
 
  

Руководство пользователя программы «Норма 6x» 
  

КБСП «ТОПАЗ», STG, 2007 год 
  

  
Программа предназначена дополнения информации для генерации выходных документов на основании данных комплекса АРМ-ЭКО.  
  
Установка программы должна осуществляться в каталог, куда уже был установлен комплекс АРМ-ЭКО (Предполагается наличие 
установленной версии Норма 6). Поставка «Норма 6x» включает:  
  
- исполняемый модуль norma6x.exe,  
  
ВАЖНО! 
ПЕРЕД первым использованием, для корректной работы программ семейства «Норма 6» необходимо проверить настройки BDE. 
Пуск – Настройка – Панель управления…Запустить BDE Administrator (см. иллюстрацию). 
Выбрать в левой части закладку Configuration, далее – Drivers – Native 
Выбрать из списка PARADOX. Установить свойство LANGDRIVER в правой части окна в dBASE RUS cp866. Нажать на синюю 
подсветившуюся стрелочку (или выбрать меню Object - Apply). 
Выбрать из списка DBASE. Проверить, что бы свойство LANGDRIVER в правой части окна ранялось 'ascii' ANSI. 
  

 
  
  
При первом использовании программа запросит пароль. В дальнейшем, диалог ввода пароля не будет возникать на старте, если пароль был 
введен правильно.  
  
Работа с программой начинается с выбора каталога базы данных. По умолчанию предлагается база, которая была открыта последней в 
комплексе АРМ-ЭКО. При отказе программа завершает свою работу. Если выбран каталог без БД внутри, программа уведомляет об этом 
пользователя и проедлагает повторить выбор. 
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Окно выбора БД 
  

После выбора БД открывается главное окно программы (рис.1).  
  
Главное меню включает такие пункты: 
- «Выбрать БД» – переход к стандартному диалогу выбора БД, аналогичному стартовому. Позволяет работать поочередно с несколькими 
базами, не выходя из программы. 
- «О программе». 
- «Выход». 
  
  

 
  

Рис.1. Главное окно программы 
  

Слева окно содержит следующую область: 
- Список разделов. 
  
Работа с программой заключается  в выполнений двух этапов. Первый – это заполнений всех форм, доступ к которым есть в  Списке 
разделов. Второй этап – это создание Разрешения на выбросы с помощью программы Норма 6. Для успешной генерации разрешения 
необходимо правильно и как можно детальнее заполнить базы АРМ-ЭКО и Норма 6х. 
                     
После роботы программ Норма 6х и – затем - Норма 6 пользователь получает WORD – файл с Разрешением. Если есть какие-то ошибки или 
неточности пользователь может исправить их в WORD – документе.  
  
Выход из программы выполняется нажатием на крестик в правом верхнем углу окна или через пункт меню «Выход».  
  
  
Ниже приведены более детальные сведения по работе с программой 
  
1. Опис інтерфейсу користувача. 
  
1. Головна форма. 

  

 
(рис.1-б Главная форма) 

  
1.1 Меню: 
  
Выбрать БД – выбор рабочей базы данных. 
О программе – информация о программе. 

Page 2 of 17Руководство пользователя программы «Норма 6»

23.04.2007mhtml:file://D:\4CD\23_04_2007\norma6x.mht



Выход – выход из программы. 
  
1.2 Панель інструментів: 
  

 
(рис. 2 Открыть БД) 

- Открытие новой Базы Данных. 
  
  

 
(рис. 3 Настройки) 

  
  - Настройки (переход к форме настроек, где можно выбрать класс опасности для объекта и диапазоны классов опасности веществ) 
  
Путь к текущей БД – указывает путь к Базе Данных, с которой работает пользователь. 
  
