
 

Заява про наміри 
 

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», зареєстроване за 

адресою: 69037, Запорізька область, Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60б, заявляє про 

наміри виконання капітального ремонту системи водовідведення на автодорозі Харків - 

Сімферополь у Комунарському районі  м Запоріжжя. Характеристика діяльності об'єкта: 

«Капітальний ремонт системи водовідведення на автодорозі Харків - Сімферополь у 

Комунарському районі  м. Запоріжжя» (коригування). Планована діяльність не 

відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. Транскордонного впливу не має. Технічні і 

технологічні дані: запроектована система водовідведення являє собою збір поверхневих з 

обох сторін автодороги в дощоприємники з подальшим відводом через гаситель у 

природне середовище, замість зруйнованих водовідвіних лотків. Середній термін 

експлуатації-100 років. 

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. Капітальний ремонт системи 

водовідведення на автодорозі Харків - Сімферополь у Комунарському районі  м. 

Запоріжжя ліквідує передаваррійну сітуацію на автодорозі Потреба в ресурсах: 

додаткових земельних ресурсів - не вимагається; сировинні - будівельні матеріали згідно 

кошторису на будівництво.. 

Транспортне забезпечення - при будівництві автотранспорт будівельних організацій-

підрядників. 

Екологічні та інші обмеження: Згідно діючих нормативних актів на період будівництва. 

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібно. Вплив об'єкту на 

клімат і мікроклімат, водне середовище, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти, 

грунт, навколишнє техногенне середовище - відсутній; повітряну среду- викиди в 

атмосферне повітря при капітальному ремонті визначаються в матеріалах ОВНС, 

навколишнє соціальне середовище - оцінюється як прийнятний. 

Зібрані відходи передбачається вивозити на підприємства, що мають ліцензію на 

поводження з даними видами відходів згідно з укладеними договорами. Обсяг виконання 

ОВНС - згідно ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд». 

Ознайомлення з проектними матеріалами та подача пропозицій протягом 30 днів з 

моменту публікації Заяви про наміри щодня з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 16-00 за 

адресою: Запорізька область, Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60б, (061) 233-18-56. 

Подача пропозицій протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри в Запорізьку 

облдержадміністрацію до відділу по роботі зі зверненнями громадян за адресою: м. 

Запоріжжя, пр Соборний, 164. Контактний телефон (061) 224-65-63. 


