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За результатами обробки 99,5% 
голосів, вже стало відомо, що за 
Віталія Кличка віддали свої голоси 
364 683 виборця, тобто 50,6%.

На другому місці колишній 
очільник КМДА (2010–2013рр.) 
Олександр Попов — 9,5% голосів. 
Голоси за інших кандидатів 
розподілилися наступним чином: 
Сергій Притула — 7,8%, Олексій 
Кучеренко — 6,3%, Ірина Верещук — 
5,4%, Андрій Пальчевський — 5,3%.

Попередні результати виборів 
до міської ради Києва:

«Удар» та «Європейська 
солідарність» — по 20%;

«Єдність» — 8,6%;
ОПЗЖ — 7,7%;
«Батьківщина» — 7,4%;
«Слуга народу» — 7,4%; 
«Голос» — 5,9%.

ПОПЕРЕДНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ

У столичному метро 
майже на всіх 
станціях з’явилося 
покриття 4G

У Києві майже на всіх станціях 
метро тепер працює 4G. Про це 
повідомляє керівник КП «Ки-
ївський метрополітен» Віктор 
Брагінський.

Мобільні оператори Київстар, 
Vodafone Україна і Lifecell одра-
зу на 46 станціях підключили 
4G-інтернет. Єдина станція, де 
поки що немає 4G-інтернету, – 
«Теремки».

«Завершити роботи залишилось 
на «Теремках» і вони будуть ви-
конані до кінця року», – зазначив 
Брагінський.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Підсумки місцевих 
виборів: кому кияни 
довірили владу в столиці
5 жовтня у Києві 
відбулися вибори 
міського голови 
та депутатів 
до Київської міської 
ради. За останніми 
попередніми даними 
із ЦВК, кияни 
на найближчі 5 років 
вже мають очільника 
міста — цю посаду 
мешканці знову 
довірили чинному 
міському голові 
Віталію Кличку.

Однак, як підкреслила голова 
Київської міської територіальної 
виборчої комісії Валентина Ко-
ролькова, остаточну інформацію 
про те, чи справді для виявлення 
переможця не знадобиться другий 
тур, ТВК зможе точно оприлюд-
нити лише тоді, коли отримає усі 
протоколи від районних виборчих 
комісій. За словами представни-
ка тервибочкому, це станеть-
ся найближчими днями. Наразі 
ж Київська міська територіальна 
виборча комісія ще не отримала 
жодного протоколу про підсумки 
голосування від районних ТВК.

Проте вже зараз можна підбити 
деякі проміжні результати.

Хто змагався під час 
виборчої кампанії

Жителі столиці отримали на 
виборчих дільницях два бюлете-
ні — для виборів мера і Київської 
міської ради. 

Загалом Київська міська ви-
борча комісія зареєструвала 20 
кандидатів на посаду міського 
голови столиці. Серед них — 17 
чоловіків і три жінки; 18 кандидатів 
від партій та два самовисуванці; 
кілька новачків у міській політиці 
та три людини, які вже очолювали 
Київ раніше.

За місця у столичній міській 
раді змагалися 24 партії.

Якою була явка
Станом на 22:00 25 жовтня явка 

на місцевих виборах в Києві склала 
близько 34,3%.

Про це повідомив заступник 
голови Київської міської те-
риторіальної виборчої комісії 
Микола Нілов.

Отже, фактично проголосував 
кожен третій киянин. Враховуючи 
ситуацію, яка склалася в державі із 
захворюваністю на коронавірусну 
інфекцію, така явка є відносно 
непоганою.

Безпека голосування
Міська влада організувала сис-

тему заходів, аби мешканці сто-
лиці змогли безпечно і законно 
зробити свій вибір 25 жовтня. Всі 
дільниці були забезпечені необ-
хідними дезінфікуючими засо-
бами та засобами захисту. Місто 
виділило на це 1,3 млн гривень. 
Також створили резерв захисних 
костюмів для членів дільничних 
виборчих комісій, які виїжджали 
до тих киян, які висловили бажання 
голосувати вдома.

Громадський порядок у Києві 
під час виборів охороняли близь-
ко 8 тисяч поліцейських. Із них 
4,5 тисячі — безпосередньо на 
виборчих дільницях. Також 
у патрулюванні в парках, скверах 
та на вокзалах поліцейським допо-
магала «Муніципальна охорона».

Зафіксовані 
порушення

За інформацією Головного 
Управління Національної поліції 
України в м. Києві, у день голосу-
вання грубих порушень виборчого 

законодавства та порушень пу-
блічного порядку не зафіксовано.

У день виборів до поліції надій-
шло 521 повідомлення. Зокрема, 
171 повідомлення щодо незаконної 
агітації, а також факти про мож-
ливий підкуп виборців.

Також у столиці було виявлено 
понад 200 порушень у сфері благо-
устрою. Найбільше неприбраних 
агітаційних плакатів було зафіксо-
вано в Деснянському районі — 32 
випадки, найменше спостерігалося 
в Дарницькому, Дніпровському 
та Оболонському районах — по 
15 випадків.

Коли очікувати 
оголошення 
офіційних підсумків 
голосування

29 жовтня о 2 годині ночі до 
Київської міської виборчої комісії 
почали надходити протоколи від 
територіальних виборчих комісій 
(першим став Печерський вибор-
чий округ) про результати голо-
сування на виборах 25 жовтня. Про 
це повідомила голова Київської 
міської територіальної виборчої 
комісії Валентина Королькова.

Процедура прийому протоколів 
відбувається наступним чином.

«Київська міська виборча комісія 
працює у режимі безперервного за-
сідання. До нас приїжджає комісія 
від тервиборкому в складі 3 осіб. 
Подає запечатаний протокол. Член 
комісії його розпечатує, зачитує 
всю інформацію. Якщо у когось 

є запитання, то їх задають. Після 
цього протокол залишається на 
опрацювання. Лише після того, як 
будуть перевірені кожна цифра та 
літера, наша комісія проголосує 
за прийняття результатів на тому 
чи іншому окрузі», — розповіла 
Валентина Королькова.

Офіційні результати Київська 
міська територіальна виборча 
комісія повинна оголосити не 
пізніше як на 12 день після дня 
голосування. Відповідно до ка-
лендарного плану Центральної 
виборчої комісії, це — 6 листопада 
2020 року.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Києві відзначили 
річницю вигнання 
нацистів із України

Із нагоди 76-ї річниці вигнання 
нацистів із України до могили 
Меморіалу Вічної Слави кияни 
принесли квіти.

«Цей день навічно закарбувався 
в пам’яті українського народу. На-
певно, немає такої родини, якої 
б не торкнулася Друга світова війна. 
Але завдяки незламній волі людей, 
їхній силі духу вдалося перемогти 
нацистську навалу. Зараз Україна 
також захищає свою незалежність, 
і я впевнена, що героїзм наших 
предків є прикладом для бійців, 
які боронять нашу землю на сході 
держави», – наголосила заступни-
ця голови КМДА Марина Хонда.

Нагадаємо, День вигнання 
нацистів із України – це свято, 
яке відзначається в Україні що-
річно 28 жовтня, у день остаточ-
ного вигнання військ нацистської 
Німеччини та її союзників під час 
Другої світової війни за межі су-
часної території України, у день 
повного витіснення угорських та 
німецьких військ із найзахіднішого 
регіону теперішньої України – За-
карпаття в результаті Східно-Кар-
патської наступальної операції.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код згідно з 
ЄДРПОУ: 40538421,

(повне найменування фізичної особи-підпри-
ємця, ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від  

прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають від-

мітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкт господарювання.
Юридична адреса: 01001, м. Київ, площа Івана 

Франка, 5.
Телефон: +38(044) 207-87-08, 207-87-30.
Планована діяльність буде здійснюватися за адре-

сою: 02660 м. Київ, вул. Пухівська, буд.1-а, теле-
фон:+38(044) 207-87-46.

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи-підпри-

ємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону).

2.Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планова діяльність, її характеристика.
Видобування питних підземних вод (корисні копа-

лини загальнодержавного значення згідно Постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827) 
на водозаборі «Ділянка «ТЕЦ №6 ПАТ «Київенерго», 
Київського родовища питних підземних вод» ТЕЦ-6 
СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (сверд-
ловинами №№1, 7-с, 8-ю), що розташований за 
адресою – м. Київ, вул. Пухівська, буд.1-а, для госпо-
дарсько-питних і виробничих потреб підприємства.