  
  
  
  
  
1.3 Закладки (список розділів) 

 
(рис. 4 Закладки) 

  
Примечание. Если указано, что закладка использует данные таблиц АРМ-ЭКО, это значит, что к заполнению этой закладки следует переходить только после 
заполнения соответствующих таблиц АРМ-ЭКО. Как правило, в Норме 6 Х эти данные допускают лишь возможность дополнения и редактирования некоторых 
необходимых полей, не позволяя добавлять/удалять строки. 

  
Вступна частина – включает в себя 4 подпункта: 

-         Суб’єкт господарювання, где заносится информация о субъекте (дополнение к информации из АРМ-ЭКО). 
-         Інші суб’єкти на території, где заносится информация о прочих объектах на территории предприятия или соседних с ним (если 

есть). 
-         Розробник документів, где заносится информация о разработчике документов. 
-         Організація з інвентаризації – пока что не используется. 

  
Виробництво – включает в себя 4 подпункта: 

-         Виробнича структура, где заносится вся информация о технологічних зв’язках (если есть). 
-         Види продукції, где представлена информация о видах продукции (на основе данных таблиц АРМ-ЭКО). 
-         Виробництва та матеріальні баланси, где заносится информация о производствах, техпроцессах и матреиальных балансах. 
-         Опис груп обладнання, где заносится вся информация о групах оборудования и режимах его работы. 

  
Матеріали –информация о материалах (на основе таблиц АРМ-ЭКО). 
Паливо – заносится информация об использовании топлива для технологических нужд. 
Генеральний план – выбор файла (формата BMP, JPEG) с изображением генплана и карты-схемы предприятия.  
Район – заносится информация о геодезических координатах объекта. 
СЗЗ – заносится информация о нормативных размерах санитарно-защитной зоны с возможностью прикрепления файла с ее обоснованием. 
Речовини – дополняется информация о веществах, присутствующих в выбросах объекта (на основе таблиц АРМ-ЭКО). 
Розрахунки розсіювання – заносится информация о результатах рассчета рассеивания, на текущий момент и на перспективу. 
Потоки коштів – заносится информация по анализу потоков средств. 
Заходи – включает в себя 4 подпункта по мероприятиям: 

-         Заходи на випадок НС, где заносится вся информация перечне мероприятий на случай ЧС. 
-         Кращі технології, где заносится информация о мероприятиях по внедрению лучших технологий. 
-         Скорочення викидів, информация о мероприятиях по сокращению выбросов (с использованием данных АРМ-ЭКО). 
-         Контроль, где заносится информация о контроле выбросов. 

Умови дозволу – заносится информация об условиях, которые устанавливаются в разрешении на выброс. 
Резюме – касается информации для ознакомления общественности, в т.ч. популярное резюме. 
Інформація – список источников информации. 
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2. Типи даних. 

  
            При розробці програми використовувалися декілька типів даних: 

- Числові дані, для заповнення яких потрібні лише цифри. Код:  Числове. 
            - Строкові дані, для заповнення яких можно використовувати як цифри так і літери. Код: Строка. 
            - Дані про дату,  для заповнення яких потрібно вводити тільки дату у вигляді 08.06.07 або 08.06.2007. Код: Дата. 
            - Текстові дані, для заповнення яких можно використовувати як цифри так і літери. Причому у дуже великий кількості. Код:Текст. 
            - Дані на вибір, коли дається декілька варіантів на вибір. Код: Вибір. Слід обирати саме запропоновані варіанти для уникнення 
помилок при формуванні xml-файлів 
            - Дані стосовно шляху до файлу, для заповнення яких потрібно вибрати шлях до потрібного текстового файлу або малюноку (за 
допомогою кнопки [...] відкривається діалог вибору файлу). Код: Файл. 

  
  

3. Форми для заповнення даних. 
  

3.1 Вступна частина. 
  

 
(рис. 5 Вступна частина(Суб’єкт господарювання)) 

  
Примітка. «арм» – дані, запозичені з бази АРМ-ЕКО. «+» -позначає важливі дані, обов’язкові для заповнення. 

  
Відомості щодо суб’єкта господарювання. 

