
 
ПОГОДЖЕНО* 
 
М.П. _____________________________________ 

(орган місцевого самоврядування, посада, 

ініціали, прізвище керівника, дата) 

ЗАЯВА  ПРО  НАМІРИ 

 
1. Інвестор (замовник) __________________________________________________________________________ 

Поштова і електронна адреса ___________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Характеристика діяльності (об’єкта) ___________________________________________________________ 
(орієнтовано за об’єктами-аналогами, належність 

__________________________________________________________________________________________________ 
до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу) 

 

Технічні і технологічні дані _______________________________________________________________________ 
(види та обсяги продукції, що виробляється,термін експлуатації) 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Соціально-економічна наобхідність проектованої діяльності ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

5. Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації: 

земельних  _____________________________________________________________________________________ 
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид користування) 

сировинних_____________________________________________________________________________________ 
(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання) 

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) __________________________________________________ 
(види, обсяги, джерела) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

водних        _____________________________________________________________________________________ 
(обсяги, необхідна якість джерела водозабезпечення) 

трудових    _____________________________________________________________________________________ 

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) ____________________________________ 

7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє 

середовище: 

клімат і мікроклімат ______________________________________________________________________________ 

повітряне ________________________________________________________________________________________ 

 

 

водне____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

грунт ____________________________________________________________________________________________ 

 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської  міської ради  

 м.Бережани, вул.Шевченка, 15 

м.Бережани, вул.І Франка, 8 

 

Будівництво  спортивного  комплексу  

   Розвиток інфраструктури міста, 

а також поліпшення екологічної ситуації пов’язаною з влаштуванням очисних споруд 

 

 

очистка  господарсько-побутових стоків на очисних спорудах типу "Біотал" 

продуктивністю 50 м3/добу, використання очищеної води для поливу зелених насаджень   

викиди: продуктів згорання природного газу та дров в котлах (оксид вуглецю, оксиди 

азоту, зола сланцева, парникові гази), від двигунів автотранспорту (оксид вуглецю, оксиди азоту, 

вуглеводні, сірки діоксид, сажа) 

 

 

транспорт підрядної організації 

Пропускна спроможність: спортзалу – 48 люд/зміну, 
 

ванни басейну – 32 люд/зміну.  

ділянка під будівництво спорткомплексу – 4800 м2  в т.ч. площа забудови – 2746 м2 

            – 

 при експлуатації:   природний газ – 111,0 тис.м3/рік 

дрова (відходи деревини) – 269 т/рік;   

річна витрата тепла – 1793,12 МВт/рік;  річна витрата електроенергії – 648,24 тис.кВт год  

водопостачання від існуючих мереж: при експлуатації – 18,884 тис.м3/рік 

 викид ЗР в атмосферне 

повітря здійснювати в межах встановлених ГДВ; дотримуватись : обмеженя господарської 

діяльності у прибережній захисній смузі р.Золота Липа, режиму експлуатації очисних споруд; 

вплив визначити проектом ОВНС 

 вплив можливий, будуть утворюватися тверді побутові відходи, люмінесцентні лампи 

відпрацьовані 

      25 чол. 
 

Благоустрій 

території, влаштування інженерних мереж 



рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

навколишнє соціальне середовище (населення) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

навколишнє техногенне середовище_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або 

безпечного захоронення _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Обсяг виконання ОВНС ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Участь громадськості_________________________________________________________________________ 
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами пректу і ОВНС, 

подачі пропозицій) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Замовник ______________________________         Генпроектувальник ______________________________ 

вплив  визначити проектом ОВНС  

 Нач.відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської  міськради  

 

 

Г.В.Михальчук 

Директор ПП  “Украбудсервіс” 

    

 
      Д.Д.Олійник 

 

 

 

 

 

 

   залучення населення до фізичної культури; 

покращення екологічної ситуації міста 
 вплив на промислові, житлово-цивільні об’єкти, соціальну 

організацію території та інші елементи техногенного середовища визначити проектом ОВНС 
 

с 

 тверді побутові відходи розміщувати в місцях складування ТПВ, 
люмінесцентні лампи передавати спеціалізованим організаціям. Вивіз відходів здійснювати у 

відповідності з укладеними угодами 
 

З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитися за адресою:  
 

м.Бережани, вул.Шевченка, 15 

тел.(03548)2-10-37, 2-10-94 

Розробку матеріалів ОВНС провести в обсязі відповідно до 

розділу 2 Державних будівельних норм А.2.2-1-2003 
 
 