Технічна альтернатива 1.
Водозабір складається із трьох свердловин №№ 1, 

7-с, 8-ю, які експлуатують водоносний горизонт у 
байоських відкладах середньої юри (свердловина 
№8-ю) і водоносний комплекс у сеноман-келовейських 
відкладах (свердловини №№ 1, 7-с).

Конструкція свердловин забезпечує захист під-
земних вод від забруднення з поверхні. Кожна 
свердловина знаходиться в окремому павільйоні. 
Санітарно-захисні зони витримані. Свердловини 
обладнані фільтрами, глибинними насосами типу 
ЕЦВ. Поверхня водозабору рівна, окультурена. По-
дача води здійснюється через закриту герметичну 
систему. Режим експлуатації ділянки надр – ціло-
добовий. Фактичне водоспоживання не перевищує 
встановленого ліміту споживаної води з підземного 
джерела, що регламентується дозволом на спеціальне 
водокористування. Протоколом ДКЗ від 30.10.2014 р. 
№ 3258 у кількості 766 м3/добу за категоріями А+В 
затверджені експлуатаційні запаси підземних вод. 
Річна потужність підприємства з видобування екс-
плуатаційних запасів підземних вод складає до 
113,091 тис. м3/рік.

Забезпечення потреб підприємства за рахунок 
мережі артезіанських свердловин обумовлено необ-
хідністю автономної системи водозабезпечення на 
підприємствах електроенергетики.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним ва-
ріантом для вирішення потреб підприємства 
щодо здійснення планованої діяльності.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки експлуатація сверд-

ловин продовжується наявним фондом обладнання 
у межах ділянки надр, де розташований водозабір 
ТЕЦ-6 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», 
а продуктивність свердловин цілком задовольняє 
потребу підприємства у питних підземних водах.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планової діяльності: те-
риторіальна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється в м. Київ, вул. 
Пухівська, буд.1-а, розташованої в північно-східній 
лівобережній частині м.Києва на земельній ділянці, 
яка належить ТЕЦ-6 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО»

На замовлення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – на сьогодні – ТЕЦ-6 
СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» були 
проведені роботи з геологічного вивчення, у тому числі 
і дослідно-промислова розробка питних підземних вод 
водозабору, по результатам цих робіт була виконана 
геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів 
підземних вод (складений звіт) із затвердженням за-
пасів в ДКЗ України (Протокол № 3258 від 30.10.2014 р.).

Місце провадження планової діяльності: те-
риторіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки свердловини існуючі 
і планується продовження їх експлуатації в межах 
території підприємства.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним варі-
антом для забезпечення експлуатації свердловин 
в межах території підприємства.

У зв’язку із викладеним, розгляд місця провадження 
планової діяльності за територіальними альтернати-
вами недоцільний.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності.

Соціально-економічний вплив від планованої ді-
яльності носить позитивний характер. Видобування 
питних підземних вод забезпечує можливість їх вико-
ристання для господарсько-питного водопостачання, 
передачі води іншим споживачам, а також створює 
умови для безперервного виробничого процесу для 
забезпечення надійності тепло та електропостачання 
споживачів м.Києва та підвищення енергоефектив-
ності функціонування існуючої системи комунальної 
інфраструктури м. Києва, створення (збереження) 
нових робочих місць та додаткові надходження коштів 
в місцевий бюджет.

Прийняті природоохоронні заходи забезпечують 
мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
діяльності на умови життєдіяльності та здоров’я 
місцевого населення.

5.Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Водозабір «Ділянка «ТЕЦ №6 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 
Київського родовища питних підземних вод» розта-
шований в північно-східній лівобережній частині м. 
Києва, в адміністративному відношенні в Деснянському 
районі м. Києва по вул. Пухівська, буд.1а, на території 
теплоелектроцентралі №6 – на сьогодні – ТЕЦ-6 СП 
«КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИ-
КОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Водозабір складається із трьох свердловин №№ 1, 
7-с, 8-ю, які експлуатують водоносний горизонт у 
байоських відкладах середньої юри (свердловина 
№8-ю) і водоносний комплекс у сеноман-келовейських 
відкладах (свердловини №№1, 7-с).

Для відбору підземних вод підприємство має дозвіл 
на спеціальне водокористування № 89/КІ/49д-18 від 
30.08.2018 року, встановлений ліміт водоспоживання 
в обсязі 344,007 м3/добу і лист-погодження Держав-
ної служби геології та надр України від 03.09.2018 р. 
№ 17687/10/10-18, на водозабір питних підземних 
вод. Середньорічний водовідбір із свердловин за 2019 
рік склав 63,6 тис. м3/рік. Відповідно до потреб під-
приємства свердловини працюють у переривчастому 
режимі із сезонними та добовими коливаннями 365 діб 
на рік. Тобто, середньо-річний добовий водовідбір із 
експлуатаційних свердловин підприємства у 2019 р. 
становив 174,25 м3/добу. Підземна вода, видобута зі 
свердловин водозабору, відповідає вимогам ДСанПІНу 
2.2.4–170-10 і використовується для задоволення 
господарсько-питних потреб підприємства ТЕЦ-6 
СП «Київські ТЕЦ». Вода із свердловин подається до 
насосного цеху із водомірними вузлами, проходить 
в споруду із підготовки води, а далі – накопичується 
у резервуарі і потім подається для господарсько – 
побутових та виробничих потреб.

Водовідбір з свердловин знаходиться в межах 
діючого дозволу на спеціальне водокористування.

Свердловини розташовані в межах промислової 
території підприємства.

Свердловина № 1 пробурена у 1996 р. Київським 
СУ-581 глибиною 128,0 м на промисловому майдан-
чику підприємства ТЕЦ-6. Водовмісними породами 
є пісковик сірий потужністю 20,0 м. У покрівлі водо-
носного комплексу залягає товща відносно водо-
тривкої мергельно-крейдової товщі сенон-турону 
потужністю до 30,0 м. Величина напору над покрівлею 
водоносного комплексу складає 95,0 м Після буріння 
свердловини статичний рівень був встановлений на 
глибині 11,0 м від денної поверхні. Дебіт свердло-
вини складав 25,0 м3/год. (6,9 дм3/с) при зниженні 
рівня на 30,0 м. Питомий дебіт становив 0,83 дм3/с. 
Свердловина обладнана насосом ЕЦВ8-25-100, за-
нуреним на глибину 90,0 м. Доступ до свердловини 
сторонніх осіб заборонено.

Свердловина № 7-с пробурена у 1999 р. ПВП «СПЕЦ-
БУРБУД» глибиною 131,0 м. Водовмісними породами є 
пісковик сірий, окремнілий, тріщиноватий потужністю 
19,0 м. У покрівлі водоносного комплексу залягає 
товща відносно водотривкої мергельно-крейдової 
товщі сенон-турону потужністю до 30,0 м. Величина 
напору над покрівлею водоносного комплексу складає 
89,0 м Після буріння свердловини статичний рівень був 
встановлений на глибині 18,0 м від денної поверхні. 
За паспортними даними дебіт свердловини складав 
31,0 м3/год. (8,6 дм3/с) при зниженні рівня на 39,0 м. 
Питомий дебіт становив 0,219 дм3/с. Свердловина, 

на сьогодні, обладнана насосом ЕЦВ8-25-100, за-
нуреним на глибину 90,0 м. Доступ до свердловини 
сторонніх осіб заборонено.

Свердловина №8-ю пробурена в 1999 р. ПВП «СПЕЦ-
БУРБУД». Глибина свердловини 280,0 м. Водовмісні 
породи представлені сірими середньозернистими 
пісками з прошарками глин потужністю 18,0 м. Водо-
носний комплекс перекривається слабопроникною 
товщою батських глин юри загальною потужністю 
48,0 м та комлексами порід юри, крейди, палеогену і 
четвертинних відкладів загальною потужністю 200,0 м. 
Покрівля водоносного комплексу залягає на глибині 
248,0 м. Величина напору над покрівлею водоносного 
комплексу становить 173,0 м. За паспортними даними 
статичний рівень на момент буріння встановився на 
глибині 75,0 м від поверхні землі. Дебіт свердловини 
складав 25,0 м3/год (6,9 дм3/с) при зниженні 34,0 м. 
Свердловина обладнана насосом ЕЦВ 8-25-160, 
зануреним на глибину 130,0 м.