  
Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 

ні
Звіт на Дата звітності Дата +

Мета надання 
документів 

Мета надання документів Вибір +

Назва об’екта Назва об’екта Строка арм
Пошт. Інд. Поштовий індекс об’екта Строка (5 цифр) + 
Країна Країна в який знаходиться об’ект Строка Україна
Область Область в який знаходиться 

об’ект 
Вибір +

Місто Місто в якому знаходиться 
об’ект 

Строка + (не обов’язкове 
для міст Києва та 
Севастополя, якщо 
обрано відповідні 
значення зі списку 
«Область»)

Вулиця Вулиця на який знаходиться 
об’ект 

Строка + 

Буд. Номер будинку в якому 
знаходиться об’ект 

Строка +

(офіс) Офіс в якому знаходиться об’ект Строка
ПІБ керівника Призвіще Ім’я Побатькові 

керівника об’ект. 
Строка арм 

Посада керівника Посада керівника об’екта. Строка арм
ПІБ відповідальної 

особи 
Призвіще Ім’я Побатькові 
відповідальної особи 

Строка   

Тел. Телефон об’екта. Строка
E-mail E-mail об’екта. Строка

Скорочена назва* Скорочена назва об’екта. Строка - (не 
використовується)
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Виробничі майданчики. 
  

  
Пояснення: Для кожного виробничого майданчику, створюеться окремі набори даних (Країна, ПІБ контактної особи, E-mail та інші). 

Для заповнення цих даних потрібно спочатку вибрати по назві чи по № виробничий майданчик з таблиці і тільки потім заповнювати ці дані. 
  

 
(рис. 6 Вступна частина(Інші суб’єкти на території)) 

  
Відомості щодо інших суб’єктів котрі розміщуються на території об’єкту 

(якщо є) 
  

ЄДРПОУ ЄДРПОУ Строка (8 цифр) +
КОАТУУ КОАТУУ Строка (9 цифр) +
КВЕД КВЕД Строка +
КФВ КФВ Строка

КОПФГ КОПФГ Строка
КОДУ КОДУ Строка

№дозволу Номер дозволу Строка +
Дата отрим. Дата отримання дозволу Дата +
Термін Термін дії дозволу Дата +

Реєстр. номер Реєстраційний номер Числове +
Дата реєстр. Дата реєстрації Дата +

Рік вводу в експ. Рік вводу в експлуатацію Числове - (не 
використовується)

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

№ Номер виробничого майданчику. Числове   
(ціле > 0)

арм 

Назва Назва виробничого майданчику. Строка арм
Пошт. Інд. Поштовий індекс виробничого 

майданчику. 
Строка (5 цифр) +

Країна Країна в який знаходиться 
виробничий майданчик. 

Строка Україна 

Область Область в який знаходиться 
об’ект 

Вибір + 

Місто Місто в якому знаходиться 
виробничий майданчик. 

Строка + (див. вище)

Вулиця Вулиця на який знаходиться 
виробничий майданчик. 

Строка + 

Буд. Номер будинку в якому 
знаходиться виробничий 

майданчик. 

Строка + 

(офіс) Офіс в якому знаходиться 
виробничий майданчик. 

Строка   

ПІБ контактної особи Призвіще Ім’я Побатькові 
контактної особи 

Строка + 

Посада контактної 
особи 

Посада контактної особи Строка +

Тел. Телефон виробничого 
майданчику. 

Строка + 

E-mail E-mail виробничого майданчику. Строка

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Назва Назва суб’єкту. Строка +
Пошт. Інд. Поштовий індекс суб’єкту Строка +
Країна Країна в який знаходиться 

суб’єкт 
Строка Україна 

Область Область в який знаходиться Вибір + 
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Відомості щодо інших суб’єктів котрі межуютьна з територєю об’єкту 

(якщо є) 
  

  
Пояснення: Для кожного суб’єкту, створюеться окремі набори даних (Країна, Область, Буд.та інші). Для заповнення цих даних 

потрібно спочатку вибрати по назві суб’єкт з таблиці і тільки потім заповнювати ці властивості. Це робиться і як для першої таблиці так і для 
другої таблиці. 

