1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas,
pavardė)

UAB „TOPGAS“,
įmonės kodas 302655630

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima
siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo
būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas,
kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)

Lukiškių g. 5-104, LT-01108 Vilnius
Kontaktinis asmuo: Dmitrii Alferov,
direktorius

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 5) 2126792, faks. (8 5) 2405210

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas,
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, kodas 303211151
pavardė)
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo Kontaktinis asmuo: Feliksas Anusauskas,
būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, projekto vadovas
kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 46) 390818,
el. p. anfelix@gmail.com

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Naftos produktų gamyba ir saugojimas

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:
(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

Kupiškio r. sav., Kupiškio sen.,
Slavinčiškio k.

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:

Planuojama suskystintų dujų pilstymo stoties plėtra, žemės sklype kad. Nr. 5753/0003:68 Šepetos
k.v., Slavinčiškio k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav. Teritorijoje yra visą dujų pilstymo soties darbui
reikalinga infrastruktūra: technologinė įranga, inžineriniai tinklai, privažiavimo keliai, geležinkelio
atšaka. Sklype yra veikianti suskystintų dujų pilstymo stotis. Planuojama ūkinė veikla: atvežtos
PLAF (PLAF - plačioji lengvųjų angliavandenilių frakcija, tai suskystintos naftos dujos, turinčios
kitų angliavandenilių priemaišų) perpilymas, sandėliavimas ir perdirbimas, gaunant atskiras kuro
rūšis – suskystintas naftos dujas, benziną, gamtines dujas ir techninį angliavandenilių mišinį.

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą per metus planuojama saugoti ir perdirbti 23397 t PLAF. Po
PLAF rektifikavimo (rektifikavimo įrenginių aikštelėje PLAF perdirbimui taikoma žaliavos
distiliavimo technologija) numatoma gauti 10288 t/m benzino, 11515 t/m suskystintų naftos dujų,
1594 t/m gamtinių dujų, 360 t/m techninio angliavandenilių mišinio.
6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:
(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos šaltinis Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribas
(-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinių apsaugos zonų siūloma suformuoti su žemės sklypo,
kuriame numatoma vykdyti ūkinę veiklą,
ribos)

ribomis. Žemės sklypo plotas – 9,2142 ha,
kad. Nr. 5753/0003:68.

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:

Ataskaitoje apibūdinama ir įvertinama planuojamoje bei jau vykdomoje ūkinėje veikloje naudojamų
stacionarių ir mobilių fizikinės ir cheminės taršos šaltinių sukeliama tarša. Po dujų pilstymo stoties
plėtros įmonės teritorijoje veiks 13 stacionarių organizuotų ir 6 stacionarūs neorganizuoti oro taršos
šaltiniai. Bendra metinė planuojama oro tarša – 24,271 t. Oro teršalai: anglies monoksidas, azoto
oksidai, lakūs organiniai junginiai (LOJ). Stacionarūs triukšmo šaltiniai: esami – kompresorinės
technologinė įranga (garso lygis patalpose – 64 dBA); planuojami – PLAF siurblinė, SND siurblinė,
benzino siurblinė, benzino garų rekuperatorius, 2 aušintuvai (nurodomas įrenginių garso lygis – 55
dBA). Mobilūs oro taršos ir triukšmo šaltiniai įgyvendinus planuojamą ūkinę veikla – 18 lengv. aut.
per parą; 9 sunkiasvoriai aut. per parą; 1 traukinio sąstatas per parą. Ūkinės veiklos metu į orą pateks
kvapus sudarančios medžiagos: LOJ, azoto oksidai. Pagal Ataskaitoje pateiktus duomenis
planuojamos ūkinės veiklos sukeliama tarša (kvapais, triukšmu, oro tarša cheminėmis
medžiagomis), įvertinus esamą foninį užterštumą, už planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribų
neviršys atitinkamais teisės aktais nustatytų ribinių dydžių.
8. Išvada:
(nurodyti, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka
arba kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis,
dalis, punktas) reikalavimų neatitinka)

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos
atitinka Lietuvos higienos normos HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose
ir
visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“,
Lietuvos higienos normos HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore“, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2007 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore
vertinamas pagal Europos Sąjungos
kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių
aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“
pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d.
įsakymo Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos
ministro ir sveikatos apsaugos ministro

2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr.
591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo
normų
nustatymo“
pakeitimo“,
„Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo
ir režimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V586,“ reikalavimus.

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) pasirinktoje
vietoje.