Свердловини №№ 1, 7-с, 8-ю Всі свердловини 
обладнані гравійно-дротяними фільтрами, метале-
вими кришками та оголовками. На всіх свердловинах 
вмонтовані крани для відбору води і встановлені 
лічильники відбору води марки WPD50/50. Санітарні 
зони витримані в розмірах 50х100 для всіх свердловин 
№1, 7-с, 8-ю. Свердловин знаходяться в підземних 
павільйонах кубічної форми та круглої форми (коло-
дязь). Територія санітарних зон впорядкована та 
огороджена з охороною і без доступу сторонніх осіб.

За хімічним складом підземні води байоських 
відкладів юри (свердловини №8-ю) – гідрокарбонат-
но-хлоридні натрієво-кальцієві з мінералізацією від 
0,975 г/дм3, слабо лужні з водневим показником від 
7,63 до 8,4, м’які, з жорсткістювід 3,1 до 3,65 мг-екв/
дм3; підземні води сеноман-келовейського водонос-
ного комплексу (свердловина №3) – гідрокарбонатні 
кальцієво-натрієві і натрієво-кальцієво-магнієві з 
мінералізацією 0,24–0,30 г/дм3, за водневим по-
казником рН-7,3–7,7 – нейтральні, прісні, без запаху, 
прозорі. Санітарно-бактеріологічний та радіологічний 
стан підземних вод задовільний. У бактеріологічно-
му відношенні вода здорова. Вміст радіоактивних 
елементів не перевищує норми. Питні підземні води 
відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною», крім заліза і фтору, але після водопідго-
товки відповідають вимогам і використовуються для 
господарсько-питних та виробничих потреб.

Режим водовідбору з водозабору цілодобовий, 
щоденний (365 діб на рік).

6.Екологічні та інші обмеження планової ді-
яльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
 – проведення режимних спостережень за кількістю 

видобутку, якісним складом та рівнями підземних вод;
 – забезпечення виконання вимог ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 – дотримання вимог та виконання заходів в межах 

поясів ЗСО. Попередження засмічення, забруднення 
поверхневих та підземних вод;

 – дотримання умов спеціального водокористування.

Щодо технічної альтернативи 2 – не роз-
глядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:
 – дотримання меж та режиму поясів ЗСО;
 – виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, 

охоронних та захисних заходів.

Щодо територіальної альтернативи 2 – не 
розглядається.

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
Оскільки свердловини існуючі та їх експлуатація 

продовжується наявним фондом обладнання у межах 
ділянки надр, де розташований водозабір «Ділянка 
«ТЕЦ №6 ПАТ «Київенерго», Київського родовища пит-
них підземних вод» на території ТЕЦ-6 СП «КИЇВСЬКІ 
ТЕЦ», проведення додаткової еколого-інженерної 
підготовки і захисту території не потрібно. Підземна 
насосна станція побудована відповідно до державних 
будівельних норм. На водозаборі використовується 
закрита система забору, очищення, водопідготовки, 
розподілу води, що відповідає сучасним вимогам.

Підземні насосні станції побудовані відповідно до 
існуючих норм положення № 2640-82 від 18.12.1982 р. 
«Положення про порядок проектування та експлуа-
тації ЗСО джерел водопостачання та водопроводів 
господарсько-питного призначення» та відповідають 
умовам, які не допускають забруднення глибинних

водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист 
території здійснюється існуючою інфраструктурою.

Щодо технічної альтернативи 2 – не роз-
глядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Водозабір «Ділянка «ТЕЦ №6 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Ки-

ївського родовища питних підземних вод розташований 

в правобережній частині м. Києва, в адміністративному 
відношенні в Деснянському районі м. Києва по вул. 
Пухівській, 1-а – на сьогодні ця ділянка підпорядко-
вується ТЕЦ-6 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Зона санітарної охорони ви-
тримана відповідно до положення № 2640-82 від 
18.12.1982 р. «Положення про порядок проектування 
та експлуатації ЗСО джерел водопостачання та во-
допроводів господарсько-питного призначення» та 
передбачено заходи, які не допускають забруднення 
глибоких водоносних горизонтів.

Щодо територіальної альтернативи 2 – не 
розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.
В процесі експлуатації водозабору «Ділянка «ТЕЦ 

№6 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Київського родовища питних 
підземних вод» розташованого на території ТЕЦ-6 
СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»:

вплив на рослинний та тваринний світ – відсутній;
вплив на клімат та мікроклімат – відсутній;
вплив на техногенне середовище – відсутній;
соціальне середовище – позитивний;
водне середовище – обсяги водокористування, 

водозабір підземних вод не перевищує ліміту зазна-
ченого в дозволі на спеціальне водокористування № 89/
КІ/49д-18 від 30.08.2018 року та запасів затверджених 
Протоколом ДКЗ України № 3258 від 30.10.2014 р.;

геологічне середовище-вплив відсутній;
грунти – вплив відсутній;
атмосферне повітря – вплив є короткостроковим, 

може виникати неочікувано, без певної закономірності 
на обмеженій ділянці і є екологічно допустимим.

Щодо технічної альтернативи 2 – відсутня.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Соціальне середовище-позитивний в плані забез-

печення питною водою.

Щодо територіальної альтернативи 2 – від-
сутня.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планована діяльність належить до другої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, а саме п.3,ч.3 ст.3 – видобування 
корисних копалин, крім корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються землевласниками чи 
землекористувачами в межах наданих їм земельних 
ділянок з відповідним цільовим використанням, а також 
п.13 ч.3 ст.3 – господарська діяльність що призводить 
до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти 
та забір води з водних об’єктів за умови що водозабір 
підземних вод перевищує 300 метрів кубічних на добу.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля, в тому 
числі наявність значного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу.

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля у відповідності до ст. 6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059 VIII 
від 23 травня 2017 року.

12.Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля – це процедура, що передбачає:

 – підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

 – проведення громадського обговорення планової 
діяльності;

 – аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь – якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

 – надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

 – врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеному у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планової діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови ії провадження.

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планової 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СOVID-19), спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не проводяться і не 
призначаються на дати, що припадають на цей пе-
ріод, про що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному вебсайті уповно-
важеного органу громадськість має право надавати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планової 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вказуйте 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження та 
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження планованої діяльності буде отримання 
спеціального дозволу на користування надрами 
(видобування корисних копалин – питні підземні 
води) водозабору «Ділянка «ТЕЦ-6» ПАТ «Київенерго» 
Київського родовища питних підземних вод» підпри-
ємству ТЕЦ-6 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕ-
НЕРГО», що видається Державною службою геології 
та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планової діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до:

Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на 
довкілля: OVD@mepr.gov.ua, тел.: (044) 206-31-40; 
(044) 206-31-50, контактна особа: Тіщенкова Марина 
Олегівна. 

(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник).
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.
2. Поштова і електронна адреса.
04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, rda@obolonrda.gov.ua.
3. Місце розташування майданчиків будівництва (варіанти). 
Мостовий перехід між Оболонською набережною та островом Обо-

лонський у Оболонському районі м. Києва.
4. Характеристика діяльності.
Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською на-

бережною та островом Оболонський у Оболонському районі м. Києва.
(орієнтовно за об’єктами-аналогами) 

Транскордонний вплив відсутній.
(належність об’єкта до об’єктів, що становлять підвищену еколо-

гічну небезпеку, наявність транскордонного впливу) 
Технічні і технологічні дані.
В рамках реалізації планованої діяльності передбачається Будівниц-

тво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та 
островом Оболонський у Оболонському районі м. Києва

 (види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)
5. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. 
Створення комфортних умов для відпочинку населення та організації 

зони відпочинку. 
6. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних – відповідно до проектних рішень;
 (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користу-

вання, вид використання)
сировинних – відповідно до проектних рішень;

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – відповідно до 

проектних рішень;
(види, обсяги, джерела)

водних – не потребує;
(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)

трудових – відповідно до проектних рішень.
7. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – 

відповідно до проектних рішень.
8. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

варіантами. 
В робочому проекті будуть враховані містобудівні, екологічні, сані-

тарно-гігієнічні та протипожежні обмеження згідно діючої нормативної 
документації, отриманих технічних умов, висновків органів виконавчої 
влади та ін.

9. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за варіантами – згідно проектних рішень.

10. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й 
експлуатації) на навколишнє середовище: 

11. Обсяг виконання ОВНС – в повному обсязі відповідно до 
ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості.
Публікація заяви про наміри у засобах масової інформації, при ви-

никненні питань з боку громадськості щодо діяльності об’єкта, їй буде 
надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні матеріали і 
документи в установленому порядку.

Після публікації заяви про наміри в засобах масової інформації, всі 
пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін у Оболонській 
районній в місті Києві державній адміністрації: м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенко, буд. 16, тел.: +38 (044) 418-84-30, rda@obolonrda.gov.ua.

Поверхневі 
та підземні 
води, ґрунти

Вплив на ґрунти тимчасовий та виключно під час бу-
дівництва. Вплив на підземні та поверхневі води не 
передбачається. Передбачається встановити тимчасові 
ЛОС з системою оборотного водопостачання для миття 
коліс будівельного транспорту.

Клімат  
і мікроклімат

Негативний вплив на клімат і мікроклімат відсутній.

Атмосферне 
повітря

При проведенні будівельних та підготовчих робіт будуть 
викидатися такі речовини відповідно т/рік: оксид вугле-
цю – 0,254661, вуглеводні – 0,038934, оксиди азоту – 
0,089403, сажа – 0,021383, сірки діоксид – 0,015535, 
заліза оксид – 0,005050, марганцю оксид – 0,000350, 
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 
0,14500, уайт-спирит – 0,009356.

Водні  
ресурси

Водозабезпечення будівельного майданчика передба-
чається здійснювати за рахунок привозної води. Перед-
бачається встановлення накопичувачів для ливневих 
стоків господарчого майданчика під час будівництва. 
Під час експлуатації об’єкта не передбачається збір та 
скид ливневих вод. 

Відходи Відходи, що будуть утворюватися під час будівництва 
передаватимуться спеціалізованим підприємствам.

Флора  
та фауна

У ході підготовчих та будівельних робіт передбачається 
звільнення від зелених насаджень на частині проектної 
території відповідно до Акту видалення зелених наса-
джень (дерев 120 одиниць, кущів 105 одиниць, самосівів 
та порослів – 150 одиниць). Негативний вплив на фауну 
не передбачається. Проектом передбачено благоустрій 
та озеленення території після виконання будівельно-
монтажних робіт.

Соціальне 
середовище

Створення зручного пішохідного мостового переходу 
між Оболонською набережною та островом Оболонський 
у Оболонському районі м. Києва, доступного для всіх 
видів населення (у тому числі і для моломобільних груп 
населення), облаштованого з комфортними оглядовими 
зонами для відпочинку населення.

Техногенне 
середовище

Негативний вплив на техногенне середовище відсутній.

Повідомлення про оприлюднення 
результатів розгляду пропозицій гро-
мадськості, довідки про громадське 
обговорення, довідки про проведення 
консультацій до проекту містобудівної 
документації «Детальний план території 
в межах бульв. Дружби Народів, вул. 
Велика Васильківська, Щорса, Володи-
миро-Либідська, Казимира Малевича, 
залізниці у Голосіївському районі м. 
Києва».

Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
(замовник) та ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ» (роз-
робник), керуючись Законом України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності», Законом 
України «Про стратегічну екологічну оцінку»,  
постановою Кабінету Міністрів України від 25 
травня 2011 року № 555 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної до-
кументації на місцевому рівні», повідомляють 
про завершення процедури громадських об-
говорень  проекту містобудівної документації 
«Детальний план території в межах бульв. 
Дружби Народів, вул. Велика Васильківська, 
Щорса, Володимиро-Либідська, Казимира 
Малевича, залізниці у Голосіївському районі 
м. Києва».

Проект документа державного плануван-
ня та звіт про стратегічну екологічну оцінку 
було оприлюднено на офіційному вебсайті 
замовника (https://kga.gov.ua ) з метою одер-
жання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості. 

Громадські обговорення проекту містобу-
дівної документації «Детальний план території 
в межах бульв. Дружби Народів, вул. Велика 
Васильківська, Щорса, Володимиро-Ли-
бідська, Казимира Малевича, залізниці у 
Голосіївському районі м. Києва» тривали  з 
02 серпня по 02 вересня 2019 року. 

Громадські слухання проекту містобудівної 
документації «Детальний план території в 
межах бульв. Дружби Народів, вул. Велика Ва-
сильківська, Щорса, Володимиро-Либідська, 

Казимира Малевича, залізниці у Голосіївському 
районі м. Києва» було проведено 16 серпня 
2019 року о 14.00 в залі архітектурно-місто-
будівної ради Департаменту містобудування 
та архітектури за адресою вул. Хрещатик, 32, 
м. Київ, 01001. 

З протоколом про проведення громадських 
слухань можливо ознайомитись на офіційному 
вебсайті замовника за посиланням: https://
kga.gov.ua. 

Про оприлюднення проекту документа дер-
жавного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку громадськість відповідно 
до Закону України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 
року № 555 «Про затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на міс-
цевому рівні» було повідомлено у друкованих 
засобах масової інформації «Голос України» 
№145 (7151) від 2.08.2019 р., «Хрещатик 
Київ» №44 (5236) від 02.08.2019 р., та роз-
міщено на офіційному вебсайті замовника за 
посиланням: https://kga.gov.ua.

За результатами громадського обгово-
рення підготовлено довідку про громадське 
обговорення, в якій підсумовані отримані 
зауваження і пропозиції. З довідкою про 
проведення громадських обговорень мож-
ливо ознайомитись на офіційному вебсайті 
замовника за посиланням: https://kga.gov.ua.

За результатами проведення консультацій з 
органами виконавчої влади підготовлено до-
відку про проведення консультацій з органами 
виконавчої влади, в якій підсумовані отримані 
зауваження і пропозиції. З довідкою про про-
ведення консультацій з органами виконавчої 
влади можливо ознайомитись на офіційному 
вебсайті замовника за посиланням: https://
kga.gov.ua.

З результатами розгляду пропозицій гро-
мадськості до проекту містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні можливо озна-
йомитись на офіційному вебсайті замовника 
за посиланням: https://kga.gov.ua.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код згідно з 
ЄДРПОУ: 40538421,
(повне найменування юридичної особи, код згідно 
з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізич-
ної особи – підприємця, ідентифікаційний код або 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від  
прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають від-

мітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкт господарювання.
Юридична адреса: 01001, м. Київ, площа Івана 

Франка, 5.
Телефон: +38(044) 207-87-08, 207-87-30.
Планована діяльність буде здійснюватися за адре-

сою: 01013 м. Київ, вул. Промислова, буд. 4, телефон: 
+38(044) 207-87-46.

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи-підпри-
ємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону).

2.Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планова діяльність, її характеристика.
Видобування питних підземних вод (корисні копа-

лини загальнодержавного значення згідно Постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827) 
на водозаборі «Ділянка «ТЕЦ №5 ПАТ «Київенерго», 
Київського родовища питних підземних вод», який 
знаходиться на території ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» 
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (свердловинами №№1-а, 
2, 3), що розташований за адресою – м. Київ, вул. 
Промислова, буд. 4, для господарсько-питних і ви-
робничих потреб підприємства.

Технічна альтернатива 1.
Водозабір складається із трьох свердловин №№ 1-а, 

2, 3, які експлуатують водоносний горизонт у байось-
ких відкладах середньої юри (свердловини №№1-а, 
2) і водоносний комплекс у сеноман-келовейських 
відкладах (свердловина №3).

Конструкція свердловин забезпечує захист підзем-
них вод від забруднення з поверхні. Кожна свердловина 
знаходиться в окремому павільйоні. Санітарно-захисні 
зони витримані.

Свердловини обладнані фільтрами, глибинними 
насосами типу ЕЦВ. Поверхня водозабору рівна, 
окультурена. Подача води здійснюється через закриту 
герметичну систему. Режим експлуатації ділянки 
надр – цілодобовий. Фактичне водоспоживання не 
перевищує встановленого ліміту споживаної води з 
підземного джерела, що регламентується дозволом 
на спеціальне водокористування. Протоколом ДКЗ 
від 30.10.2014 р. № 3259 у кількості 1374 м3/добу за 
категоріями А+В затверджені експлуатаційні запаси 
підземних вод. Річна потужність підприємства з ви-
добування експлуатаційних запасів підземних вод 
складає до 305,577 тис. м3/рік.

