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в MicTi Киевi державноi

алмiнiстрацii
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на Ne вlд

Шановний Петро Петровичу!

На виконання вимог ч.3 та б ст.4 Закоку УкраiЪи <Про оцiнку впливу

на довкiлля> КП <Киiвський метрополiтенD просить розмiстити
<Повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягае оцiнцi впrиву на

довкiлля> щодо вид6ýування питних пiдземних вод з дiлянки КиiЪського

родовища у Micui, доступному для громадськостi, а саме: на дошцi оголошень

.Щарничькоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii феестрачiйний
номер справи про оцiнку впливу на довкiлля планованоi дiяльностi в peecTpi

овд 20l932lзl55).

начальник А.О.Кучакiвський

0З056, м,Киiв, пр-т Перемоги, 35
тел.238{8-10
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20193213l55
(ресстацiйний номер справи про оцiнку
впливу на ловкiлля rшанованоi дiяльностi
(авmматично генерусться програмними
засобами ведення единого ре€сту
з очiнки впливу на довкiлля,
jLля паперовоi BePcii зазначасться
суб'сrrом господарювання)

ПОВЦОМЛЕННЯ
про плановану дiяльнiсть, яка пiдляга€ оцiнцi впливу на довкiлля

Комунальне пiдприемство <(Киiвський метрополiтен>>
(кол €fiРПОУ 0З328913)

iнформуе про Haмip провадити плаЕовану дiяJIьнiсть та оцiнку ii' впливу на довкiлля
l. Iнформачiя про сф'€кта господарювzlння

0З056. м. КиiЪ. просп. Пеоемоги. бYдинок 35. тел.: (044\ 2з8-48-77 - (067) 366_00-07
(мiсшезнахолже

особя - пiлпр
ння юридичноТ особи або мiсuе провадження дйльностi фiзичноТ
и€мця (поштовий iндекс, адреса), контакгний номер телефону)

2, fIланована дiяльнiсть, ii' характеристикц технiчнi альтернативи'.
Плапована дiяльнiсть, iT хараюеристика.
ВилобуваЕня питних пlдземних вод (коDиснi опztлини з ьнодеDжавно го зна-

чення. згlдно постанови Кабiнетч MiHicTpiB Укра'iЪи 12.12.|994 р. М827) звlд IlKl1
Ки довища. цо розташована y м. киiв для вивобничих потреб пiдпп и€мства.
Згiлно спецiа,rьного зволч на стчвання Ns4lЗ5 в 28.04.2012 кY. дl-
лянка (киiъський М полiтен> Киlвського Dоло вища скJIаласт з 34 свеолловин. На

ии момент емство и шта ампонованl
про цо свiдчать вiдповiднi акти,

Технiчна альтернатива 1.

Водозабi р представлен ий 24 свердловинitми, що Dозташованl на теDитоD ii м. Киiв.
Свеп овини Nsl. . Ns4. Ns5_ м7. Na3l( . ]ф3l(2). Nq4) 3. Ns44. М5 M59(I).2

N60 l мбl 2 м72 м74 Ns75 J\ъ l Nq56J l7
та .пь5 l74(2)) експлvaTlToTb Сеноманський та ЮDСЬКИИ ВОЛOHOCHI ГОDИЗО нти. свеDл-
ловинIl пDобчDенi на глибинч 80.0_з4l .0 ]\t ебiт свеплловин колива€ться в ll
|2 0 м3/ 72 0м3 с II с 1 l97 м3 об'l04.549 тис. мз/Diк. облiк зl овин здiйсню€ться лlчильниками тип\,
Wp-dynam ic. Видобування пiдземних вод здlиснюсть ся насосalми ТИПУ ЕЦВ Та WILO

Експл lя Dоловища пDоловжч сться нмвн фоrrлом обл ня ч N,l ежах пlл-
Dахован их та затв ених пDото колом лкЗ ]Ф4320 вiд 15 03,20lE р. aciB.

* Суб'скт юсполарювання ма€ право розгляпати бiльше технiчних та територiальних альтернатив.