  

 
(рис. 7 Вступна частина(Розробник документів)) 

  
  

Відомості щодо організації, що проводить розробку документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів. 

суб’єкт 
Місто Місто в якому знаходиться 

суб’єкт 
Строка +

Вулиця Вулиця на який знаходиться 
суб’єкт 

Строка + 

Буд. Номер будинку в якому 
знаходиться суб’єкт 

Строка + 

(офіс) Офіс в якому знаходиться суб’єкт Строка

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Назва Назва суб’єкту. Строка +
Пошт. Інд. Поштовий індекс суб’єкту Строка +
Країна Країна в який знаходиться 

суб’єкт 
Строка Україна 

Область Область в який знаходиться 
суб’єкт 

Вибір + 

Місто Місто в якому знаходиться 
суб’єкт 

Строка +

Вулиця Вулиця на який знаходиться 
суб’єкт 

Строка + 

Буд. Номер будинку в якому 
знаходиться суб’єкт 

Строка + 

(офіс) Офіс в якому знаходиться суб’єкт Строка

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Назва організації Назва організації Строка +
Пошт. Інд. Поштовий індекс організації Строка (5 цифр) +
Країна Країна в який знаходиться 

організація 
Строка Україна 

Область Область в який знаходиться 
організація 

Вибір +

Місто Місто в якому знаходиться 
організація 

Строка +

Вулиця Вулиця на який знаходиться 
організація 

Строка + 

Буд. Номер будинку в якому 
знаходиться організація 

Строка + 

(офіс) Офіс в якому знаходиться 
організація 

Строка

ПІБ керівника Призвіще Ім’я Побатькові 
керівника організації 

Строка + 

Посада керівника Посада керівника організації Строка +
ПІБ відповідальної 

особи 
Призвіще Ім’я Побатькові 
відповідальної особи 

Строка +

Посада відповідальної 
особи 

Посада відповідальної особи Строка + 

Курс.підв.кв-ції Назва свідоцтва про підвищення 
кваліфікації відповідальної особи

Строка (якщо є) 

Тел. Телефон організації Строка +
E-mail E-mail організації Строка

№дозволу Номер дозволу Строка +
Дата отрим. Дата отримання дозволу Дата +
Термін Термін дії дозволу Дата +
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Відомості щодо організації, що проводила роботи з інвентарізації – не використовується.  
  

3.2 Виробництво. 
  

 
(рис. 9 Виробництво (Виробнича структура)) 

  
  

Відомості щодо виробничної структури об’єкта – технологічні зв’язки (якщо є).  
  

Пояснення: Для кожного об’єкту, створюеться окремі набори даних (Країна, Область, Буд.та інші). Для заповнення цих даних потрібно 
спочатку вибрати по назві об’єкт з таблиці і тільки потім заповнювати ці властивості 

  

 
(рис. 10 Виробництво (Види продукції)) 

  
Відомості щодо продукції, що випускаеться на об’єкті (за даними з АРМ-ЕКО).  

  

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Назва Назва об’єкту. Строка +
Пошт. Інд. Поштовий індекс об’єкту Строка +
Країна Країна в який знаходиться об’єкт Строка Україна
Область Область в який знаходиться 

об’єкт 
Вибір + 

Місто Місто в якому знаходиться 
об’єкт 

Строка + 

Вулиця Вулиця на який знаходиться 
об’єкт 

Строка + 

Буд. Номер будинку в якому 
знаходиться об’єкт 

Строка +

(офіс) Офіс в якому знаходиться об’єкт Строка

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

№ з/п Номер продукції Числове арм
Вид продукції Вид продукції Строка арм
Річний випуск Річний випуск Числове арм

од.вим. Одиниці виміру Строка арм
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(рис. 11 Виробництво (Виробництва та матеріальні баланси)) 

  
Відомості щодо переліку та опису виробництв.  

