрай небезпечного рiдкого хлору В балонах, а
значить виключа€ можливiсть зараження мiсцевостi хлором у випадку
aBapiT й у цiлому, не вплива€ на екологi.lний стан району. Електролiзнi
установки виконуються по тУ В 1б458959_003_95 <<Електролiзнi
(хлораторнi) установки эп_10_8...104 по виробництву l.iпохлориту
натрiю>>.

Електролiзнi установки типу ЕП виробництва ГК <Промтехвод)) (м.Киiв)
рекомендованi до застосування на очисних спорудах водопроводу
!ержводгоспом Украiни, ,Щержжитлокомунгоспом УкраiЪи, УкраiЪським
науково-технiчним центром MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи,
УкраiЪським державним науково-виробничим центром стандартизацiТ
метрологii та сертифiкацii (Укрцсм) , Головним управлiнням .ЩержавноТ
пожежноi охорони МВС УкраТни.

Електролiзна установка призначена для отримання гiпохлориту натрiю
(Na CLO) шляхом електролiзу розчинiв кухонноi солi "Екстра" дстУ 3583:
2015 РокУ, MopcKix солонуватих вод та iнших хлорвмiсних розчинiв.
Гiпохлорит натрiю (Na CLo) отриманий електрохiмiчним методом
використову€ться для знезараження прироцних, стiчних, оборотн,их вод i
плавальних басейнiв. Технологiчнi властивостi гiпохлориту натрiю
аналогiчнi хлору. ,щози для знезараження встановлюються вiдповiдно до
дн.

Принцип дiТ електролiзно[ установки''ЕП-10''
Водопровiдна

гiпохлориту натрiю,
вода, що надходить на установку приготування

проходить спочатку вузол фiзико-хiмiчноi очистки
(.РУбе ОЧиЩення на картриджном фiльтрi, вид€tлення солей жорсткостi на
аВТОМаТИЧНИХ фiльтрах). Далi пом'якшена вода подаеться в eMHocTi-
СОЛеРОЗЧИННиКи, звiДки насос-дозатор дозуе сольовиЙ розчин на електролiзнi
блоки. Проходження електричного струму через оброблювану воду



супроводжуеться цiлою серiею електрохiмiчних реакцiй, в резулътатi яких
утворюються HoBi речовини i змiнюеться вся структура мiжмолекулярних
взаемодiй, У електролiзноi установки реалiзо ваний електрохiмiчний син.гез
гiдропероксiдних оксидантiв, що скJIадаються з синглетного кисню,
перексида i супероксида водню.

Оцiнка впливу на навколишне середовище
Застосування електролiзних установок "Еп_ 10" дозвоJUIс повнiстью

ВiДМОВИТИСЯ ВiД ВИКОристання небезпечного газоподiбного шору, тим самим,
виключаючи моЖливiсть зараження мiсцевостi хлором в разi aBapii.

Електролiзнi г€}зи, що утворюються в процесi електролiзу розчинiв
KyxoHHoi солi вiдводяться в атмосферу. За токсичним властивостям i
характеру дii на органiзм людини г€lзи е фiзiологiчно iнертними.

Щиректор iнституту А.Ю. Ванкевич



Щодаток 1

по Порядку iдентифiкацii та облiку об'ектiв
пiдвищеноI небезпеки

(Постанова КМУ вiд l1.07.20l3p. Ns956

проведення iдентифiкацii об'екта пiдвищеноi небезпеки
<<килийский груповий водопровiд сiльгоспводопостачання в Одеськiй

Водопровiднi очиснi споруд и. Електролiзна>>.

