зАявА прс Екологlчнl нАGлlдки.
Мета та доцiльнiсть дiяльностi
_яка плануетьЙ Комунальне пiдприемство
кМиколаТВськиЙ мiжнародНий

аеропорт> МиколатвськоТ обласно'I ради плануе провести
3 метою покращення екологiчrо.о'.iа"у навколишнього
середовища та нормальнИй умоВ функцiонУвання об'окту, було прийнято
рiшення
будiвництва очисних споруд з використанням високоефективнот
бiологiчнот очистки
стiчних вод по технологiТ "Biotal''.
вплив на 3емельнi ресурси та грунти: Вплив на земельнi
ресурси виражаеться у
вилученi земельниХ дiляноК площею 422,85 м2 пiд очиснi
Вплив на rрунти
характери3уеться, в основнсми як механiчний i супроводжуеться
"порудй.'
перемiщенням
ро3кривних порiд у тимчасовi вiдвали, руйнацiею /рунтового покриву. Пiсля закiнчення
будiвництва вплив на /рунтове середовище проявлятиметься в незначному
ущiльненнi
грунту пh пiдоцвою фундаменту.
Вплив на водне середовиrце: Улаштувення очисних споруд по технологiТ ''Biotal'',
згiдно проектних piuleHb передбачаб скид очищених та знезаражених cToKiB
у вiдомчу
мережУ дощовоТ каналiзацiТ Комунального пiдприемства <МиколаТвський
мiжнафниЙ
аеропорт)). Якiсть очистки стiчних вод вiдповiдао встановленим
нормам,
вплив на повiтряне середовище:
забруднюючих
угворення
ýllфелом (онцентрацiя
речовин е
SBR- реактори (камери) вИ установки KBIOTAL>,
викидiв забруднюючих
речовин ниIс{е ГДК н.м,. Аналiзуючи рфультат розрахунку розсiювання викидiв
эабруднюючих речовин в атмосферне noriTp" ," *upyorr",
розрахунками згiдно ,QСП
201_97, можна зробити висновок, що ступiнL небезпечностi аабруднення
атмосферного
повiтря - безпечний з кратнiстю перевищення часток Гдк менше 1, вiдсоток
перевищення
бУДiВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОрУд.

0.

Вплив на соцiальне та техноrенне середовище: очиснi споруди не будуть
негативно впливати на здоров,я людей, оскiльки не перевищуюiь piBHiB'
Ёдк
забруднюючих речовин в атмосферному повiтрi, Гflк
,ьдьiйу-r"
акустичного
для
навантаження. Аналiз po3paxyнkiB ризику плановот
дiяльностi на'прrродне середовиlле,
'е
ЗДОРОВ'Я НаСеЛеННЯ Даб 3МОГУ ЗРОбИТи висновок,
що-дiяльнiсть'об'екту
:л:Х.Т::..iа
приинятною.*

Вплив на рослинний та тваринний cBiT: Вплив проектованих заходiв на
тваринний та рослинний cBiT незначний.
Вhходи; Надлишковий мул буде видалятися комунальними слркбами та по Mipi
накоruiчення утилiзовуватися в якостi iнертноrо матерiJлу.
Перелiк охоронних та 3ахисних заходiв , rло гарантують експлуатацiю об'окта
згИно
з природоохоронними нормами та правилами:
_ безаварiйна експлуатацiя
обладнання та утримання в належному cTaHi територiю
очисних споруд.
_ скпадування та своечасна
рилiзацiя вiдходiв.
- контроль за забрудненням атмосферного повiтря на межi
С33]
- контроль за якiстю стiчних вод на входi та на виходi очисних опоруд;
- впровадження системи управлiння охорони навколишнього природного
середовища, тобто розроблення системи направлених на охорону навколицlнього
середсвицlа вiд забруднення.
пiсля введення об'еrry в експлуатацiю в контролюючих органах за встановленим
порядком одерЖати:
Лiмiти на вiдходи,
Дозвiл на викиди шкlдливих речовин в атмосферу.
своечасно л iквiдовувати насл iдки забрудне н ня нь вкол и rшн ього середовища,
3амовнuх
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