
Мета проекту:

Незалежне дослідження водойм, які знаходяться в безпосередній близькості до

золовідвалу, включаючи скид у р. Дніпро через каскад озер, ґрунтів навколо них і повітря.

Отримання експертних звітів щодо проведених досліджень з метою інформування

населення та органів влади і сприяння прийняттю управлінських рішень у відповідності до

цих звітів.

План заходів з реалізації проекту:

1.Координування діяльності активістів щодо контролю стану навколишнього

середовища,зокрема:Організація і замовлення незалежних експертиз та лабораторних

досліджень по зазначених озерах. Організація взаємодії громади з місцевою владою з

метою напрацювання управлінського рішення щодо виявлених проблем.2.Організація

інформування населення через Інтернет, соціальні мережі, ЗМІ.

Ключові показники оцінки результату проекту:

2. виконання рішення КМР від 22.02.2007 № 167/828 (щодо забезпечення права на

інформування громадськості м. Києва про стан забруднення навколишнього природного

середовища) і розпорядження КМДА від 27.01.2011 № 94 (а саме в частині моніторингу

довкілля),враховуючи положення Конвенції про доступ до інформації, участь

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що

стосуються довкілля (Орхуська Конвенція), що ратифікована Верховною Радою України

06.07.99р.



26 вересня 2017 року в Дарницькій районній в місті Києві державній

адміністрації відбулося засідання тендерного комітету з можливими

виконавцями робіт по забору проб. В конкурсі приймали участь

уповноважені представники інституту «медицини праці НАМН

України» м. Київ та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ

України» м. Дніпро. Переможцем конкурсу стала ДЗ

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» оскільки вона не

тільки надасть інформацію про показники шкідливих речовин які

знаходяться у воді, ґрунті та повітрі, а і надасть звіт на що вливають

данні показники забруднення та що з цим можна зробити щоб

покращити стан навколишнього природного середовища.



19.10.2017 року розпочалися роботи

Етап перший:

Згідно технічного завдання були розроблені плани-карти забору проб

Аналіз атмосферного повітря та пилу повітря



Аналіз ґрунту, рухомі форми



Локації забору проб ґрунтів (тверда агрегатна 

форма) відкладень біля водойм та у межах СЗЗ МВВ

ДТЕЦ



Лабораторні дослідження стану води



Забір проб ґрунтів рухомої та твердої агрегатної форми



Забор проб атмосферного повітря та пилу 



Забір проб води



Завершення першого етапу



Всього було взято 130 проб з них:

45-проб води;

39-проб ґрунту (тверда агрегатна форма)

28- проб ґрунту  (рухома агрегатна форма)

18-проб атмосферного повітря (пилу у повітрі) 