1.потенцiйно небезпечний об'ект вважасться об'ект пiдвищеноi небезпеки
вiдповiдного кJIасу у разi, коли значення сумарноi маси небезпечноТ або декiлька
небезпечних речовин, що використов)rються або виготовляються, зберiгаються
чи транспортуються на об'ектi , дорiвнюе або перевищуе встановлений норматив
пороговот маси. Сумарна маса гrву визначаеться з урахуванням проектних
значень робочого тиску у технологiчному обладнаннi.
розражунок сулrарноt маса небезпечнuх речовtлн, яка лиоilсе знахоdаmuся

на об'екmi.
теор еm ачн u й р о зр шсу но к в tшo dy н е б ез п еч н uх р еч о в ан eJt екmр олiз н чх z аз i в

(воdню) dля усmаmlglвоння ЕП 10-52.
При расчете количества вещества, выделившегося фастворившегося) при
электролизе

Растворов опираются на законы Фарадея, Если I обозначить силу тока (в
амперах), t-время (в секундах), m-химический эквивалент вещества, то
количество вещества g (в гаммах), выделившегося или растворившегося на
электроде, определяется следующим образом:

g: I t m/9б500
расчет выхода водорода для электролизных установок выполняют исходя из их
производительности по активной части гипохJIорита натриlI. ПринимаrI, что
m/96500:F-химический эквивалент вещества, Щ-выход току, а время электролиза
1 ЧаС, ВЫХОД активной части гипохjIорита натрия определяется из выражения:

gcl: I Fсl Ц: 1 кг/сутки :|200124:500г/час;

где: Fс1:35,5 х 3б00/9б500:1 ,32 гlА-час;

Ц:0,5.

,Щля электролизных установок ЭП- 10-26 выход активной части гипохJIорита
натрия известен, поэтому представляется возможным рассчитать общий ток,
необходимый для получения такого количества хJIора на аноде:
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Iобш - gcl/ Fс1 t| =500/1,32 х.0,5=757,6 А

поскольку такой же ток используется для выделения определенного количества
водорода на катоде, можно рассчитать выход водорода:

gH = Iобщ Fн Ц = 757,6 х 0,04 =30,3 г=0,0000303 т.

Где: Fн :1 х 3б00/96500:0,04гlА-час;

Ц= 1.

2.Вiдповiдно до п.6 кУ разi коли сумарна маса жодноi iндивiдуальноi
небезпечноi речовини або небезпечноi речовини будь якоi категорii не
перевиЩуе 1 вiдсОтка пороГовоТ масИ небезпеЧних речовин другого класу, об'ект
не вiдноситься до об'ектiв пiдвищеноi небезпеки)

пороеова маса речовuн dpyeozo масу dорiвнюе 5 mонн (dodamok 1 Посmанова
КМУ Bid 11.07. 2013 р. М956).
I Bilcomok пороzовоi.uасu dорiвнюе 0r5 mоннu. Сумарна маса небезпечнчх
речовuн яка Mo)tce знахоdаmася на об'екmi -0,0000303 mонн.
Звidкu, 0,00003 03 <0, 5.

таким чином , об'екm не вidносаmься do об'екmiв пidвutценоi небезпека.
3.потенцiйно небезпечний об'скт вiдноситься до об'ектiв пiдвищеноi небезпеки
1 класу, сумарна маса хоча б однiсi iндивiдуа-гrьноi небезпечноi речовини або
небезпечноТ речовини однiеi категорiТ на потенцiйно небезпечному об'ектi , що
розрахована згiдно пунктами б i7 цього Порядку, дорiвнюе пороговоi маси
небезпечних речовин l класу згiдно з пунктами l t2 до нормативiв або
перевищуе таку масу.

Сумарна маса речовuн яка Moпtce знахоdаmася на об'екmi-Or0000303 mонн.
СУМаРНа Iпаса iHdaBidyutbHoi небезпечноI речовuнu пopozoBo'i масч
небезпечнuх речовuн 1 кпасу dорiвнюе 50 mонн ((dоdаmок 1 Посmанова кму
Bid 11.07. 2013 р. М95б).
таким чином , об'€кrп не вiDносаmься do об'екmiв пidващеноt небезпека 7

кпасу.
4. У разi коли сумарна маса жоднот iндивiдуальноi небезпечноТ речовини буд"
якоi категорiТ не перевищуе порогову масу небезпечних речовин 1 класу, за ii
властивостями визначаються категорii, до яких вона може бути вiднесена згiдно
з пунктом 1 нормативiв та додатком l до них. Порогова маса
НебеЗПечних речовин кожноi категорii розраховусться вiдповiдно до пукту 10

Порядку.