(лата офiчiйного огryблiкування в елиному
peecTpi з оцiнки впливу на ловкiлля
(автоматично генерусгься проФамнимп
засобами ведення е.пиного ресстру
з оцiнки впливу на довкiлля,
не зазначаеться суб'ектом господарювання)

Технiчна альтер gжнва 2.
плануеться замiна iснуючих лiчильникiв води на чльmазвуковi Эргомеоа-l25.



З. Мiсце проваджеЕня планованоii дiяльностi, територiальнi альтернативи
мiсце провадження планованоi дUlльностl: теDитоD iальна альтеDнатива 1.
планована л bнlcтb здlйсшосться в межах дiлянки Киiвського оодови ща. що Do-

зташована на теритооii м. Киiв.

КП кКиiвськии метDополl тен) мас на балансi 24 експлуатац lинr св дловини
Устя с овин знаходяться п lд землею. Свеодло и пооблтенi на глибину 80.0-
341,0 м. Д rти свердловин становлять l2,0-72.0 мз/добу. Станом на 01.03.2018 р. екс-
плуатацtи Hl запаси питних них вол - 6.67 тис. м]/добч

6. Екологiчнi та iншi обмеження планованоi дiяльностi за альтернативzlми:
щодо технiчноi а.пьтернативи 1 та 2

_ дотимання вимог та виконtlння заходiв в межах поясiв ЗСО;
_ дотримання умов спечiального водокористування;

щодо територiальноi альтернативи l
- дотимання меж поясiв ЗСО.

щодо територiмьноi альтернативи 2
не Dозглядаеться

На оо овищl викоDистовч€ться ита систем забоDч. очищення. Dозп у во-

7. Необхiдна еколого-iнженерна пiдготовка i,захист територii за альтернативами:
щодо технiчноi альтернативи 1 та 2

о oBl ни]l, ви гам. П HacocHl lпо о о
ДБН В.2.5-74:20 13 (водопостачан ня, зовнlшнl MeDежl та споDчди . осноBHl положення
прое ня)), та овольняють умовам якi не пускають забрyднен ня глибинних
водоносних горизонтlв. IнженеDна пiдготовка l захист теDитоDll lисню €ться lснуючою
lH ю

щодо територiальноi альтернативи l
Водозабi р знаходяться в пlдзеNlних сп Свято ШИНСЬКО-БDО BapcbKoi. оболон-

cbKo-TepeMKiBcbKoi , Сирецько-П ечерськоi лlн iй. Зона сaHlTapHol охоDони виmи]\, aIla
вiдпов iдно ДБН В.2.5-74: 20l3 <Водопостачан ня. зовн споочди. оlшнl меDежl та cHoBHl
положення пDоектування) та передбачено заходи якl не допуск забочлне ння г_]и-
бинних водоносних гоDизонтlв.
щодо територiа;rьноi альтервативи 2

не DозгJIядасться

8. Сферц джерела та види мохJIивого впливу на довкiлля:
щодо технiчноi мьтернативи l та 2

о н oBl mнlu
в()пнесепепоRиlII BodoKo- об,
rоунти - Bidcvпtti:

ииl
плив на MaTlM

cBlT - ll1llIu
l]\raT - mнlu

плив на ногенне ви - Bid

alIlня

Мiсце провадженrrя планованоi дiяльностi: територiальна альтернатива 2.
Пiдприемством КП <КиiЪський мецlополiтен> було проведене геологiчне вивчен-

ня дiлянки Киiвського Dодовища питних пiдземних вод. Експлуатацiйнi запаси родо-
вища затвердженi протоколом Nq4З20 вiд 15.03.2018 р. тому оозгляд мiсtlя провадження
планованоi дiяльностi за територiмьними а-пьтеэнативами недоцiльно.