  

  
Пояснення: Для кожної галузі, створюеться окремі властивості (Іллюстрація та Файл). Для заповнення цих даних потрібно спочатку 

вибрати по назві галузі з таблиці і тільки потім заповнювати ці властивості.  
  

Відомості щодо виробничого та техничного процесу, устаткування.  
  

  
Пояснення: Для кожної виробничого та техничного процесу, устаткування, створюеться окремі властивості (Матеріал на вході, 

Матеріал на виході, та К-сть). Для заповнення цих даних потрібно спочатку вибрати по назві виробничого та техничного процесу, 
устаткування,  з таблиці і тільки потім заповнювати ці властивості.  

  

 
(рис. 12 Виробництво (Опис груп обладнання)) 

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Код галузі Код галузі Строка бажано
Назва галузі Назва галузі Строка бажано

Тип вироб. процесу Тип виробничого процесу Вибір +
Іллюстрація Назва іллюстрації Строка

Файл Файл іллюстрації Шлях

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Код Код виробничого та техничного 
процесу, устаткування 

Числове арм  
(там - код 
виробництва)

Назва Назва виробничого та 
техничного процесу, 

устаткування 

Строка арм

Галузь Галузь в який використовуеться Вибір обирається зі 
списку введених 
вище галузей

Група обладнання Група обладнання Вибір обирається з 
введеного на наст. 
закладинці переліку

Матеріал на вході Назва матеріалу на вході Строка (мат.баланс)
К-сть Кількість матеріалу на вході Числове (мат.баланс)

Матеріал на виході Назва матеріалу на виході Строка (мат.баланс)
К-сть Кількість матеріалу на виході Числове (мат.баланс)

Од. Вим. Одиниці вимірювання Строка (мат.баланс)
Окр. операції Окремі операції Строка (мат.баланс)

Page 8 of 17Руководство пользователя программы «Норма 6»

23.04.2007mhtml:file://D:\4CD\23_04_2007\norma6x.mht



Відомості щодо опису груп обладнання (пов’язані з устаткуванням на попередній формі).  
  

Пояснення: Для кожної назви групи обладнання створюеться окремі властивості (Термін вв. в екс., Рез. потужність, режим та Опис). 
Для заповнення цих даних потрібно спочатку вибрати по назви групи обладнання з таблиці і тільки потім заповнювати ці властивості.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.3 Матеріали 

  

 
(рис. 13 Матеріали) 

  
Відомості щодо матеріалів.  

  

  
3.4 Паливо. 

  

 
(рис. 14 Паливо) 

  
  
  

Відомості щодо використання палива для технологічних потреб  
(заповнюються тільки дані, що є в наявності).  

  

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Назва групи 
обладнання 

Назва групи обладнання Строка + 

Термін вв. в екс. Термін вв. в екс. Дата +
Н. строк. аморт. Н. строк. аморт. Числове +
Дата ост. модерн. Дата останньої модернізації Дата +
Проект. потужність Проектна потужність Числове +
Факт. потужність Фактична потужність Числове +
Рез. потужність Результуюча потужність Числове +

Од. Вим. Одиниці вимірювання (дві 
строки чисельник та знаменик)

Строка + (для 
потужностей) 

Режим Тип режиму роботи обладнання Вибір +
Днів/період Днів/період Числове +
год. роботи Кількість годин роботи Числове +
год. простою Кількість годин простою Числове +

Опис Опис режиму роботи обладнання Строка

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Назва Назва сировини Строка арм
Тип Тип сировини Вибір +

Призначення Призначення сировини Строка
Умови зберігання Умови зберігання сировини Строка

Викор. (т/р) Використання тон на рік Числове арм
од.вим. Одиниці вимірювання Строка арм
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3.5 Генеральний план. 