порогова маса небезпечних речовин однiеi групи або категорii визначають за
формулою:

Qпгк MiH =(сума) ql (сума) quQ =0.0000303^ (0.0000303/5)_Q.]

Qпгк макс =(С}ма) ql (сума) qUQ =0.0000303^ (0.0000303/50)=0.02

Де: Q пгк- порогова маса небезпечних речовин однiеi групи, або, ПГК категорii;

категорii iql- сумарна маса небезпечноi речовини або небезпечноi речовини або
небезпечноТ речовини , що перебувае на об'ектi ;

Q - норматив пороговоi маси небезпечноi речовини або категорii i небезпечнот
речовини вiдповiдного класу; i змiнюеться вiд1 до n. де n - загальна кiлькiсть
iндивiдуальних небезпечних речовин та категорiй небезпечних речовин.

Розрахунок значеннrI пороговоi маси небезпечних речовин однiеi категорiТ або
групИ дляlклаСу провоДиться з використанням значення Q для l класу i для 2
класу - з використанням значення i Q для 2 класу згiдно з додатками 1i2 до
нормативiв i якщо речовини, з€вначена у додатку 1 до нормативiв, на,rrежить за
своiми властивостями також до однiеi з категорiй речовин, зазначених У додатку
2 до нормативiв, визначення Q IгK здiйснюеться з урахуванням поро.говоi
маси, наведеноi в додатку l до нормативiв.

потенцiйно небезпечний об'скт вiдноситься до об'ектiв пiдвищеноi небезпеки 1

класу, якщо сумарна маса хоча б однiсi категорii, що визначена згiдно пунктом
9 цього Порядку, дорiвнюе пороговоi Maci небезпечних речовин 1 класу цiеi
категорii, визначенiй вiдповiдно до пункту 10 Порядку, або перевищуе таку
масу.

fанuй об'екm не вidносаmься do об'екmiв пidвuulено'i небезпекч 1 юtacy.
У разi коли якщо сумарна маса небезпечних речовин жодноi категорiТ, що
визначена згiдно пунктом 10 цього Порядку, не перевищус порогову масу
небезпечних речовин l класу для цiеi категорii, за властивостями iндивiдуально
небезпечних речовин i категорiй небезпечних речовин визначаються групи, до
яких вони можуть бути вiднесенi згiдно з пунктом 2 нормативiв.

порогова маса небезпечних речовин зазначених груп розраховусться з пунктом
l0 Порядку.

fаНuй Об'еюп не вidносumься dо об'екmiв пidвutцено'i небезпекч 2 мшсу.



Яrсщо небезпечЕа речовина за авоiми властивостями може бути вiднесена до
кiлькох груп,ii сумарна маса враховуеться у кожноТ групi, до якоi може бути
вiднесеНа. У разi колИ небезпечна може бутивiднесена одночасно до кiлькох
груп небезпечних речовин, пiд час визначення кJIасу небезпеки
використовуеться зазначення речовини у тiй групi, де ii розрахована порогова
маса найменша.

Номер Kamezopii,1. НайлttеНУВання каmеzорii -Горючi (заЙмасmi) zазu. Група -
1r2. Найлtенлцо пороzова маса 50 mонн.
потенцiйно небезпечний об'ект вiдноситься до об'ектiв пiдвищеноi небезпеки
1 класу, якщо сумарна маса небезпечних речовин хоча б однiеi групи дорiвнюе
пороговоi Maci небезпечних речовин 1 кJIасу для цiеi |рупи, визначенiй
вiдповiдно по пункry 10 Порядку, або перевищу€ таку масу.

