
 

 

ЗАЯВА  ПРО  НАМІРИ 
1.Інвестор (замовник):  ДП МА «Бориспіль» 
2.Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варіанти): 08300, Київська 
область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7 (поза межами 
населеного пункту). 
3.Характеристика підприємства (орієнтовно, за об’єктами – аналогами):   створення 
необхідної кількості робочих місць для співробітників ДП МА «Бориспіль» з відповідною 
інфраструктурою. 
Технічні та технологічні дані – забудова ділянки складається з будівлі офісу, рамп 
в’їзду/виїзду з паркінгу, приміщень виходів з паркінгу та підземних технічних споруд. 
Генеральним планом на ділянці також передбачено розміщення відкритої парковки, 
велопарковки, зони відпочинку та озеленення ділянки. Поверховість будівлі - 11 
поверхів. Площа забудови – 0.8978 га. 
 4. Соціально – економічна необхідність проектованої діяльності: втілення у життя 
запропонованого проекту дозволить побудувати адміністративну будівлю з комплексом 
відпочинкових, спортивних приміщень, приміщень харчування, а також простору для 
зборів великої кількості людей та проведення заходів, а також  сприятиме більш 
раціональному використанню земельної ділянки. Створення позитивного іміджу 
аеропорту. 

 
  5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації: 

        -площа відведеного майданчику під будівництво складає – 0.8978 га.  

(площа земель, які вилучаються у тимчасове і постійне користування, вид використання) 

          - сировинних  -  

(види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання) 

-енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) –теплопостачання  - від існуючої котельні 
№1 ДП МА «Бориспіль» 1,820 Гкал за рік,   електропостачання -  2500  тис.кВТ·год.   від 
існуючої електромережі аеропорту. 

 (види, обсяги, джерела) 

         -  водних –    109.31.м3/доб, від діючих водопровідних вузлів №1 Та №2 з водопровідними 
станціями  2-го підйому аеропорту. 

      (обсяги, потрібна якість, джерела водозабезпечення) 

-   трудових:  70  
   6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)- автотранспорт  
   7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:  

В проекті будуть враховані містобудівні, екологічні, санітарно-гігієнічні та протипожежні 
обмеження згідно діючої нормативної документації,  отриманих технічних умов, висновків 
органів виконавчої влади та інш. 
   8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами. Інженерна 
підготовка території стандартна (вертикальне планування, влаштування проїздів, майданчиків,  
тощо).  
   9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на 
навколишнє середовище і види впливів на: 

- клімат і мікроклімат - не впливає; 

- на геологічне середовище впливає в межах нормативів; 

  

  

 

Погоджено 

 

М.П.___________________________________ 
 
_______________________________________ 
(орган місцевого самоврядування) 

 

______________________________________________ 

 (посада, ініціали, прізвище керівника) 

«____» ________________________2020р 



- на атмосферне повітря – впливає в межах нормативів; 

- на поверхневі та підземні води – впливає в межах нормативів; 

- на ґрунти – не впливає; 

- на рослинний світ – не впливає,  проектом передбачено висадку  зелених насаджень; 

- на тваринний світ – не впливає; 

- на соціальне середовище – не впливає;   

- на  техногенне середовище – впливає в межах нормативів.   
     10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,  утилізації, 
знешкодження чи безпечного поховання  - при функціонуванні об’єкту утворюються 
господарсько-побутові відходи,    які утилізуються згідно з укладеними договорами. 
      11.Обсяг виконання ОВНС:  в повному обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 

       12. Участь громадськості: Замовником надана публікація на сайті аеропорту. 

       До теперішнього часу ніяких негативних відгуків на цю статтю не отримано. 
       Ознайомитися з матеріалами проекту  і ОВНС можливо за адресою :        

08300, Київська область, Бориспільський район, вул. Бориспіль-7, с. Гора, ДП МА «Бориспіль», 
Служба з капітального будівництва, телефон 281 73 95 Желєзко Маріанна Іванівна      

(адреса проекту і ОВНС, подачі пропозицій). 

Замовник     

ДП МА «Бориспіль»                                                                                    ______________ 
   

Генпроектувальник      

Директор   ТОВ «Вольт Інжиніринг»                                                             Ю.Б. Крижалко  
                                                                    