4. Соцiально-економiчний вплив плЕu{ованоi дiяльностi
визначает"ся забезпеrенням Dобочими мiсцями працездатного населено. crrrru-

тою податкiв в мiсцевi бюджети. покпаш.tенгrям економiчноi ситуацii регiонч.
5, Загальнi технiчнi характеристики, у тому числi параметри плапованоi дiяльнос-

Ti (потужнiсть, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)



левласникаlми чи землекоDистувачами в межах наданих 1м земельних дiлянок) та п.п.1 3
п.3ст.3(волозаб D пtдземних вод. цо пеDевишче 300 мз/добч)

10. Наявнiсть пiдстав для здiйснення оцiнки траrскордонного впливу на довкiлля
(в тому числi наявнiсть значного негативного транскордонного впливу на довкiлrrя та
перелiк держав, довкiлля яких може зiвнати значного негативного тzrнскордонного
впливу (зачеплених держав)

тоанскоолонний вплив на довкIлля вlдсчтнrи.

11. Планований обсяг дослiджень та piBeHb детшiзацii iнформачii, що пiдлягас
включенню до звiту з оцiнки влливу на довкiл,rя

Планований обсяг дослiджень та piBeHb еталiзацi:i iнформацii, що пiдтягае вклю-
ченню ло звrтч зоВ ч вiдповiлностi з ст,б Законч Укоаiни кпDо оцlнкч впливу на до-
вкlлляD 2059-VIII в 23 mавня 2017 оокч

12

cbKocTi
Планована суб'ектом господарюваlння дiяльнiсть може мати значний вплив на до-

вкiлля i, отже, пiдлягае оцiнцi впливу на довкiлля вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про
оцiнку впливу на довкiлля". Оцiнка впrпаву на довкiл.llя - це процедура, що передбачае:

пiдготовку суб'сктом господарювання звiту з оцiнки впливу на довкiл,rяl
проведенЕя громадського обговорення планованоi дйльностi;
аналiз уповноваженим органом звiry з оцiнки впливу Еа довкiлля, будь-якоТ дода-

тковоi iнформацii, яку надас суб'ект господарювання, а тzжож iнформачii, отриманоi вiд
громадськостi пiд час громадського обговорення, пiд час здiйснення процедури оцiнки
транскордонного вrlливу, iншоi iнформацii;

надання уповновaDкеним органом мотивованого висновку з оцiнки впливу на до-
вкi.пrrя, що враховус результати ана;riзу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцiнки впливу на довкiлля у рiшеннi про провадження
планованоi дiяльностi, зазначеного у пунктi 14 цього повiдомлення.

У висновку з оцiнки впливу на довкiлля уповноважений орган. виходячи з оцiнки
впливу на довкiл,:rя плшrованоi дiяльностi, визначас допустил.Iiсть чи обrрунтовуе недо-
пустимiсть провадження планованоi дiяльностi та визначае екологiчнi 1rиови ii прова-
дження.

Заборонясться розпочинати провадження планованоi дiяльностi без оцiнки впливу
на довкiлля та отримання рiшення про провадження планованоi дiяльностi.

Процедура оцiнки впливу на довкiлля передбачас право i можливостi громадсько-
cTi для участi у такiй процедlрi, зокрема на стадii обговорення обсягу дослiджень та
рiвня деталiзацii iнформачii, що пiдлягае включенню до звiту з оцiнки впливу на до-
вкiл.:rя, а також на стадii розгляду уповноваженим органом подzlного суб'сктом госпо-
дарювання звiту з очiнки впливу на довкiлля.

На стадii громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля протягом
щонайменше 25 робочих днiв громадськостi надаеться можливiсть надавати буль-якi

Процедура оцiнки впливу на довкiлля та можливостi для участi в нiй громад-

щодо територiальноi альтернативи 1

соцiальнесеDедовище позиrпиапий,,

щодо територiальпоi альтернативи 2
не DозгляJIаеться

9. Нытежнiсть планованоi дiяльностi до першоi чи др),l,оi категорii видiв дiяльнос-
Ti та об'ектiв, якi можlть мати зна.ший впJIив на довкiлля та пiдлягаоть оцiнцi впливу
на довкirrля (зазначити вiдповiдний rrуrкт i частину статгi 3 Закону Украiъи "про оцiн-
ку впливу на довкiлля")

