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Розділ 3. ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)
3.1. Підстави для проведення ОВНС
При розробленні розділу ОВНС застосовані наступні нормативні документи:
- ДБН А.2.2.1-12 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві
підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування;
- ДБН А.2.2-3-14 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”;
- Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
- Закону України “Про екологічну експертизу”;
- Закону України “Про пожежну безпеку”;
- Закону України “Про охорону праці”;
- Правила устройства электроустановок (ПУЕ), 2017;

Запроектовані мережі від ВРП-0,4кВ
водне і навколишнє середовище.

не вносить шкідливого впливу
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Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА
Цей розділ проекту виконано з урахуванням специфіки будівництва кабельних ліній електропередач
напругою до 1 кВ, що споруджуються будівельно-монтажними організаціями.
Потреба в будівельних конструкціях, матеріалах та устаткуванні на весь період будівництва вказані в
робочій документації
Всі необхідні дані для виконання будівельно-монтажних робіт наведені в робочій документації.
Будівельно-монтажні роботи по монтажу вводу-до 0,4кВ кВ передбачається виконати силами організації, що має відповідні ліцензії.
Запроектовані лінії, не мають складної неосвоєної технології і за прийнятою класифікацією відносяться до нескладних об’єктів з класом наслідків СС1
Нормативна тривалість будівництва з урахуванням умов, що сповільнюють будівництво, становить 10
днів, в тому числі підготовчий період 2 днів. Враховуючи це, розподіл обсягів будівельно-монтажних
робіт і потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні за кварталами будівництва не виконується.
Перед початком будівництва повинні бути виконані необхідні погодження з власниками приміщення, та власником існуючих опор.
При виконанні всього комплексу будівельно-монтажних робіт повинно бути забезпечено виконання заходів по організації безпеки праці при застосуванні машин і транспортних засобів, проведенні робіт на
висоті та інших технологічних операціях з дотриманням вимог правил ТБ
Заходи безпеки праці і техніки безпеки при будівництві наведені в підрозділі 1.5 “Загальної пояснювальної записки”.
Випробування і підготовка до здачі запроектованих об’єктів повинні проводитись відповідно з вимогами
енергопостачальної організації. До початку робіт по випробуванню електроустаткування повинні бути
закінчені монтаж засобів захисту від коротких замикань та заземлювальних пристроїв.
Приєднання установок, передбачених проектом, до діючої мережі повинно виконуватись експлуатаційним персоналом підприємства після повного закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт при наявності письмового повідомлення голови приймальної комісії.
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