  

 
(рис. 15 Генеральний план) 

            Пояснення: На цієй закладці є два підпункта генеральний план та ситуаційна карта – схема. На кожному з цих підпунктів є тільки одне 
поле Файл типу Файл. 
  
3.6 Район. 

  

 
(рис. 16 Відомості про район) 

  
            Пояснення: На цієй закладці подаеться геодезичні координати об’екта тобто градуси, мінути та секунди півничної широти северної 
довготи всі поля типу Числове. 
  
3.7 СЗЗ. 

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Види палива Назва виду палива Строка
Річне використання Річне використання Числове
Вміст сірки, % Вміст сірки, % Числове
Вміст золи, % Вміст золи, % Числове

Калорийність, Ккал/кг, 
Ккал/м3 

Калорийність, Ккал/кг, Ккал/м3 Числове   

Технологічні потреби Технологічні потреби Числове
Транспорт 

(внутрішній) 
Транспорт (внутрішній) Числове   

усього Усього виробленної 
електроенергії 

Числове   

На власні потреби Кількість виробленної 
електроенергії на власні потреби

Числове

Інше Кількість виробленної 
електроенергії на інші потреби

Числове   

усього Усього вироблення пари та тепла Числове
На власні потреби Кількість виробленної пари та 

тепла на власні потреби 
Числове

Інше Кількість виробленної пари та 
тепла на інші потреби 

Числове   
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(рис. 17 Відомості щодо санітарно – захисної зони) 

  
  

Відомості щодо санітарно – захисної зони.  
  

  
  
3.8 Речовини. 

  
Відомості щодо речовин, присутніх у викидах об’єкта. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Обгрунтування Обгрунтування санітарно – 
захисної зони 

Мемо   

Клас небезпечності Клас небезпечності Вибір +
Нормативний розмір 

(м) 
Нормативний розмір санітарно – 

захисної зони  у метрах 
Числове + 

Заголовок Заголовок обгрунтування 
розмірів санітарно – захисної 

зони 

Строка   

Файл Файл з обгрунтуванням розмірів 
санітарно – захисної зони 

Шлях   

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Код Код речовини Числове арм
Група обліку Група обліку речовини Числове арм

Назва речовини Назва речовини Строка арм
Група нормування Група нормування речовини Вибір +

Клас небезп. Клас небезпечності речовини Числове (1-4) арм
ГДК мг/м3 ГДК мг/м3 Числове арм
ОБУВ мг/м3 ОБУВ мг/м3 Числове арм 

Порог. викид т/рік Порог. викид т/рік Числове арм
Масова (г/год) Масова величина нормативно 

допустимих викидів 
Числове + 

Витрата (г/год) Витраті величини нормативно 
допустимих викидів 

Числове + 

Мг/м3 Мг/м3 величини нормативно 
допустимих викидів 

Числове +

Норм. якості ат. пов. 
мг/м3 

Нормативи якості атмосферного 
повітря мг/м3 

Числове (за наявності) 

Фонова конц. мг/м3 Фонова концентрація мг/м3 Числове (за наявності)
с/річ конц. мг/м3 Середня річна концентроція 

мг/м3 
Числове (за наявності)

Макс. раз. конц. мг/м3 Максимальна разова 
концентрація мг/м3 

Числове (за наявності) 
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(рис. 18 Відомості щодо речовин, присутніх у викидах об’єктів) 
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3.9 Розрахунки розсіювання. 

  

 
(рис. 19 Результати розрахунку розсіювання) 

  
Пояснення: На цієй закладці є два однакові підпункти Даний момент (результати розрахунку розсіювання на даний момент) та 

Перспектива (перспектива зміни результатів розрахунку розсіювання). Не заповнюється для об’єктів 3 групи. 
  

Відомості щодо результатів розрахунків розсіювання. 
  

  
  
  
  
  
  
  
3.10 Потоки коштів  
(для 1-ї групи). 