fанай об'екm не вidносumься do об'екmiв пidвuщено'i небезпекч 1 юlacy.
Якщо cyMapHi маси iндивiдуа;rьних небезпечних речовин, категорiй або груп
небезпечних речовин, визначенi згiдно з пунктами 6-12порядку, меншi за
нормативами пороговоi маси небезпечних речовин 1 класу, €ше хоча б одна з них
дорiвнюе норматиВу пороговоi маси небезпечних речовин2 класу згiдно з
додатками li2 до нормативiв чи нормативу,розрахованому згiдно з пунктом 10
порядку, одо перевищуе ix, потенцiйно небезпечний об'ект вiдноситься до
об'ектiв пiдвищеноТ небезп еки 2 класу.

lанuй об'екm не вidносаmься dо об'екmiв пidвuщеноi небезпека 2 tашсу, mак
как cyШapHi масu Bcix iнdавidушьнuх небезпечнuх речовlлн, каmеzорiй або zруп
небезпечнuх речовlлн, вltзначенi зzidно з пункmамч 6-12 Поряdку, меншi за
норлrаmuвама пороzовоi масu небезпечнuж речовuн 2 ltJlocy з dоdаmкшуtu 1 i 2
dо нормаmuвiв або нормаmавu, розражованi зzidно з пункmчJчrч 10 Поряdку,
поmенцiйно небезпечнай об'екm не вidносumься do об'екmiв пilвuulеноI
небезпеклъ

5.у разi коли найменша вiдстань вiд елементiв потенцiйно небезпечного об'екта
до елементiв селитебнот територii або промислових об'сктiв не перевищус 500
MeTpiB для небезпечних речовин 1 i 2 груп, пороновою масою вважаеться маса
небезпечних речовин, визначена за формулою 2.

Qi.: Qi х (Rп / R ) -50 (500/5001 - 59,

!е: Qir- порогова маса небезпечних речовин;

Qi - Встановлений або розрахований згiдно з пунктом 10 Порядку



rropruraTl,lB Irороговоi маси 2 клаСУ;

Rx - вiдстань вiд потенцiйно небезпечного об'екта до межi найближчого
елемента селитебноi територiТ або промислового об'екта;

Rп - гранична вiдстань вiд потенцiйно небезпечного об'екта до найближчого
промислового об'екта або елемента селитебноi територii, починаючи з якоi
проводиться перерахунок нормативу пороговоi маси ( для речовин 1 i 2 груп Rп
- дорiвнюе 500 MeTpiB, для речовин 3 групи Rп - дорiвнюе 1000 MeTpiB

у разi коли найменша вiдстань вiд елементiв потенцiйно небезпечного об'екта
до елементiв селитебноi територii або промислових об'ектiв не досягас 500
MeTpiB для небезпечних речовин 1 i 2 груп та 1000 MeTpiB для речовин 3 групи i
сумарна маса хоча б однiсi з ycix видiв небезпечних речовин або хоча б однiеi
категорiт чи групи небезпечних речовин, що нарахована згiдно з пунктами б -т2
цьго Порядку, або перевищу€ таку масу, потенцiйно небезпечний об'ект
вiдноситься до об'ектiв пiдвищеноi небезп еки 2 кJIасУ, а якщо менша-
потенцiйно небезпечний об'ект не вiдноситься до об'ектiв пiдвищеноi
небезпеки.

найменша вidсmань Bid елеменmiв поmенцiйно небезпечноzо об'екmа dо
елеменmiв селаmебноI mераmорii або npoMucJ.onllx об'екmiв dосяzае 500
меmрiв dля небезпечншс речовuн 1 i 2 zруп i сумарна маса небезпечншrс речовuн
не dорiвню€ пороzовоi масu небезпечнuж речован 2 класу, поmенцiйно
небезпечнuй об'екm не вidносumься do об'екmiв пidвutцено'i небезпека.

проведена iдентифiкацiя об'скта пiдвищеноi небезпеки
<<Килийский груповий водопровiд сiльгоспводопостачання в Одеськiй

областi. Водопровiднi очиснi споруди. Електролiзна>.

розрахунок проводився по найбiльший продуктивностi електролiзноi', тобто
Еп_10_52.
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