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генерусться програмними засобами веденяi
Ресстру, не зазначасгься суб'скюм

господарюваяня)
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(ресстацiйний номер справи про оцtнку впливу

на довкiлля rLп ановаяо] дiя-,Iькостi )

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звiry

з оцiнки впливу на довкiлля
Повiдомлясмо про початок громадського обговорення звiry з оцiнкн впливу tla

довкiлля планованоi дiяльностi, зазначеноi у rryнкгi l цього оголошення, з метою
виявлення. збирання та врztхування зауважень i пропозичiй громадськостi до планованоi
дiяльностi.

l. Плавовава дiяльнiсгь
КП <,Щирекцiя з капiтального будiвництва та реконстр}кцii (Киiвбулреконстрlкчiя>

плануе технiчне переоснащення СП (зАВОД ЕНЕРГUI)) КП (КИiВТЕПЛОЕНЕРГО> на

вул. Колекгорнiй,44 у,Щарницькому районi м. Киева в частинi системи очищення димових
газiв.

Передбачаеться булiвництво cytacHoT високотехнологiчноi системи очищсння

димових газiв, що }творюються при спzллюваннi вiдходiв в котлоагрегатах Nl=,Ne4
смiттеспшlювального заводу СП (ЗАВОД ЕНЕРГIЯ)) КП (КИiВТЕПЛОЕНЕРГО,).

Кiнцевою метою планованоТ дiяльностi с забезпечення очищення димових газiв вiд
котлоагрегатiв заводу у вiдповiднiсть до дiючих нормативних документiв УкраiЪи та

,Щирекгиви еС 20l0/75lEU про промислове забруднення.
Система очищення димових газiв, що передбачасться до встановлення полягае в

використаннi напiвсухого методу хiмiчноi очистки димових газiв в реакгорi. Метод
напiвсухот хiмiчнот очистки полягас в поглинаннi молекул кислотнt{х газiв, дiоксинiв,

фуранiв та важКих металiв iз забрудненого газу гашеним вапном та активованим вугiллям.
Гашене вапнО Са(ОН). зменшу€ BMicT SO: i SO] В димоВИх газа,х. ,Щля угримання

дiоксинiв, фуранiв та важких металiв використовуватиметься активоване вугiлля.

Обидва хiмiчнi елементи подаються в димовий газ пiсля процесу охолодження у
охолодж)лоч iй баштi.

Пiд час хiмiчноi очистки в реакгорi продукги хiмiчноi реакцiТ у виглядi сухого
порошку, який скIадаеться з сульфiry, сульфаry, гiдрооксиду та хлориду кальцiю, частково

осадж}'ютьсЯ в бркерi реактора, а основна ii маса виноситься димовими газами в р1кавний

фiльтр. .ЩлЯ забезпеченнЯ оптимальних параметрiв системи очистки димових газiв

передбачасться система рециркуляцiТ хiмiчних реагентiв,
2. Суб'скт господарювапня
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИеМСТВО кДИРЕКЦШ З КАПIТАЛЬНОГО

БудIвниI-(твА тА рЕконструкцIi (киIвБудрЕконструкцUl) (кп кдкБр
(киiЪБудрЕконструкцUl ))

Код еДРПОУ 379З22З3.
Юридична адреса: 0l60 |, м. Киiв, вул. В. Житомирська,l5-А
Фактична адреса: 0l00l , м. КиiЪ, вул. Володимирська, 5 I -А
Контактний номер телефону: (044) 235-7l -05.

e-mail: kbr20l l @ukr.net
3. Уповноваясепий оргап, якпй забезпечус проведешня громадського

обговорення
MiHicTepcTBo енергетики та захисry довкiлля УкраiЪи
Поштова адреса: 03035, м. Киiв, вул. Василя Липкiвського, 35,

тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-3 l40
e-mail : gladun@menr.gov.ua.
Контакгна особа: Гладун евгенiй Свгенiйович, головний спецiалiст вiддiлу оцiнки

впливу на довкiлля MiHicTepcTBo енергетики та захисry довкiлля Украihи.