Забезпечення потреб підприємства за рахунок 
мережі артезіанських свердловин обумовлено необ-
хідністю автономної системи водозабезпечення на 
підприємствах електроенергетики.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним ва-
ріантом для вирішення потреб підприємства 
щодо здійснення планованої діяльності.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки експлуатація свердловин 

продовжується наявним фондом обладнання у межах 
ділянки надр, де розташований водозабір «Ділянка 
«ТЕЦ №5 ПАТ «Київенерго», Київського родовища 
питних підземних вод», яка розташована на території 
ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», 
а продуктивність свердловин цілком задовольняє 
потребу підприємства у питних підземних водах.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планової діяльності: те-
риторіальна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється в м. Київ, вул. 
Промислова, буд.4, розташованої в правобережній 
частині м. Києва на земельній ділянці, яка належить 
ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

На замовлення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – на сьогодні – 
ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ(КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛО-
ЕНЕРГО» були проведені роботи з геологічного ви-
вчення, у тому числі і дослідно-промислова розробка 
питних підземних вод водозабору, по результатам цих 

робіт була виконана геолого-економічна оцінка екс-
плуатаційних запасів підземних вод (складений звіт) 
із затвердженням запасів в ДКЗ України (Протокол 
№ 3259 від 30.10.2014 р.).

Місце провадження планової діяльності: те-
риторіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки свердловини існуючі 
і планується продовження їх експлуатації в межах 
території підприємства.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним варі-
антом для забезпечення експлуатації свердловин 
в межах території підприємства.

У зв’язку із викладеним, розгляд місця провадження 
планової діяльності за територіальними альтернати-
вами недоцільний.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності.

Соціально-економічний вплив від планованої ді-
яльності носить позитивний характер. Видобування 
питних підземних вод забезпечує можливість їх вико-
ристання для господарсько-питного водопостачання, 
передачі води іншим споживачам, а також створює 
умови для безперервного виробничого процесу для 
забезпечення надійності тепло та електропостачання 
споживачів м. Києва та підвищення енергоефектив-
ності функціонування існуючої системи комунальної 
інфраструктури м. Києва, створення (збереження) 
нових робочих місць та додаткові надходження коштів 
в місцевий бюджет.

Прийняті природоохоронні заходи забезпечують 
мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
діяльності на умови життєдіяльності та здоров’я 
місцевого населення.

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Водозабір «Ділянка «ТЕЦ №5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 
Київського родовища питних підземних вод роз-
ташований в правобережній частині м. Києва, в ад-
міністративному відношенні в Голосіївському районі 
м. Києва по вул. Промисловій, 4 – на сьогодні ця 
ділянка підпорядковується ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Водозабір складається із трьох свердловин 
№№ 1а,2,3, які експлуатують водоносний горизонт 
у байоських відкладах середньої юри (свердловини 
№№ 1а, л2) і водоносний комплекс у сеноман-кело-
вейських відкладах (свердловина №3).

Для відбору підземних вод підприємство має дозвіл 
на спеціальне водокористування № 89/КІ/49д-18 від 
30.08.2018 року, встановлений ліміт водоспоживання 
в обсязі 1001,057 м3/добу і лист-погодження Держав-
ної служби геології та надр України від 03.09.2018 р. 
№ 17687/10/10–18 на водозабір питних підземних 
вод. Середньорічний водовідбір із свердловин 
за 2019 рік склав 136,2 тис. м3/рік. Відповідно до 
потреб підприємства свердловини працюють у 
переривчастому режимі із сезонними та добовими 
коливаннями 365 діб на рік. Тобто, середньо-річний 
добовий водовідбір із експлуатаційних свердловин 
підприємства у 2019 р. становив 373,15 м3/добу. 
Підземна вода, видобута зі свердловин водозабору, 
відповідає вимогам ДСанПІНу 2.2.4-170-10 і вико-
ристовується для задоволення господарсько-питних 
потреб підприємства ТЕЦ-5 СП «Київські ТЕЦ». 
Вода із свердловин подається до насосного цеху 
із водомірними вузлами, а далі – накопичується у 
двох підземних баках по 400 м3 кожен.

Водовідбір із свердловин знаходиться в межах 
діючого дозволу на спеціальне водокористування.

Свердловини розташовані в межах промислової 
території підприємства.

Свердловина № 1-а (№4391) пробурена у 2003 р. 
КСУ «Бурвод» глибиною 231,0 м на промисловому 
майданчику підприємства ТЕЦ-5. Водовмісні породи 
представлені сірими середньозернистими пісками 
потужністю 44,0 м. Водоносний комплекс пере-
кривається слабопроникною товщою батських глин 
юри загальною потужністю 90,0 м та комплексами 
різновікових порід крейди, палеогену і четвертинних 
відкладів загальною потужністю 97,0 м. Покрівля 
водоносного комплексу залягає на глибині 187,0 м. 
Величина напору над покрівлею водоносного комп-
лексу становить 114,0 м. За паспортними даними 
статичний рівень на момент буріння встановився на 
глибині 73,0 м від поверхні землі. Дебіт свердловини 
складав 60,0 м3/год (16,7 дм3/с) при зниженні на 27,0 
м. Свердловина обладнана насосом ЕЦВ 10-63-150, 
зануреним на глибину 121,0 м. Доступ до свердловини 
сторонніх осіб заборонено.

Свердловина № 2 пробурена у 1971 р. Київським 
трестом «Укрбурвод» глибиною 260,0 м. Водовмісні 
породи представлені сірими середньозернистими 
пісками потужністю 62,0 м. Водоносний комплекс 
перекривається слабопроникною товщою батських 
глин юри загальною потужністю 90,0 м та комплекса-

ми порід крейди, палеогену і четвертинних відкладів 
загальною потужністю 97,0 м. Покрівля водоносного 
комплексу залягає на глибині 187,0 м. Величина напо-
ру над покрівлею водоносного комплексу становить 
148,0м. За паспортними даними статичний рівень 
на момент буріння встановився на глибині 39,0 м від 
поверхні землі. Дебіт свердловини складав 60,0 м3/
год (16,7 дм3/с) при зниженні на 22,0 м. Свердловина 
обладнана насосом ЕЦВ 10-63-150, зануреним на 
глибину 116,0 м. Доступ до свердловини сторонніх 
осіб заборонено.

Свердловина № 3 пробурена в 1975 р. Київським 
СУ-581. Глибина свердловини 105,0 м. Водовмісними 
породами є пісковик сірий потужністю 42,0 м.

У покрівлі водоносного комплексу залягає товща 
відносно водотривкої мергельно-крейдової товщі 
сенон-турону потужністю до 10,0 м. Величина на-
пору над покрівлею водоносного комплексу складає 
65,0 м Після буріння свердловини статичний рівень 
був встановлений на глибині 20,0 м від денної по-
верхні. Дебіт свердловини складав 29,0 м3/год. (8,05 
дм3/с) при зниженні рівня на 40,0 м. Питомий дебіт 
становив 0.2 дм3/с. Свердловина обладнана насосом 
ЕЦВ8-25-100, зануреним на глибину 66,0 м. Доступ 
до свердловини сторонніх осіб заборонено.

Свердловини №№ 1-а, 2, 3. Всі свердловини об-
ладнані металевими кришками та оголовками. На всіх 
свердловинах вмонтовані крани для відбору води і 
встановлені лічильники відбору води марки СТВ-100. 
Санітарні зони витримані в розмірах: свердловина 
№1-а – 200х200м, свердловина №2 – 60х60м, сверд-
ловина № 3 – 100х100м. Для захисту свердловин об-
ладнані цегляні павільйони (наземні) кубічної форми 
3х3х3м. Територія санітарних зон впорядкована та 
огороджена з охороною і без доступу сторонніх осіб.