  

 
(рис. 20 Аналіз потоків коштів, вибір періоду для якого треба проводити аналіз) 

  
Відомості щодо аналізу потоків коштів, вибір періоду для, якого треба проводити аналіз. 

  

  
Пояснення: Крім розглянутих полей е ще кнопка «Заповнення таблиці», при натиснені на яку можливий перехід до основної таблиці. 

Але цей перехід можливий лише після заповнення ціеї тоблиці. Після заповнення таблиці обов’язково слід натиснути «Зберегти», і лише після 
цього переходити до заповнення таблиці 

  

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Коментар Коментар результату розрахунків 
розсіювання 

Текст +

Файл з матеріалами Файл з матеріалами результатів 
розрахунків розсіювання 

Файл   

Висновок Висновок, щодо результатів 
розрахунків розсіювання 

Текст + 

Файл з матеріалами Файл з матеріалами висновоку, 
щодо результатів розрахунків 

розсіювання 

Файл   

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Квартал початку Квартал початку Вибір +
Рік початку Рік початку Числове +
Квартал кінця Квартал кінця Вибір +
Рік кінця Рік кінця Числове +
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(рис. 21 Аналіз потоків коштів) 

  
Відомості щодо аналізу потоків коштів. 

(заповнюються наявні дані) 
  

  
Пояснення: Якщо якийсь з кварталів пофарбовано у червоний колір то цей період не розглядаеться, тому-що він не врахований у 

попередній таблиці. Крім розглянутих полів е ще кнопки «Попередній рік» та «Наступний рік» (цих кнопок може не бути, якщо немає 
попереднього або наступного року), вони потрібні для зміни року, що розглядається.  

  
3.11 Заходи. 

  

 
            (рис. 22 Заходи(Заходи на випадок НС)) 

  
Відомості щодо заходів на випадок надзвичайних ситуацій. 

  

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Додаткові потоки 
грошових коштів 

Додаткові потоки грошових 
коштів 

Строка (допускається 
редагування статей 
потоків коштів)

Початок Кількість грошей від додаткового 
потоку грошових коштів на 

початок розглянутого періоду, 
для всіх розглядаемих років один 

і тіж самий  

Числове   

Квартал 1 Кількість грошей від додаткового 
потоку грошових коштів на 
перший квартал розглянутого 

року 

Числове

Квартал 2 Кількість грошей від додаткового 
потоку грошових коштів на 
другий квартал розглянутого 

року 

Числове

Квартал 3 Кількість грошей від додаткового 
потоку грошових коштів на 

третій квартал розглянутого року

Числове   

Квартал 4 Кількість грошей від додаткового 
потоку грошових коштів на 

четвертий квартал розглянутого 
року 

Числове

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні
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(рис. 23 Заходи(Кращі технології)) 

  
Відомості щодо кращіх технологій (для 1-ї групи). 

  

  

 
(рис. 24 Заходи(Скорочення викидів)) 

  
  
  

Відомості щодо скорочення викидів. 
  

  

Найменування 
потенційно 

небезпечного обєкта 

Найменування потенційно 
небезпечного обєкта 

Строка + 

Місце розташування 
потенційно 

небезпечного обєкта 

Місце розташування потенційно 
небезпечного обєкта 

Строка + 

Найменування Найменування речовини, що 
використовуеться  

Вибір + 

Маса Маса речовини, що 
використовуеться 

Числове (ціле)
(маса в тонах)

+

Категорія Категорія речовини, що 
використовуеться 

Вибір +

Найменування або 
категорія речовини за 
якими проводиться 
індентифікація 

Найменування або категорія 
речовини за якими проводиться 

індентифікація 

Строка + 

Найменування 
забруднюючих 

речовин 

Найменування забруднюючих 
речовин 

Вибір + 

Найменування заходів 
щодо охорони атмос., 

повітря 

Найменування заходів щодо 
охорони атмосферного повітря 

Строка + (ключове) 

Найменування заходів 
щодо ліквідації 

наслідків забруднення 

Найменування заходів щодо 
ліквідації наслідків забруднення 

Строка   

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Вир. пр. Вир.пр. Вибір +
Назва заходу Назва заходу Строка + (ключове)
Код заходу Код заходу Вибір +

Заг. витрати (тис. грн.) Загальні витрати (тисяч гривень) Числове +
Очік. зменш. вик. 

