
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) Комунальне некомерційне підприємство 
Первомайська центральна районна лікарня

Поштова і електронна адреса

2.’ Місце розташування майданчиків 
(трас) будівництва (варіанти)

Харківська область, м.Первомайський. вул. 
Світанкова, 3

3. Характеристика діяльності (об’єкта) територія не належить до об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку

Технічні і технологічні дані Улаштування піддашків. Підсилення стін. 
Улаштування дверних ■ блоків. Ремонт 
внутрішнього опорядження.

4. Соціально-економічна необхідність 
планової діяльності

створення комфортабельних умов для праці, 
проведення часу відвідувачів, співробітників 
та МГН.у будівлі

5. Потреба в ресурсах при будівництві і 
експлуатації:
земельних 0,02 га в тимчасове користування під час 

будівництва
сировинних дерев’яні дошки, арматура, цемент, пісок, 

штукатурка, шпатлівка, плитка керамічна, 
фарба силікатна,гіпоскартон, керамічна 
плитка, лінолеум

енергетичних (паливо, електроенергія, 
тепло)

бензин та дизельне паливо на час будівництва

водних для цілей будівництва

трудових бригада робітників на час будівництва

6. Транспортне забезпечення (при 
будівництві й експлуатації)

автомобільне

7. Екологічні та інші обмеження планової 
діяльності за варіантами

не передбачається

8. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за 
варіантами

немає потреби

9. Можливі впливи планової діяльності 
(при будівництві і експлуатації) на 
навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат немає впливу

повітряне середовище немає впливу

водне немає впливу

грунт немає впливу

рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти

немає впливу

навколишнє соціальне середовище 
(населення)

позитивний вплив, за рахунок поліпшення 
умов проживання населення



навколишнє техногенне середовище ■ немає впливу

10. Відходи виробництва і можливість їх 
повторного використання, утилізація, 
знешкодження або безпечного 
захоронения

металеві, пластикові, та бумажні матеріали 
відправляються на вторинну переробку

и. Обсяг виконання ОВНС матеріали ОВНС виконати в скороченому 
обсязі в розділі «Оцінка впливу на 
навколишнє середовище» загальної
пояснювальної записки

12. Участь громадськості Замовник забезпечує інформування в 
установленому порядку населення про
проведення обговорення щодо реконструкції 
шляхом розміщення інформації в місцевих 
засобах масової інформації.

Замовник
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