За хімічним складом підземні води байоських 
відкладів юри (свердловини №№1-а, 2) – гідрокар-
бонатно-кальцієві з мінералізацією від 0,280 г/дм3; 
підземні води сеноман-келовейського водоносного 
комплексу (свердловина №3) – гідрокарбонатні 
кальцієво-натрієві і натрієво-кальцієво-магнієві з 
мінералізацією 0,24–0,30 г/дм3, за водневим по-
казником рН-7,3–7,7 – нейтральні, прісні, без запаху, 
прозорі. Санітарно-бактеріологічний та радіологічний 
стан підземних вод задовільний. У бактеріологічно-
му відношенні вода здорова. Вміст радіоактивних 
елементів не перевищує норми. Питні підземні води 
відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною», відповідають вимогам і використовуються 
для господарсько-питних та виробничих потреб.

Режим водовідбору з водозабору цілодобовий, 
щоденний (365 діб на рік).

6.Екологічні та інші обмеження планової ді-
яльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
 – проведення режимних спостережень за кількістю 

видобутку, якісним складом та рівнями підземних вод;
 – забезпечення виконання вимог ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 – дотримання вимог та виконання заходів в межах 

поясів ЗСО. Попередження засмічення, забруднення 
поверхневих та підземних вод;

 – дотримання умов спеціального водокористування.

Щодо технічної альтернативи 2 – не роз-
глядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:
 – дотримання меж та режиму поясів ЗСО;
 – виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, 

охоронних та захисних заходів.

Щодо територіальної альтернативи 2 – не 
розглядається.

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
Оскільки свердловини існуючі та їх експлуатація 

продовжується наявним фондом обладнання у межах 
ділянки надр, де розташований водозабір ТЕЦ-5 СП 
«КИЇВСЬКІ ТЕЦ», проведення додаткової еколого-
інженерної підготовки і захисту території не потрібно. 
Підземна насосна станція побудована відповідно до 
державних будівельних норм. На водозаборі викорис-
товується закрита система водозабору та розподілу 
води, що відповідає сучасним вимогам.

Підземні насосні станції побудовані відповідно до 
існуючих норм положення № 2640–82 від 18.12.1982р. 
«Положення про порядок проектування та експлуа-
тації ЗСО джерел водопостачання та водопроводів 
господарсько-питного призначення» та відповідають 
умовам, які не допускають забруднення глибинних 
водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист 
території здійснюється існуючою інфраструктурою.

Щодо технічної альтернативи 2 – не роз-
глядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Водозабір «Ділянка «ТЕЦ №5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Ки-

ївського родовища питних підземних вод розташований 
в правобережній частині м. Києва, в адміністративному 
відношенні в Голосіївському районі м. Києва по вул. 
Промисловій, 4 – на сьогодні ця ділянка підпорядко-
вується ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Зона санітарної охорони ви-
тримана відповідно до положення № 2640-82 від 
18.12.1982 р. «Положення про порядок проектуван-
ня та експлуатації ЗСО джерел водопостачання та 
водопроводів господарсько-питного призначення» 
при будівництві експлуатаційних свердловин та пе-
редбачено заходи, які не допускають забруднення 
глибоких водоносних горизонтів.

Щодо територіальної альтернативи 2 – не 
розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.
В процесі експлуатації водозабору «Ділянка «ТЕЦ 

№5 ПАТ «Київенерго» Київського родовища питних під-
земних вод» підприємства ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»:

вплив на рослинний та тваринний світ – відсутній;
вплив на клімат та мікроклімат – відсутній;
вплив на техногенне середовище – відсутній;
соціальне середовище – позитивний;
водне середовище – обсяги водокористування, 

водозабір підземних вод не перевищує ліміту зазна-
ченого в дозволі на спеціальне водокористування № 89/
КІ/49д-18 від 30.08.2018 року та запасів затверджених 
Протоколом ДКЗ України № 3259 від 30.10.2014 р.;

геологічне середовище – вплив відсутній;
ґрунти – вплив відсутній;
атмосферне повітря – вплив є короткостроковим, 

може виникати неочікувано, без певної закономірності 
на обмеженій ділянці і є екологічно допустимим.

Щодо технічної альтернативи 2 – відсутня.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Соціальне середовище – позитивний в плані за-

безпечення питною водою.

Щодо територіальної альтернативи 2 – від-
сутня.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля ( зазна-
чити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планована діяльність належить до другої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, а саме п.3,ч.3 ст.3 – видобування 
корисних копалин, крім корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються землевласниками чи 
землекористувачами в межах наданих їм земельних 
ділянок з відповідним цільовим використанням, а 
також п.13 ч.3 ст.3 – господарська діяльність що 
призводить до скидання забруднюючих речовин у 
водні об’єкти та забір води з водних об’єктів за умови 
що водозабір підземних вод перевищує 300 метрів 
кубічних на добу.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля, в тому 
числі наявність значного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу.

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля у відповідності до ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059 VIII 
від 23 травня 2017 року.

12.Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля – це процедура, що передбачає:

 – підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

 – проведення громадського обговорення планової 
діяльності;

 – аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь – якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

 – надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 

результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

 – врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеному у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планової діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови ії провадження.

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СOVID-19), спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не проводяться і не 
призначаються на дати, що припадають на цей пе-
ріод, про що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному вебсайті уповно-
важеного органу громадськість має право надавати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планової 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вказуйте 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження та 
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження планованої діяльності буде отримання 
спеціального дозволу на користування надрами 
(видобування корисних копалин – питні підземні 
води) водозабору «Ділянка «ТЕЦ-5» ПАТ «Київенерго» 
Київського родовища питних підземних вод» підпри-
ємству ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕ-
НЕРГО», що видається Державною службою геології 
та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планової діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до:

Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: 
OVD@mepr.gov.ua, тел.: (044) 206-31-40; (044) 206-
31-50, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна. 

(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа).

Рішенням Окружного адміністративного 
суду міста Києва від 21.09.2020 по справі 
№ 826/15463/18 адміністративний позов 
Герасименко Олени Ігорівни до виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), третя особа, яка 
не заявляє самостійних вимог щодо предмета 
спору на стороні відповідача – Комунальне 
підприємство з експлуатації житлового фонду 
«Житло-Сервіс», про визнання незаконним та 
нечинним розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) від 12.02.2018 № 211 
«Про внесення змін до Тарифів та структури 
тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, які 
надають виконавці цих послуг, по кожному 
будинку окремо для здійснення розрахунків із 
споживачами залежно від оплати останніми 
не пізніше або після 20 числа місяця, що на-
стає за розрахунковим», зареєстрованого 

в Головному територіальному управлінні 
юстиції у місті Києві 27.02.2018 за № 50/1898, 
задоволено частково.

Визнано протиправним та нечинним роз-
порядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 12.02.2018 № 211 «Про вне-
сення змін до Тарифів та структури тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій, які надають 
виконавці цих послуг, по кожному будинку 
окремо для здійснення розрахунків із спо-
живачами залежно від оплати останніми не 
пізніше або після 20 числа місяця, що настає 
за розрахунковим» в частині встановлення 
тарифу та структури тарифу на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій по будинку № 21-а по бульвару 
Верховної Ради в м. Києві.

В іншій частині позовних вимог – від-
мовлено.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 6 листопада 2020 р. 
о 10.00 буде проводити встановлення меж земель-
ної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хромцовій 
Тетяні Валентинівні за адресою: вул. Столєтова, 
25, у Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Порхун Г.М. 

(кадастровий номер: 8000000000:82:274:0039) та 
Квасюк I.В., Блiнов М.В. (кадастровий номер: 
8000000000:82:274:0040), або Ваших уповно-
важених представників, бути присутніми для по-
годження акта прийому-передачі межових знаків 
на зберігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 6 листопада 2020 р. о 10.00 
буде проводити встановлення меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) гр. Тесленку Юрiю 
Олександровичу за адресою: вул. Корiнна, 30, у 
Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжного землекористувача: Джус I.I. (ка-

дастровий номер: 8000000000:79:099:0052), Кисiль 
М.I. (кадастровий номер 8000000000:79:099:0108), 
К и с е л ь  О . М . ( к а д а с т р о в и й  н о м е р : 
8000000000:79:099:0046), або Ваших уповноважених 
представників, бути присутніми для погодження акта 
прийому-передачі межових знаків на зберігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 06.11.2020 о 10.30 встановлюватиме межі земельної ділянки на 
вул. Барикадній, 7, у Голосіївському районі м. Києва. Просимо представників суміжників – 
гр. Довгань А.П. (кад. номер: 8000000000:79:491:0041) бути присутніми для погодження 
Актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки акти вважаються погодженими. 

