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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
1. Інвестор (замовник): ЧАО «ЗАПОРІЖКОКС» 

Поштова адреса: _69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4 
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти):   ділянка будівництва – існуюча  

територія проммайданчика ЧАО «ЗАПОРІЖКОКС» 
3. Характеристика підприємства (орієнтовно, по об'єктах аналогам): «ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Нове 

будівництво адміністративно-побутового корпусу ВПЦ, за адресою м. Запорожжя, вул. Діагональна, 
4» 

(види й обсяги виробленої продукції, термін експлуатації) 

Технічні і технологічні дані: У робочому проекті виконано: 
- планується постійне розміщення 12 робітників в першу зміну (в тому числі 2 цілодобово); - на другому 
поверсі (відм +5,400) розміщено наступні приміщення: 2 кімнати для змінних майстрів, кімната 
диспетчера цеху, комірника, кімнату прийому їжі, кімнату для проведення нарад перед та після змінних 
нарад (розташувати над трансформаторами, які встановлені на відм. 0,000), кімнату для 
автоматизованих систем, санвузол і душові з розрахунку присутності максимум 10 чоловік постійного 
персоналу; - на третьому поверсі (відм. +11,700) влаштувано туалет та комору для зберігання 
витратних матеріалів; - на четвертому поверсі (відм. +17,100) розміщено наступні приміщення: 
кабінет начальника ВПЦ, кабінет інженера – технолога, кабінет електрика ВПЦ, кабінет майстра – 
електрика, кабінет механіка ВПЦ, кабінет інженера по ремонтам, кабінет інженера з планування 
ТОіР, кабінет економіста цеху, санвузол і душові з розрахунку присутності максимум 10 чоловік 
постійного персоналу; - передбачено додатковий вхід-вихід з південної сторони будівлі - утепленої 
сходи для входу з відм. 0,000 на майданчик +5,400; - передбачено пристрій паркану вздовж існуючої 
металевої естакади. 

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: Полягає у створенні сприятливих умов для 
працівників ВПЦ ЧАО «ЗАПОРІЖКОКС» 

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації: 
сировинних:   не отрібно; 

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

земельних:   не потрібно;_ 
(площа земель, що вилучаються, у тимчасове і постійне використання, вид використання) 

водних:    не потрібно 
(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення) 

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): не потрібно 
(види, обсяги, джерела) 

трудових:   існуючий персонал ВПЦ 
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації):   автотранспорт підприємства 
7. Екологічні й інші обмеження проектної діяльності по варіантах: не потрібно 
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території по варіантах: не потрібно 
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: 

клімат і мікроклімат: не впливатиме: 
повітряне: не впливатиме; 
водне: вплив не перевищуватиме нормативний;  
ґрунт: не впливатиме, будівельні роботи будуть проводитись на території заводу;  
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: не впливатиме, знесення зелених насаджень не передбачається; 
навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний;  
навколишнє техногенне середовище: не впливатиме. 

10. Проектування здійснюється: спеціалістами ТОВ «НВКФ «Термо-Інжиніринг» 
11. Обсяг виконання ОВОС: в обсязі ДБН А.2.2-1-2003_______________________________________ 
12. Участь громадськості: подача пропозицій – до відділу по роботі зі зверненнями громадян Запорізької  
міськради, т. 4-32-21 або за адресою: ПРАТ "ЗАПОРіЖКОКС", м. Запоріжжя, вул. Діагональна 
№4._Телефон: (061)283-92-10 
 
 
 
 
Головний інженер проекту  Т.В. Фоменко 
 
 
 
 
кваліфікаційний сертифікат АР № 008192 від 27.06.2013 р., 
свідоцтво № 00368 від 21.06.2018 р. про підвищення кваліфікації. 