Друга категоDiя видiв планованоi дiяльностi та об'ектiв. якi можJrгь мати значний
вплив на довкiл,ля та пiд.пягають оцiнцi впливу на довкi.lt-ltя. п.п.3 п. З ст. 3 (видобчвання
корисних копалин. KDiM коDисних копалин мiсцевого значення. якi видобyваtоться зем-



за}ъаження i пропозицii ло звiry з оцiнки впливу на довкiлля та плановмоi дiяльностi,
а також взяти )цасть у громадських слуханнях. .щетмьнiше про процедуру громадсько-
го обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля буде повiдомлено в оголошеннi про
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговоренпя обсяry дослiджевь та рiвня детшiзацii iнформацii, що
пiдлягае вкJIюченню до звiry з оцiнки впливу на довкiлля

Протягом 20 робочих днiв з дня оприJIюднення цього повiдомлення на офiчiйно-
му веб-сайтi уповноваженого органу громадськiсть мас право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пунктi 15 цього повiдомлення, за}ъаження i пропозицii до пла-
HoBmroi дiяльностi, обсягу дослiджень та рiвня детшiзацii iнформацii, що пiдлягас
включенню до звiry з очiнки вп.гп,rву на довкiлля.

надаючи Taki зауваженнi i пропозицii, вкажiть реестрацiйний номер справи про
оцiнку впJп-rву на довкiлля планованоi дiяльностi в единому peccTpi з оцiнки впливу на
довкiлля (зазначений на першiй сторiЕцi цього повiдомлення). Ще значно спростить
процес реестрацii та розгляду Ваших зауважеяь i пропозицiй.

У разi отримання таких зауважень i пропозицiй громадськостi вони булуть розмi-
щевi в единоМу peecTpi з оцiнкИ впливу на довкiлля та переданi суб'скту .o".ro!upro-
ванrrя (протягОм трьоХ робочиХ днiв з дrrЯ ix отримання). Особи, що надalють заувzDкен-
ня i пропозицii, cBoiM пiдписом засвiдчують свою згоду на обробку ix персональних да-
пих. Суб'сrг господарювання пiд час пiдготовки звiту з оцiнки впливу на довкiлля зо-
бов'язаний врахувати повнiстю, вр{lхувати частково або обrрунтовано вiд<илити заува-
ження i пропозицii громадськостi, наданi у процесi громадського обговорення обсяry
дослiджень та рiвня деталiзацii iнформачii, що пiдлягас включенню ло,"iTy з оцiнки
впливу на довкirrля. .Щетальна iнформацiя про це включасться до звiту з оцiнки впливу
на довкiлля.

14. Рiшення про провадження планованоi дiяльностi
Вiдповiдно до зЕlконодавства рiшенням про провадження даноi планованоТ дiяльностi
буле продовження стDокY дll спецlаJIьного дозволу на коDистчван ня HfuID ами (видобч-
вання коDисн их копалин - питна п на вола) я свеDдловин лянки Киiвсього по-
довища питних пlдземних вод.
(вил рiчrення вiдповiдно до частини першоТ cTaTTi l l Закону УкраТни "Про ouiHKy впливу на довкiлля'')

ю геологii та надо Укоаiнищо видасться л оюс
(орган, ло повноваJкень якого належить прийняття такого рiшення)

15. yci зауваження i пропозицii громадськостi до планованоi дiяльностi, обся гу
Дослiджень та рiвня деталiзацii iнформачii, що пiдлягас вкJIючеЕню ло звiту з оцiнки
впливу на довкiлrrя, необхiдно надсилати до Управлiння екологii та ПDИDОДНИХ DесYDсlв
R чого оDганч иlвськоl мlсьkoi оми (киiвсь kol Mlcbkol леп iil.жавноt allMlH

080 м. ки в т 28 тел.: 36б-64_ 1 E-mail: а. о\,
начальник вiддiлу ошi нки впливч на вкlлля : Вепг с Анлоiй вич

найменування УПОВнОВtlженого органу, поштова адреса, елекгронна алреса, номер телефону та
коtгакгна особа)

(