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, просп. Оболонський,14-б, кв. 
225, видане Державним комунальним управлінням житлового господарства Мінського р-ну м. Києва 
09.03.2000 р., наказ №874, на ім’я Князєва Н.О., Філатова Н.М., Князєв Д.І., Князєва І.І., вважати не-
дійсним.   

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. 
Березняківська, 10, кв. 37, видане Дніпровською РДА у м. Києві 06.11.2003 р., 
№61-95, на ім’я Сурмач М.П., Сурмач І.М., вважати недійсним.

За чисті парти і в теплі класи: 
київські школярі повертаються 
після канікул
До повернення 
школярів, навчальні 
заклади Києва 
продезінфікували 
і підключили опалення.

Про це  мер Києва Віталій 
Кличко заявив під час онлайн бри-
фінгу в прямому включенні з дому, 
де перебуває на самоізоляції через 
захворювання на коронавірус.

«Із 29 жовтня відновлюється на-
вчання після канікул у столичних 
школах. Залишаться на карантині 
вісім шкіл і 587 класів у 186 шко-
лах Києва – через захворювання 
педагогів і учнів», – сказав Віта-
лій Кличко.

Він зауважив, що після вибо-
рів у всіх школах міста, де були 
розташовані дільниці, здійснили 
дезінфекцію. А 95 відсотків на-

вчальних закладів – 420 шкіл – за 
заявками директорів уже підклю-
чені до опалення.

«Думаю, учні безпечно зможуть 
повернутися за парти. Але, під-
креслю: ми тримаємо ситуацію на 
контролі й оперативно ухвалюємо 
рішення щодо карантину в окремих 
школах. Чи про переведення окре-
мих класів на дистанційне навчан-
ня», – наголосив Віталій Кличко.

Протягом першої чверті у режимі 
дистанційного навчання (у різні пе-
ріоди) всього працювали 20 шкіл, 

з них лише 2 на лівому березі.  
У другій чверті 8 шкіл міста (1,8%) 
розпочнуть чверть у дистанційному 
форматі (в останній день першої 
чверті таких шкіл було 7); у кожній 
третій школі окремі класи також 
працюватимуть дистанційно.

«Друга чверть має свої особли-
вості. По-перше, вона найкоротша 
та завершує перший семестр. Її фі-
налом буде семестрове оцінювання. 
По-друге, це період зміни погодних 
умов та, як правило, зростання 
рівня респіраторних захворювань, 
а отже не виключено впроваджен-
ня нових карантинних обмежень. 
У випадку вимушеного збільшення 
канікул, доведеться продовжува-
ти навчальний рік у червні, адже 
освітній процес повинен тривати 
не менше 175 днів», – наголошують 
у столичному Департаменті освіти.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»



Засновник – Комунальне підприємство 
Київської міської ради  

«Центр публічної комунікації  
та інформації»

Директор Анна КУНИЦЬКА
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, 
який здійснив державну реєстрацію, Депар-
тамент державної реєстрації Міністерства 
юстиції України, м. Київ 
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 298-09-30, 298-09-58, 
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: edition.cpci@gmail.com
Видання листується з читачами тільки на 
сторінках газети. Газета публікує також ті 
матеріали, в яких думки авторів не збігаються 
з позицією підприємства. При передруку по-
силання на «Хрещатик Київ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком   Р  друкуються на правах 
реклами. 

Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ,  
вул. Марка Вовчка, 12/14.

Загальний наклад 27000 
Замовлення 80772

Передплатний індекс
щотижневого випуску

61308
4 МІСТО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код згідно 
з ЄДРПОУ: 40538421,

(повне найменування юридичної особи, код 
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання.

Юридична адреса: 01001, м. Київ, площа Івана 
Франка, 5.

Телефон: +38(044) 207-87-08, 207-87-30.
Планована діяльність буде здійснюватися за 

адресою: 02660 м. Київ, вул. Пухівська, буд.1-а, 
+38(044) 207-87-46.

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи-підпри-

ємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону).

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Здійснення операцій у сфері поводжен-

ня з небезпечними відходами (зберіган-
ня, видалення шламу ванадійвмісного) на  
ТЕЦ–6 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Технічна альтернатива 1.
Зберігання ванадійвмісного шламу на території 

підприємства з дотриманням вимог природо-
охоронного та санітарного законодавства, що 
підтверджено висновком Державної санітарно-
епідеміологічної від 08.05.2019 №12.2-18-2/9977. 
Проммайданчик виробничої дільниці з усіх боків 
оточений територією промзони. Шламонакопичувач 
ванадійвмісного шламу розташований на території 
очисних споруд хімічного цеху. Територія підпри-
ємства огороджена по периметру і облаштована, 
має тверде покриття проїздів і майданчиків. Об’єкт 
введений в експлуатацію у 1981 році. Проектна по-
тужність шламонакопичувача становить – 38,97 т. 
На даний час обсяг відходів у шламонакопичувачі 
становить 11,61 т.

Технічна альтернатива 2.
В якості Технічної альтернативи 1 є видалення 

ванадійвмісного шламу шляхом здійснення опе-
рацій поводження з небезпечними відходами у 
відповідності до рекомендацій наукового звіту ДУ 
«Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України» від 15.03.2019 №22/599, а саме: 
передача ванадійвмісного шламу на полігони ТПВ 
як ізолюючого шару (для улаштування тіла полігону) 
або для використання ванадійвмісного шламу як 
вторинної сировини шляхом застосування технологій 
з вилучення ванадію.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється на території 
діючого підприємства ТЕЦ-6 за адресою 02660, 
м. Київ, вул. Пухівська, буд. 1-а.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки шламонакопичувач 
є діючим і його експлуатацію буде продовжено в 
межах території підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності.

Поводження з ванадійвмісним шламом на ТЕЦ-6 
здійснюється у відповідності до «Інструкції про порядок 

поводження з ванадійвмісним шламом», затвердженою 
наказом СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
від 08.10.2018 №59. Виконання вимог даної Інструкції 
спрямоване на обмеження негативного впливу на 
навколишнє середовище, зменшення обсягів роз-
міщення ванадійвмісного шламу.

Ванадійвмісний шлам утворюється тільки в ре-
зультаті спалювання мазуту, який є резервним 
паливом для ТЕЦ-6, в опалювальний період для 
забезпечення надійності тепло та електропостачання 
споживачів м. Києва та підвищення енергоефектив-
ності функціонування існуючої системи комунальної 
інфраструктури м. Києва, створення (збереження) 
нових робочих місць та додаткові надходження 
коштів в місцевий бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо).

Накопичувач ванадійвмісного шламу побудований 
відповідно до проектного завдання, розробленого 
інститутом «Теплоелектропроект», і введений в 
експлуатацію в 1981 році, відноситься до категорії 
«Небезпечні».

Він відкритого типу, місткістю 19000 м3, виконаний 
згідно з проектом у розрізі – трапеційної форми, 
заглиблений в землю на 4,0 м., споруджений у 
залізобетонній основі, днище і відкоси ізольовані 
поліетиленовою плівкою, присипані піском і гравієм.

Відходи ванадійвмістимого шламу утворюються 
з води після обмивання регенеративних обертових 
повітропідігрівачів (РОП), на поверхнях яких від-
кладаються продукти горіння мазуту.

Вода після обмивання поверхонь РОП відкачується 
з головного корпусу на очисні споруди в баки, в яких 
проводиться нейтралізація (осад важких металів) 
залізо, ванадій, мідь та ін.) за допомогою вапняного 
шламу, а потім по шламопроводах в накопичувач 
токсичного шламу.

На даний час в накопичувачі зберігається 11,61 
тонн сухої маси шламу, який зберігається в спе-
ціальному нефільтрованому шламонакопичувачі 
відповідно до розділу 4 Паспорта місця видалення 
відходів від 22.01.2019 №13021/174–2.

Так як шламонакопичувач не є джерелом викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, його 
не включено до Звіту з інвентаризації джерел ви-
кидів та Матеріалів, у яких обґрунтовуються обсяги 
викидів забруднюючих речовин.

