
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. інвестор (замовник) державний науково-дослідний екевертно
кјлмиіііалісіпичний ценпгр (ДНДЕКЦ) МВС України

Поштова ј слектронна Україпа, 03170, К”ївеька обл., Каєво-Святоипшсbкий p-H,
адреса с. Петропалівська Борщaгівка, вул. Benика Юлbцева, 4

men. (044) 374-34-06, 3 74-34-08, 374-34-11
2. Місцезнаходження майданчиків (трас) будівництва Україна, м. .Київ,
(варіанти)
дніііровеькийрайон, просп. Павла Тичини, 26-Г
3. Характеристика діялы-іості Капітальнийремонт нежппілової будівлі I
(об’єкта) ____________________________________________________

(орієіпйовно за об ‘єкпісёліи-аналогсілпі, налеэісуість до об ‘єкіпіе, що
благоустрій території в межах землекорнстування. Згідно ДБH ‘4.2.2-7-2003, не
відпоситијі до об’єю,іів, що епіановля’пь підвнщеііу екологічну небезпеку.
Транскордонний вплпв відсутній

СТаНОВЛЯпІЬ підвищену екологічну небезпеку, наяенісіп ь іпранскордонного віvиіву)
Технічні ј Загалbна внтрата етічних вод скnадає 2,47 м3/добу
техНологічНі
дані

(види ma обсяги продукці4 що виробляється, термін експлуатаціі)
4. Соціально-економічна необхідність планової Втілення у жипипя
діяльНості заііропонованого
проекіпу буде еприятІІ благоуспірою kную чої тері’торй, раціонального віжориепіання
терпторіі сіпворення дода’пковііх робочнх мkць прі’ викона”ні капітального ремонйіу
nra еіссіглуатації об ‘crony.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних Капітальний ремонт відбуваєтbся в .иежах kнуючого юайданчика,

додатковий відвід He ‘иредбачає’пьея
(юлоща земель, що вилучаїоться в тилічасове / посїпійне користуеання, ‘гпід

викорuспиіяня)
сировинних Пkок, щебінь, цемент ј т.д.

(вuди, обсяги, місце розробки I видобуяіку, джерела одержаюія)
енергетични Іенуючі елеюнричні мереж4 nаливо для техніки
х

(еиди. обсяги, доісерела)
водних Існую чі .4ирежі водоибезпеченая

(обсяги, необхідна якість, джерела еодозабезпеченая)
ТрудоВих Ha період капіталіжого ре’гпонті — згідно робочого проеюпу організації

будівн”ціпва
(43 ‘іол.)

6. Транспортне забезпечення Прп канііпальному ремонті — автотранспортолг ma
(при будівнидтві й будіве’nьною еягецтехнікоіо Підрядника EMP; ‘ip”
експлуатації) експлуатації — в межaх існуючої и’nіатної тех”іки

ДНДНЦ МВС України.
7. Екологічні та ііпі У робочому проеіопі враховані екологічн4 еанітарно
обмеження планованої гігіенічні ma inuri обмеже”ня згідно діючих норлїаті’вних
діяльності за варіантами докуменіпів

8. Необхідна еколого- Відеутня.
інженерна підготовка ј захист Пеpедбачaєтbся благоуетрій ma ОЗСЛ€Н~ННЯ теpитоpії
території за варіантами



9. Молсіяві BIlЈIHBH планової діяјіьносіі (ііри будівниціві й сксііјіуиіації) яа іыівко іяаіік_
середовище:
клімат і мікроклімат He впливає

При капітальноїііу ремонті — ‘кжнди забруднюючіи
речовнн прн проведені зварювалыіих і фарбуваЈіьних
робііп, від роботн двигунів внутрішнього згораіпія
будівельної ma авпюІФІобілbноЇ техніюі, ‘иумове
навантаження.
При експлуатaції — періоднчної дії внкиди забруднюючих
речовин від ДВЗ автоіпрансіюрту прн маневруванні Ha
‘кітоспюянісaх, від виіпяжної иіaфи лабораторій ma
дослідних приміщень
ІІрі’ ісaпііпалыюму рвмонті — зумовЈІеНІ’й додатковою
потребою в водних pecypcax, npu експлуaтaції —

водопостaчaіаоі ma водовідведення згід”о отриманих ТУ,
існуючі інжеііернімережі. Внлив He ОЧіКуЄТЬСЯ.

грунти При капітальномуремонті ma експлуaтaціїоб’аопу — не
очікуєтьея

навколишнє соціальне Вплнвaс нозитивно
середовище (населення)
навколишнє техногенне He внлікає
середовище
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження

При експііуaтaції відходи передaютbся спеціaлізовaНиті’
оргaнізaціям; при канітальНо’чу ремонті — внвозяться
Підрядником згідно уклaдених договорів
У іюв~ому обсязі, згідно дБНА.2.2-1-2003
Згідно з діючич зaкоНодавством Уі’рaїни

римчук С.Г. ак О.В.

повітряне

водне

рослинний і тваринний світ,
заповідні об’скти

При кaііітaльноіііу ремоііті ma ексіілуaтaції об ‘ricHly — не
впливає, зaііовідні об ‘aTm відсуіпні

або безпечного захоронення

11. Обсяг виконання ОВНС
12. Участь громадськості

Л’ЗАм0ВНик,,директор
Ц МВС України

“ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК”
присіиець Козак 0. B.
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