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1. IHBecTop (замовник)| ТОВ кКИiВ IHBECT ГРУПD.
Поштова i електронна адреса:
kia7vlad@gmail.com.
2. Мiсце розташування майданчикiв (трас) будiвництва (BapialITи)z Кui'вська обласmь,
Обvхiвськuй райолt, м. Обухiв, вул. ЮliBcbKa, ] 27-а/
3. Характеристика дiяльностi (об'екта):

(opicHmoBHo за об'скmамlt-анало?амu, налеэtснiсmь do об'екmiв, u4о сmановляmь пidвutцену
еколоziчну небезпеку, ttаявнiсmь mршrcкорdоl п tozo вплtrcу)

4. Технiчlri i технологiчнi данi: Аi-зfl модулыlого типу призначений для приймання.

устаткуванням на скрапленому вуг.llеволневом}z газi (пропан-бутанова сутиiш).
ксцмitлыIа KlJIbкlc],b зап з lot

укомплектовано заправником газу модулы.tого тип)z. який вклlочае в себе: Резерв}zари для
IIя та R об' 2 од.): н ерекач

8760 - 365 днi
мобiльн

експлуатацii 50 poKiB.
(вudu mа обсяzu проdукцii, tt1o вuроблясmьсrl, mepMitt експlryаmацii)

4. Соцiа.irьпо-економiчllа rlеобхiдIliсть IIлаIIоваlIоi дiяllыlостi: Соцiа.llыlо-економiчнi
ПОЗИТИВНi аСПек'ги реацiзацii дiяльностi с заtrравка автомобiлiв СI]Г-паливом. стабiльна

5. Потреба в ресурсах при будiвllиlцт,вi i ексllлуа.гаIцii:

1яльнlсть тва.

(плоtца земель, 1цо вuлучаюmься в mlllчrчасове i пocmiitlrc KopucmyBaHttrl, вud вuкорuсmаlпtя)

изна1:021:0

* вlдсу,гн1. при експJIуаташll:
M3/piK.

(вudu, обсяztr, мiсце розробкu i вudобуmку, dэюерела оdерэtсання)

та eKcп.]IyaTaIIiT будiвель i споруд авгомобiлыlого транспорту та дорожнього господарства.



l.п
експлуатацii: па-гlиво - вiдсутнi. електропостачання - згiдно з договором. теплопостачання
- електрока,торiфер:

60.22
питноi якостi вiдповiдно до вимог ДСанПiН 2.2.4-171-10:

(обсяzu, необхidна якiсmь, dлсерела воdозабезпечення )
ТРУдових: при б)rдiвництвi * вiдсутнi. при експлуатацiт: б чол.
6. Транспортне забезпечення (при булiвництвi й експлуатацit): на балансi

(вudu, обсяеu, dэtсерелtа)

постачальника.
7. Екологiчнi

СВГ здiй

та iншi обмеження планованоТ дiяльностi за варiантами: Екологiчнi -вимог Закону Ук ,1ни (

нання в

повiтря>. (

1тарн1 п

'я Украiни Bi '9 17З
захисноi зони для даного проммайданчика дБн в.2.5-20:2018 складас 50 м. Альтернативнi
варlанти не розглядались.
8. НеобхiдIIа еколого-irrжеlrерпа пiдготовка i захист територii за варiантами: не

ня вiдно
оDенли.
9. Можливий впливи планованоТ дiяльностi (при будiвництвi й
навколишне середовище:

експлуатацir) на

rкDоклrмат: п
ь шумово та

дОпУстимих piBHiB шум}r. Викиди парникових газiв вiдс}rтнi.

11 -

не: пои бчдi - не вплива€:

пк-2651 1

глецю -

iчовин н

Ie: пDи
пррIвозна водаl водовiдведення - вивiз господарсько-побутовиХ cToKiB на очисrti спор.чдИ

СУСПеНЛОВаНИХ ТВеРДИх часток - 0.000006 T/piK. пропан - 0.3058З4 T/piK. бутан - 0.35l454

перевищувати ГДК.

з догоlзоропl. оез скиду стtчних вод до пiдземних r,a поверхневих I]одIIих об'ектiв.
oBl l стоки пl 1сля очи

передбачасться використання для полив}, териr.орii.
Грунт: при будiвництвi * не впливае: при експл}rатацii - не впливае.

иIIнии cBlT. : i об'екти: п Bl - не впJIи
експлуатацii - не впливае.
навколишн€ соцiальне середовище (llаселеlrпя): при будiвництвi - не вгtливас; при
експлчатацii - позитивний вп:rив на соцiальне середовище" а саме: забезпечення
заправки автотранспорту Свг-па.гlивоlчt. утримання робочих мiсць. платежi податкiв до
бюджет}r.
навколлrшнс техllогенrrе сеDедовище: при будiвництвi - не вп;rивае: при експлуатацii -
не впливае.
10. Вiдходrr виробlIицтва i мож"rrивiсть ii повторного використання, утилiзацii,
зIIешколженrlя або безпечного захоронення:



11. обсяг виконання ОВНС:

12. Участь громадськостi:
)ьк
iH,

Бн
гр

(adpeca, mелефон i час ознайол4лення з ллаmерiала74u проекmу i ОВНС, поdачi пропозuцiй)

Замовник
й директор