Шламонакопичувач є невід’ємною частиною 
загальної структури станції і призначений для забез-
печення безперервного виконання технологічного 
процесу, який забезпечує функціонування існуючої 
системи комунальної інфраструктури м. Києва.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
Дотримання вимог Закону України «Про відходи», 

а саме:
 – проведення обліку утворення ванадійвмісного 

шламу;
 – здійснення контролю за станом об’єкту (шламо-

накопичувача) розміщення ванадійвмісних відходів;
 – здійснення експлуатації зазначеного об’єкту 

(шламонакопичувача) з додержанням вимог при-
родоохоронного законодавства.

Дотримання вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна 
експлутація електричних станцій і мереж. Правила», 
а саме:

 – систематичний хіміко-аналітичний контроль 
за якістю підземних вод по свердловинах спосте-
режної мережі.

Щодо технічної альтернативи 2.
У разі передачі ванадійвмісного шламу на полігони 

ТПВ як ізолюючого шару (для улаштування тіла 
полігону) або для використання ванадійвмісного 
шламу як вторинної сировини шляхом застосування 
технологій з вилучення ванадію дотримуватись ви-
мог ст. 34 Закону України «Про відходи».

Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання меж встановленої санітарно-за-

хисної зони.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки шламонакопичувач 

діючий.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 
і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
Планована діяльність проводиться в межах існуючої 

промислової площадки ТЕЦ-6 з використанням іс-
нуючих технологічних систем, будівель і споруд. На 
території об’єкту проведено інженерно-геологічні 
вишукування ґрунтів та техніко-економічні розра-
хунки інститутом «Теплоелектропроект». Оскільки 
шламонакопичувач ванадійвмісного шламу постійно 
діючий проведення додаткової еколого-інженерної 
підготовки і захисту території не потрібно. Інженерна 
підготовка і захист території здійснюється існуючою 
інфраструктурою.

Щодо технічної альтернативи 2.
У разі застосування технічної альтернативи 2 за-

безпечити дотримання вимог екологічної безпеки.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Планована діяльність проводиться в межах існуючої 

промислової площадки ТЕЦ-6.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки шламонакопичувач 

діючий.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.
Можливі впливи планованої діяльності:
 – повітряне середовище – викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря відсутні;
 – геологічне середовище – за результатами 

щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

 – водне середовище – за результатами щоквар-
тальних спостережень негативний вплив відсутній;

 – ґрунти, земельні ресурси – за результатами 
щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

– поводження з відходами – оцінювання впливу 
здійснюється у звіті;

 – рослинний і тваринний світ – вплив відсутній;
 – навколишнє соціальне середовище – вплив 

відсутній;
 – навколишнє техногенне середовище – вплив 

відсутній.

Щодо технічної альтернативи 2:
 – повітряне середовище – викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря відсутні;
 – геологічне середовище – за результатами 

щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

 – водне середовище – за результатами щоквар-
тальних спостережень негативний вплив відсутній;

 – ґрунти, земельні ресурси – за результатами 
щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

– поводження з відходами – оцінювання впливу 
здійснюється у звіті;

 – рослинний і тваринний світ – вплив відсутній;
 – навколишнє соціальне середовище – вплив 

відсутній;
 – навколишнє техногенне середовище – вплив 

відсутній.

Щодо територіальної альтернативи 1:
 – повітряне середовище – викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря відсутні;
 – геологічне середовище – за результатами 

щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

 – водне середовище – за результатами щоквар-
тальних спостережень негативний вплив відсутній;

 – ґрунти, земельні ресурси – за результатами що-
квартальних спостережень негативний вплив відсутній;

 – поводження з відходами – оцінювання впливу 
здійснюється у звіті;

 – рослинний і тваринний світ – вплив відсутній;
 – навколишнє соціальне середовище – вплив 

відсутній;

 – навколишнє техногенне середовище – вплив 
відсутній.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки шламонакопичувач 

діючий.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»).

Планована діяльність відноситься до першої ка-
тегорії видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля – ст.3 пункт 2 частина 2 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: 
теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності 
для виробництва електроенергії, пари і гарячої 
води тепловою потужністю 50 мегават і більше з 
використанням органічного палива.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати зна-
чного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля передбачено у відповідності до 
ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№2059-VIII від 29.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, під-
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження пла-
нованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості громадськості для участі 
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 

днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не проводяться і 
не призначаються на дати, що припадають на цей 
період, про що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному вебсайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде документ 
дозвільного характеру, а саме: Ліцензія на здійснення 
операцій у сфері поводження з небезпечними від-
ходами (зберігання, видалення) відповідно до вимог 
ст. 34 Закону України «Про відходи»,

(вид рішення відповідно до частини першої 
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля»)
що видається Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України.
(орган, до повноважень якого належить прийнят-

тя такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Київ, 03035,Відділ оцінки впливу на довкілля: 
OVD@mepr.gov.ua, тел.: (044) 206-31-40; (044) 206-
31-50, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа).

Франко і Київ: 
на Саксаганського 
ремонтують будівлю 
під новий музей
Тривають реставраційні роботи будівлі Музею 
видатних діячів української культури на вулиці 
Саксаганського, 93-б, з пристосуванням 
під експозицію музею «Іван Франко і Київ».

«З міського бюджету на ці роботи 
виділено понад 10 млн грн, тож вже 
до кінця року очікуємо на накриття 
дахом цієї чудової будівлі», – пові-
домила директорка Департаменту 
культури Діана Попова. 

Будинок за адресою вул. Сакса-
ганського, 93-б, в якому після ре-
монту буде розміщено експозицію, 
безпосередньо пов’язаний з іменем 
Івана Франка. Він належав члену 
Старої Громади М. І. Гвоздику, як і 

№ 95,  де проживав Микола Лисен-
ко. Ці будинки розташовані впри-
тул, перші поверхи були з’єднані 
дверима, фактично з 1894 р. аж до 
20-х рр. ХХ ст. будівлі були єдиною 
садибою, і Франко неодноразово 
бував тут.

«Безпосередні зв’язки між куль-
турними діячами Заходу і Сходу 
стали суттєвим чинником підне-
сення могутньої хвилі українського 
національного відродження дру-

гої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
І саме через особистість І. Франка 
чітко простежується єдність про-
цесу становлення національної 
самосвідомості та розвитку на-
ціональної культури на теренах 
Західної України та Наддніпрян-
щини. Спілкування, щира дружба 
та творче співробітництво Івана 
Франка з такими діячами культури 
Наддніпрянської України, як Микола 
Лисенко, Михайло Драгоманов, Леся 
Українка, Михайло Старицький, Па-
нас Саксаганський яскраво і вповні 
ілюструють тогочасні історико-
культурні процеси», – розповідають 
у Музеї видатних діячів культури.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

120 спогадів про Голодомор
У Національному Музеї Го-

лодомору-геноциду презенту-
вали масштабний проєкт під 
назвою «Голодомор: мозаїка 
історії», у рамках якого було зі-
брано розповіді 120 очевидців 
із 9 областей.

Фахівці Музею та  видан-
ня Ukraїner впродовж двох міся-
ців записували 120 історій свідків 
Голодомору, поспілкувались із 50 
краєзнавцями та відкрили 66 місць 
масових поховань жертв геноциду.

Проєкт розрахований на тих, 
хто хоче дізнатися більше по істо-
рію геноциду українців та почути 
свідчення очевидців. 

«Кожне локальне дослідження 
допомагає зрозуміти особливості 
Голодомору в окремому регіоні. 
Наш маршрут проходив Київською, 
Чернігівською, Сумською, Жито-
мирською Вінницькою, Черкась-
кою, Кіровоградською, Одеською 
та Миколаївською областями. Досі 
музей не організовував експеди-
цій такого масштабу», – сказа-
ла кураторка проєкту Лариса 
Артеменко.

Свідки Голодомору, окрім роз-
повідей, передали музею унікальні 
експонати, зокрема срібну ложку. 
Ця ложка належала родині Марфи 
Коваленко і її вдалося вберегти 
під час геноциду. Частину срібних 
речей дідусь Марфи обміняв на 
їжу, але саме ложка залишилася.

Окрім цього, також є й інші 
раритетні речі, зокрема посуд та 
одяг тих часів, які належали сім’ям 
жертв Голодомору.

На сайті музею вже опублікува-
ли 5 відеоісторій, де свідки Голо-
домору діляться спогадами про 
найстрашнішу трагедію в історії 
України.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


