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Робочим проектом «Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС 

№1, №5 на дільниці  від КНС №5 до вул. Горлівська, м. Слов'янськ» передбачено прокла-
дання нових сталевих і пластикових труб, будівництво на території КНС №5 каналіза-
ційного колодязя КК1, в двох каналізаційних камерах заміна 5-ти засувок, вставки зі 
сталевих труб з подальшим засипанням камер і відновленням асфальтового покриття 
дороги, будівництво на території КНС № 1 каналізаційної камери КК3, будівництво на 
вул. Симиренко каналізаційного колодязя КК4. 

 Проектні роботи триватимуть на протязі 7 місяців. 
Довжина реконструкції колектору складе -  2900м. 
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності - відновлення режиму 

експлуатації КНС №5 і №1 для перекачування стоків від житлових будинків, організацій 
та підприємств на очисні споруди м.Слов'янська .  

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні будівельних 
робіт будуть не суттєвими. Після завершення робіт викиди забруднюючих речовин від бу-
дівельної техніки виключаються. 

Виконана оцінка впливу на повітряне середовище показала, що максимальні при-
земні концентрації забруднюючих речовин на найближчій житловій забудові не переви-
щуватимуть гранично - допустимі концентрації (ГДК) за всіма інгредієнтами.  

Після завершення робіт викиди забруднюючих речовин припиняться і стан атмос-
ферного повітря буде характеризуватися фоновими концентраціями. 

В період будівельних робіт очікувані рівні шумового тиску від автотранспорту на 
межі найближчої житлової забудови не перевищуватимуть допустимі значення, тобто не 
будуть впливати негативно на здоров’я населення. 
      Після проведення будівельних робіт з прокладання нових трубопроводів напірної 
каналізації та демонтажу старих трубопроводів передбачена рекультивація всіх поруше-
них земель. 

Після завершення будівельних робіт додаткового впливу на геологічне, водне се-
редовища, грунти, рослинний і тваринний світ не очікується. 

Під час проведення  будівельних робіт утворюються відходи від розбирання асфа-
льтового покриття доріг, відходи від роботи технологічного та транспортного обладнання, 
ТБО  які передаються спеціалізованим організаціям.  При  введенні в дію  каналізаційного 
колектора  утворення відходів виключається.  

Поводження з відходами та їх утилізація, що утворюються при проведенні будіве-
льних робіт передбачені відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства 
України. 

Зобов'язання щодо здійснення проектних рішень бере на себе ТОВ «Компанія 
ЕЕК». 

Замовник і генпроектувальник зобов'язуються здійснити проектовану діяльність у 
відповідності з діючими в Україні законодавчими і нормативними актами з охорони на-
вколишнього середовища та екологічної безпеки. 

 


