
Заява про екологiчнi наслiдки дiяльностi
Об'скт ТОВ кКИiВ IHBECT ГРУП), експлуатацiя автомобiльного

газозаправного пункту модульного типу (АГЗП).
Щанi про планову дiяльнiсть, мету i шляхи ii здiйснення
Проммайданчик ТОВ (КИiВ IHBBCT ГРУП) знаходиться на iснуючому

ОРеНДОВаноМУ проммаЙданчику за адресою 08700, м. Обухiв, вул. Киiвська, |27-а,
основною дiяльнiстю пiдприемства е експлуатацiя Агзп, одночасна заправка
автомобiлей - 2 од., максимаJIьна кiлькiсть заправок - 100 автомобiльних ба_понiв на
добу, виробнича потужнiсть СВГ (пропан-бутану) - 2б00 MзlpiK.

CyTTcBi фактори, що впливаIоть чи можуть впливати на стан
НаВКоЛишнього природного середовища з урахуванням можливостi виникнення
надзвичайних екологiчних ситуацiй

Вплив на клiмат i мiкроклiмат. Не впливае. PiBeHb шумового навантаження при
РОботi обладнання та автотранспорту не перевищус допустимих piBHiB шуму. Викиди
ПаРникоВих газiв вiдсутнi. Значного видiлення забрулнюючих та iнертних газiв, теплоти,
вологи та iH. на об'сктi не прогнозу€ться.

Вплив на повiтряне середовише. Забрулнення атмосферного повiтря
передбачаеться при роботi обладнання Агзп, а також при роботi автотранспорту Сума
ВаЛОВИХ викиДiв становить: НМЛОС ((Вуглеводнi насиченi Cl2-C19 (розчинник РПК-
265l| та iH.) (у перерахунку на сумарний органiчний вуглець)) - 0,002759 T/piK, е}оту
оксиди - 0,000834 T/piK, оксид вуглецю - 0,019184,фiк, речовини у виглядi
суспендованих твердих часток - 0,000006 T/piK, пропан - 0,305834,фiк, бутан _ 0,З51454
T/piK, сiрки дiоксид - 0,0000З7 T/piK. Концентрацii забруднюючих речовин не повиннi
перевищувати ГЩК.

Вплив на геологiчне середовише. Не впливае. Вплив на геологiчне середовище
вiдсутнiй у зв'язку з вiдсутнiстIо нового булiвництва. Об'ект розмiщуеться на iснуючiй
територiт. Еколого-iнженерна пiдготовка i захист територii не потрiбнi.

_ 
Вплив на водне середовище, Не впливае, Водопостачання - привозна вода

60,225 M3/piK; водовiдведення - вивiз господарсько-побутових cToKiB на очиснi споруди
Згiлно з договором 54,]5 M3/piK, без скиду стiчних вод до пiдземних та поверхневих
водних об'ектiв. Дощовi та пота,,ti стоки (144,056 M3/piK1 вiдволяться до ЛоС. Пiсля
очищенIIя передбачасться використання для поJIиву територii.

Вп.ltив на Грунти. Не впливае. Пiд час експJIуатацiТ утворюIоться вiдходи:
нафтошлам локальних очисних споруд .- 0,0З8 T/piK, шJIаNI ЛОС -- 0,025 T/piK,
вiдпрацьований спецодIг - 0,04 T/piK, рiдкi побутовi вiдходи - 54,75 T/piK, ТПВ - 0,881
Тфi*.. Збiр та накопичення вiдходiв передбачаеться у спецiшIьно вiдведенi мiсця.
ВiДходи, що утворюватимуться пiд час експлуатацii пiдприемства, пiдлягаIоть передачi
На Утилiзацiю на пiдприсмства, що N{ають вiдповiднi лiцензii, згiдно договорiв.

Рослинний i тваринний cBiT. заповiднi об'екти. Не впливас.
Навколишнс соцiальне середовище (населення). Позитивний вплив на

соцiа-пьне оередовище, а саме: забезпечення заправки автотранспорту СВГ-паливом,
утримання робочих мiсць, платежi податкiв до бюджету.

навколишне техногенне середовище. Не впливас.
Itiлькiсlli i якiснi показIlики оцillки екологiчrrого ризику r,a безпеки для

жи'гтсдiяльltос,гi IIаселенIIя плановоТ дiяльностi, а також заходи, що гарантують
зДiЙспення дiяLlыlостi вiilllовiдно до екологiчrlих стаIIдартiв та rlормативiв

OltirrKa ризику впJIиву п.пановоi дiяльностi на здоров'я населення вiд
ЗабрУлнення атмосферного повiтря проtsолилось за розрахунками ризику розвитку
неканцерогенних ефектiв. Неканllерогенний ризик для здоров'я населення за впливом
Bcix ЗабрУднIоlочих речовин в атп,tосферноN{у повiтрi вкрай малий та можна вважати
ДОПУсТиМим. IrntoBipHicTb виникне}Iня пrкiдлlивих ефектiв у насеJIення вiдсутIrя. З метою
НеЛОПУЩеIIrrя аварiЙних ситуацiЙ технологiчними рiшеttнями передбачаеться система



технiчних i органiзацiйних заходiв безпеки, направлених на запобiгання аварiй,
попередження ix розвитку, обмеження масштабiв та наслiдкiв аварiй. Bci виробничi та
допомiжнi примiщення (операторська з магазином), а також територiя АГЗП
забезпечуються первинними засобами пожежогасiння.

Перелiк залишкових впливiв
Зшlишковi впливи вiдсутнi.
Заходи щодо iнформування громадськостi про планову дiяльнiсть, мету i

шляхи ii здiйснення
Для забезпечення гласностi та врахування громадськоi думки, щодо

запланованоi дiяльностi, та на виконання вимог ДБН А,2.2-1-2003, Замовник здiйснюе
публiкацiю у засобах MacoBoi iнформацii Заяви про намiри та Заяви про екологiчнi
наслiдки дiяльностi. З пропозицiями громадяни м€lли можливiсть звертатися до районноi
дерrкавноI адмiнiстрацii за адресою: вул. Малишка, l0, Обухiв, Киiвська обл., 08701, тел.
(04572) 509lб. Замовник бере на себе зобов'язання виконувати Bci передбаченi захоли та
забезпечувати експлуатацiю об'скту в рамках природоохоронного законодавства.

вальtIик