(т/рік) 
Очікуване зменшення викидів 

(тон на рік) 
Числове + 

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Вир. пр. Вир.пр. Вибір + арм
Код дж. Код джерела Числове + арм
Джерело Джерело Вибір + арм

Назва заходу Назва заходу Строка +(ключове) арм
Термін Термін Числове(РРРР,К) 

рррр-рік, к-квартал
+ арм 

Витрати (тис. грн.) Витрати (тисяч гривень) Числове +
Очік. зменш. вик. 

(т/рік) 
Очікуване зменшення викидів 

(тон на рік) 
Числове + арм 
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(рис. 25 Заходи(Контроль)) 

  
Відомості щодо заходи щодо контролю викидів . 

(заповнюються лише наявні дані по потрібним джерелам) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.12 Умови дозволу. 
  

 
(рис. 26 Умови дозволу) 

  
Відомості щодо умови дозволу. 

  

  
Пояснення: Для кожної коду підпункту створюеться окрема властивість (Текст підпункту). Для заповнення цього поля потрібно 

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

№ дж. Номер джерела Числове арм
Забр. речовина Забруднюючая речовина Строка арм
ЗГДВ(мг/м3) ЗГДВ(мг/м3) Числове (пропонується на 

основі даних з 
АРМ-ЕКО)

ЗГДВ(г/с) ЗГДВ(г/с) Числове (пропонується на 
основі даних з 
АРМ-ЕКО)

Термін поч. Термін початку Дата
Період. вим.  Періодичність вимірювання Вибір
Методика Методика Строка

Місце вибору Місце вибору Строка
Термін досяг. Термін досягнення Дата

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Перша цифра Перша цифра пункту Числове +
Друга цифра Друга цифра пункту Числове +
Третя цифра Третя цифра пункту Числове +

Четверта цифра Четверта цифра пункту Числове +
Літера Літера пункту, яка йде після всіх 

цифр 
Строка + 

Текст підпункту  Текст підпункту Текст +
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спочатку вибрати по назви коду підпункту з таблиці і тільки потім заповнювати цю властивість. Якщо один із кодів пункту рівен нулю 
то цього коду немае, наприклад: 

  

  
Це пункт з кодом 2.1.1.1.а  

А в такому прикладі 
  

Це пункт з кодом 2.1  
             

  
  
  
  
  
  

3.13 Резюме. 
  

 
(рис. 27 Резюме) 

  
Відомості щодо резюме. 

  

  
Пояснення: На цій формі є таки пункти, як «Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості включае». За 

замовченням, цей розділ буде наповнюватись програмою Норма 6 повністю за вказаними пунктами. (можливість відключення не підтримується) 
  
  
  
3.14 Інформація. 

  

 
(рис. 28 Інформація) 

  
Відомості щодо джерел інформації. 

  

  
  
  

Перша цифра Друга цифра Третя цифра Четверта цифра Літера
2 1 1 1 а

Перша цифра Друга цифра Третя цифра Четверта цифра Літера
2 1 0 0 0

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

Файл Шлях до текстового файлу з 
резюме 

Шлях

Текстове поле без 
підпису 

Популярне резюме для 
громадськості 

Мемо

Назва поля Пояснення Тип Обовязково чи 
ні

№ Номер джерела інформації Числове +
Назва Назва джерела інформації Строка +

Page 17 of 17Руководство пользователя программы «Норма 6»

23.04.2007mhtml:file://D:\4CD\23_04_2007\norma6x.mht


