Заяви про екологічні наслідки діяльності
об'єкта  «Реконструкція системи контролю балансу перекачаної води насосними станціями Радушанського водопровідного комплексу ДПП "КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ", 1 черга».
Для контролю балансу перекачаної води в якості приладу обліку прийнято ультразвуковий витратомір типу ІРКА 42727787 (7  шт.) за ТУ У 26.542727787-001:2019.
 Мета планованої діяльності - контроль за дотриманням лімітів споживання води, зведення балансу витрат, формування і організація бази даних про стан вузлів обліку і контрольовані параметри.
Експлуатація проектованого об'єкта не призведе до появи джерел впливів на навколишнє середовище. Не очікується утворення виробничих і твердих побутових  відходів. 
При проведенні робіт з реконструкції об'єкта мають місце незначні тимчасові впливи на повітряне середовище (3 місяці). Джерелами впливу є двигуни внутрішнього згоряння автотранспортної і будівельної техніки, технологічні процеси будівельного виробництва, шум і вібрація будівельної техніки. Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від пересувних джерел неорганізовані, неодночасні. 
Сумарний рівень виробничого шуму для умов одночасної роботи кількох одиниць будівельної техніки з найвищим рівнем шуму не перевищує максимальний допустимий рівень шуму, що коливається в часі та переривається.
Виконання земляних робіт супроводжується тимчасовим порушенням грунтового шару механізованим способом. Мінімізація несприятливого впливу на ґрунтовий покрив забезпечується рекультивацією порушених ділянок після завершення будівництва.
Очікувані відходи будівництва, відходи матеріалів основних, допоміжних і речовин, які використовуються в будівництві, вийнятий грунт, побутові відходи (клас небезпеки III – IV) не підлягають зберіганню на території будівництва. Збір і тимчасове зберігання відходів передбачається із застосуванням системи роздільного збору і складування відходів. До початку будівництва укладаються договори зі спеціалізованими підприємствами на вивіз очікуваних відходів з місць їх тимчасового зберігання.  
Екологічний ризик планованої діяльності і вплив на умови життєдіяльності людини відсутній.
Проектом прийняті заходи щодо попередження або обмеження негативних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище при будівництві. Очікувані впливи характеризуються як екологічно допустимі за умови реалізації всіх передбачених заходів.
Замовник зобов'язується дотримуватись проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планової діяльності.










