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ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

ПрАТ «АК «Київводоканал» планує проведення реконструкції споруд очистки 

стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації 

осадів Бортницької станції аерації. В даний час стічні води м. Києва очищуються на 

спорудах Бортницької станції аерації (БСА), яка складається з 3-х паралельних 

механіко-біологічних блоків очистки, які були введені в експлуатацію в різні роки, з 

потужністю 600 000 м3 на добу кожний. 

Планованою діяльністю передбачається: - реконструкція основних каналізаційних 

станцій (КНС) «Позняки», «Правобережна», що забезпечують надійну подачу стічних 

вод на очисні споруди з застосуванням новітнього обладнання та систем дезодорації 

повітря; - будівництво нових блоків № 1, № 2 та реконструкція існуючого блоку № 3 

очисних споруд механічного та біологічного очищення із впровадженням сучасного 

енергоефективного обладнання; - будівництво технологічної лінії по обробці та 

утилізації осадів; - реконструкція основних споруд, таких як: трубопроводи, колектори, 

канали, що є невід’ємною частиною комплексу очисних споруд; - будівництво 

допоміжних будівель та споруд, необхідних для обслуговування основного 

технологічного процесу. Передбачена реконструкція очисних споруд, інженерної 

інфраструктури, благоустрою, технології очистки та утилізації осадів, яка 

здійснюються в 2 черги з виділенням 5 пускових комплексів в кожній черзі. 

Проект лінії водоочищення розроблений на підставі наступних вихідних даних: - 

Максимальна добова витрата стічних вод – 1 573 000 м3/добу. - Середня добова витрата 

стічних вод – 1 123 600 м3/добу. - Максимальна часова витрата стічних вод – 

81 800 м3/год. 

2. Суб’єкт господарювання  

ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», код ЄДРПОУ 03327664, 

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А Адреса для листування: 

тел./факс: +38 (044) 200-73-02, 200-73-07, e-mail: petlenko.kvk.kapstroy@gmail.com. 
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3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. Електронна 

пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Департаментом 

Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві. 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 

громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 35 робочих днів з моменту 

офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 

надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 

видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 

надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання відбудуться – 8 травня 2019 року о 13 годині, у приміщенні 

актової зали за адресою: вул. Колекторна, 1, м. Київ, 01015. 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. Електронна 

пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 

пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. Електронна 

пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 359 аркушах; 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 

оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Громадськість може ознайомитися з документами від 22.03.2018 року. 

Ознайомлення з матеріалами можливо з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, п’ятниця з 

8:00 по 16:00 за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, 6-й поверх, каб. 601. 

Контактна особа: Петленко Роман Вікторович, Нізейка Олексій Валерійович, 

тел.+38 (044) 280-04-25 
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