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Заява про екологiчнi rтаслiдки дiяльно'сri
вiдповiдно до п.4 /{Бt{ Д.2.2,-|"",iоruriа
2003 <Склад i змiст матерiшriв otliltKи впливiв
оuЙ.опИшн€ середовиrце (0ýНС) при
проектуваннi i булiвництвi пiдприсмств, будиякiв"ui спорул>.
,Що розгляду пропснусться проект кРеконсmрукцiя mа розвttmок ко,ururcксуýпор,уd
uаtmрмьнuх dерэк,авнttх apxiBiB YKpa[ttu по вул. Соло.lt'янська, 24 _ч (jололl'япсько.uу'райоtli
м. Кuсва> (карuzування) ll.
Згiдно з державним aкTo}vl, на право постiйного корисryвання земельною дiлянкою,
вiд 02.10.2006 Nр 06-9-00070 площа територii становить 2,48 rа. Територiя L[ентрального
державного apxiBy Украiни (tЦАУ) знаходиться в Kвapтa,,ri мiж вулпцями Солом'янська,
Головка, Пирогiвського та Клименка. Щентральна iснуюча 12-поверхова булiвля apxiBy
IJДАВО блок "A"n своiм головним фасалом opicнToBaHa на паркову зону вупичi

Солом'янськоi.
Коригування проекту кРексlнструкцiя та розвиток комплексу споруд центрмьних
державних apxiBiB Украiни по вул. Солом'янська.24 у Солом'янсько}rу районi ru. Кисваl>о
передбачас реконструкшiю пiдзепltтого сховища з налбуловою над ним одноповерховоТ
булiвлi читtшьногс заJIу.
!о складу комплексу споруд Щентральних державних apxiBiB Украiни входять:
блок А - I_|ентра.гlьний apxiB вищих оргакiв владлl i управлiнtrя (IIДАВО);
блок Б - I-{ентраltьний лержавннй iсторичний apxiB (LIДIА);
блок В - УкраТнський науково-дOслiдний iнститут apxiBHoi справи та
(УНДIАСД);
дOкументацii
блок Г*адмiнiстративний блок;
_
блок.Щ - булiвля KiHo фотоархiву ЦДКФФА;
блок Е - прибулова до KiHo фбтоархiву ldЩКФФА;
блок С * булiвля лирекuii з ексllлуатацii комплексу споруд (ДЕКС).
На данiй територii iснують центральний apxiB tЦЛВО блок ООА", 3-поверхова
булiвля кilrо-фrэто-фоноархiву IЦКФФА. блок "Д", 3-поверхова булiвля дирекцiТ з
експлуатацii комплексу споруд (ДЕКС) блок "е", та 1- поверховi корпуси гаражу i складу.
L{ентра-rrьний державний iсторичний apxiB Украiни IЦIAK блок ооБ 'о, науководослiднийt iнститр УНДIАСД блок "В'О, 3-поверховий адмiнiстративt{ий б.ltок '(Г" *
;

реконструкrriя.
класпфiкацiя об'скта згiдно
класифiкатора булiвель ,га сшоруд Дк 0l8"щержавлrого
2000, булiвля apxiBiB код 1262.5.
ýаним про€ктом перелбачасться реконструкчiя iсrrуючоi булiвлi пiдземного
tРiльмосховища з налбуловою н€Lх ним читаJlьного заlу з функцiсю копференч-заrrу та 12
меморiальних KiMHaT *-музеiЪ, ллярозплiщення архiвних т& музейних фонлiв L{ентрального
лержавноrо архiву-музею лiтератури i мнстецтва УкраТни, та реконс,грукuiя iснуючого
прохiл1.Iого пiдземного переходу , ulo фу,нкцiоншtьно з'сднуе iсную.tу булiвлrо пiдзем1.1ого
фiльмосховища з Головним корпусом блоку "А"о а також iнтегрувати окремо
розташованоТ трансформаторноi пiдстанцii ло загальлtого простору будiвлi tlитального
запу.
Реконструкltiя пiлземного сховища з шzutбуловою читаIьного з€rлу виконусться в
першу чергу, другий пусковий кOмплекс.
Оскiльки проектована лiя;tьнiсть по кожному fiриродному ресурсу мас виключно
локапьниЙ характер шезI.Iачного впJIлIву, або взага.шi це мас: його i враховуючи реакцiю
населення на публiкацiю , негативноТ реакчii населення не очiкуеться. Булiвництво та
експлуатацiя такого об'скта не погiршить еко;lогiчну ситуацiю в мiсцi його розмiщення.
.Об'скт не класифiкуеться за санкласифiкачiсlо дOдатку 4 ДСП 173-96.
Зважаючи на розмiщення об'скта та його функцiона;lьне призначення, можна
очiкувати його обмежений впJIив на природне оточуюче середовище.
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При виконд{нi приролоохоронних зttходiв i сшriтарiiirц "op.i чб'9Ё
матиме шкilLrивого вIIливу на середовище пiд час булiвrrйцruв,rа ексfi*фтаuiТ,,з*'рахунок 1
оrrтимiзацii проекгних рiшень по його органiзачii. Пр. викоrtаннi робiт передбачасться вивiЗ
будiвельного сшtiття за межi об'€кта з наступною йоiо ути;iiзачiсю.
tliсля заверше}lня булiвництва буде проведено благоудтрiй та озелешеtlllя терирорii
i|

эобудовrr згiлrrо ,ipo"r.rrlrr* рiшсrrь, погоджсtI}Iх II{IJIc)KII}Ir,I ч}tllом. ,Щоrti заходrt позrrтtiDrrо
впJlиватимуть на навколишнс середовище. Проектом також передбачено комflлексний
влаштУванняN{ . наД пiдземноtО будiвлеЮ кiно-фотоархiву
благоустрiit територii
плайданчику для провсдення суспiльних за.ходiв,
грмалськiсть rроiнформована про пJIановану лiяльнiстъ, мету та шJurхи ii злiйснення.
норм i
ЗаirдовниК зобов'язуСться контРлюватИ викоI{аlлшI проектних рiшень вiдповiдно ло
flравил охорони навколишнього середоврtща та виlylог екологi,тнот безпеки на Bcix етапах
будiвIлицтва атакож експJryатацii об' скrа п.rlано sан оТ дi яльностi.
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Замовшltк:
l]ирекuiя з експлуатацii копtплексу споруд
це}rгральн и,(_державн их apxiBH их установ
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Проекr,ний iнститут Служби Безпеки
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