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Ю.М.Колесник

ІНФОРМАЦІЙНА д о в ід к а

Згідно ДБІІ А.2.2-1-2003. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»( 
додатки В,Г,Д) замовнику будівництва необхідно проінформувати громадськість про 
намір забудови по наступних об’єктах:

> «Реконструкція частини приміщень першого та підвального поверхів 
їдальні ЗДМУ (літ. А-2) з прибудовами за адресою: вул. Сталеварів, 316 в м. 
Запоріжжя»

> «Реконструкція приміщень частини другого поверху під «Медичний 
тренінговий центр з підготовки студентів» в будівлі їдальні Запорізького 
державного медичного університету за адресою: вул. Сталеварів, буд. 31 б, 
м. Запоріжжя». Коригування.

Публікації намірів про забудову можна зробити наступними двома способами:
1. Розміщення заяв про наміри забудови на сайти університету зі збереженням 

і роздруківкою скриншота сторінки розміщення (безкоштовно).
2. Розміщення заяв про наміри забудови в міській газеті зі збереженням номера 

випуску з оголошенням (з оплатою за тарифами газети).

Документи підтвердження публікацій є невід’ємною частиною вихідних даних при 
подачі документів на отримання експертного висновку будівельної експертизи для 
об’єктів класу наслідків СС2 та дозволу на будівництво від органів ДАБІ.

З повагою,
ФОП Рябов Сергей Павлович Рябов С.П.



ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Інвестор (Замовник) «Реконструкція приміщень частини другого поверху під «Медичний 

тренінговий центр з підготовки студентів» в будівлі їдальні Запорізького державного медичного 
університету за адресою: вул. Сталеварів, буд. 31 б в м. Запоріжжя». Коригування

Місце розташування площадки будівництва (реконструкції): вул. Сталеварі в,316, м.Запоріжжі

1. Характеристика діяльності об'єкта: «Реконструкція приміщень частини другого 
поверху під «Медичний тренінговий центр з підготовки студентів» в будівлі їдальні 
Запорізького державного медичного університету за адресою: вул. Сталеварів, буд. 31 б в 
м. Запоріжжя.» Коригування. Проектований об’єкт не становить підвищену екологічну 
небезпеку.
2. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: покращення техніко- 
експлуатаційних показників
3. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації: на період будівництва за договором 
з підрядною організацією
4. Транспортне обслуговування: на період будівництва за договором з підрядною 
організацією
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах: немає
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по варіантах: немає
9. Можливий вплив на навколишнє природне середовище й види впливу на: 
клімат і мікроклімат -  немає;
повітряне середовище -  можливі викиди на термін будівництва; 
водне середовище -  немає; 
ґрунт -  немає;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти -  немає; 
оточуюче соціальне середовище -  немає; 
оточуюче техногенне середовище -  немає.
10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного використання: під час 
будівництва утворювання будівельного сміття, що вивозиться спеціалізованою організацією
11. Обсяг виконання ОВНС - відповідно до ДБН К.2.2-1-2003
12. Участь громадськості: з матеріалами ОВНС та проекту можна ознайомитись за адресою: 

пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя,69035,

Виконавець: 
ФОП Рябов С.П.
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