4. Пропелура прнйняття рiшення про провад2.(ення планованоii дiяльностi та
оргав, якпй розглядатпме результатп оцiнкrr впливу rra довкiлля

вiдповiдно до законодавства рiшенням npo про"чл*a"ня данот планованот
дiяльностi буле .Щозвiл на виконаннr будiвельнй poOir, що 

"пдч.r""" д;;;;;".архiтектурно-булiвельною iнспекцiею УкрiiЪ и.
5. Строки, тривалiсть та порядок громадського обговоренпя звiту з оцiшкивпливу на довкiлля, включаючн iвформацiю про час i мiсцЪ ycix ,"nn""o""r",

громадських слухань

-. Тривалiсть громадського обговорення становить 25 робочих днiв (не менше 25, алене бiльше 35 робочих днiв) з моменту офiцiйного опублiкування цiо.о o.onor."",
(зазначаетьсЯ у назвi оголоШення) та 

"чдч"r" 
громадськостi доступу до звiry з оцiнкивпливу на довкiЛля та iншоi додатковоi iнформацii; визначеноi суб'.*rЬ" .о.пйр."irп",

що передасться для видачi висновку з оцiнки впливу на довкiлля.
протягом усього строку_ громадського обaо"ор""", громадськiсть мас право

подавати буль-якi заувaDкення або пропозицi'i. якi, на iT думку, стос},lоться планованоТ
дiяльностi, бgз необхiдностi ii обrр}нтування. Зауваження та пропозицiт можуть подаватисяв письмовiй формi (у тому числi в електронному виглядi) ia усно пiд 

"u. 
.ро-Йо""*"*слцань iз внесенням до протоколу громадських сл}яань. Пропозицii, нчданi пiсп"встановленого строку, не розглядаються.

громадськi сл}хання вiдбудугься
31.01.2020 року об l 1:00 годинi в актовiй залi !арницькоi райопноi в MicTi Кисвi

державIrоi ад}Iiнi cTpauii (2 поверх), за адресою : 0206Е, м. Киiв, вул. О. Кошиця, ll.
6. Уповноважений центральн ий орган або уповноваrtеншй тер иторiальний

орган, що забезпечус доступ до звiry з оцlнки впливу на довкiлля та iншоi досryпноiiнформацii щодо планованоi дiяльltо cTl
MiHicTepcTBo енергетики та захисry довкiлля Украiни.
Поштова адреса: 03035, м. КиiЪ, вул. Василя Липкiвського, 35.
тел. (044) 206_33-02, (0Ц) 206-З 1-39.
Вiддiл оцiнки впливу на довкiлля: glаdчп@mепr,gоч.ча,
тел. (044) 206-3l -40, (044) 206-20-S9.
Контакгна особа: Гладун €вгенiй Свгенiйович, головний спецiалiст вiддiлу очiнки

впливу_надовкiлля MiHicTepcTBo енергетики та захисту довкiлля УкраiЪи,
7. Уповповажений центральняй оргап або уповновалtеший територiальний

оргап, до якого надаються зауваженпя i пропозпцii, та строкп нддашня зауважень iпропозшцiй
MiHicTepcTBo енергетики та захисry довкiлля УкраТни,
Поштова адреса: 03035, м. КиiЪ, вул. Василя Липкiвського, З5.
тел. (044) 206_3З-02, (044) 20б-З 1-39.
Вiддiл оцiнки впливу на довкiлля: glаduп@mепr.gоч.ча,
тел. (044) 206_3 l -40, (044) 206-2О-89.
контаrгна особа: Гладун евгенiй евгенiйович, головний спецiалiст вiддiлу оцiнки

впливу_на довкiлля MiHicTepcTBo енергетики та захисry довкiлля Украiни.
_ Зараження i пропозицii. приймаються npoi".o, усього строку громадського

обговорення, зазначеного в абзацi другому nyn".y i цього оголошення.
8. Наявна екологiчна iнформацiя щодо nn"ro"rroi дiяльностi

. .Звiт 
з оцiнки впливу на довкiлля планованоi дiял bHocTi; повiдомлення про плановану

дiяльнiсть; графiчнi матерiали.
9. Мiсце (мiсця) розмiщенвя звiry з оцiнкп вплпву па довкiлля та iншоt

додатковоi iнформацii (вiдмiнне вiд прrrмiщенпя, зазначеного у пунtffi б цьогооголошення), а також час, з якого громадськiсть моrсе озндйомптися з нпмп
ознайомленнЯ зi змiстоМ звiry ОВ.Щ можЛиве щоденнО з пн-пт 8:00-17:00 год, KpiM
вихiдних з 28.12.2019 р. у примiщеннi:

- Дарницька районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрачiя (вiддiл контролю заблагоустросм та охорони навколишнього природного середовища, кабiнет - 208), зааДресою: 02068, м. Киiв, вул. О. Кошиця, ll. Контаrгна особа: Безотосний BibopМихайлович (заступник начмьника), тел.: (044) 565_19-63,


