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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: 

Планована діяльність передбачає здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами 

(зберігання, видалення шламу ванадійвмісного) на ТЕЦ–6 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». 

Планована діяльність буде здійснюватися за адресою: 02660, м. Київ, вул. Пухівська, 1А. 

Зберігання ванадійвмісного шламу на території підприємства з дотриманням вимог природоохоронного та 

санітарного законодавства, що підтверджено висновком Державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

від 08.05.2019 №12.2-18-2/9977.  

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 38132 куб.м. виконаний згідно з проектом у розрізі - трапеційної 

форми, заглиблений в землю на 4,0 м., площею 1,24 га. Шламонакопичувачі споруджені у залізобетонній 

основі, заглидлені в землю, 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 відкладаються 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 інш.) 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 

спеціальному 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 викидів та Матеріалів, у яких обґрунтовуються обсяги 

викидів забруднюючих речовин. 

Проммайданчик виробничої дільниці з усіх боків оточений територією промзони. Шламонакопичувач 

ванадійвмісного шламу розташований на території станції нейтралізації хімічного цеху. Територія 

підприємства огороджена по периметру і облаштована, має тверде покриття проїздів і майданчиків. 

Шламонакопичувач є невід’ємною частиною загальної структури станції і призначений для 

забезпечення безперервного виконання технологічного процесу, який забезпечує функціонування існуючої 

системи комунальної інфраструктури м. Києва.  
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)  

2. Суб’єкт господарювання: 

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 відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

 

01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5  Телефон: +38(044) 207-87-08, 207-87-30. 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля: OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40;  

(044) 206-31-50, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна   

mailto:OVD@mepr.gov.ua


(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

 

 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля: 

Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами 

(зберігання, видалення) що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 

відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про відходи». 
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) 

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 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), 

спричиненої 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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: –––  
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

Громадські слухання (другі) відбудуться: ––– 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

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 захисту довкілля та природних ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля: OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40;  

(044) 206-31-50, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна   
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 

надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля: OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40;  

(044) 206-31-50, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна   
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

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 333 аркушах з додатками 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

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 
Ознайомитись з матеріалами можливо з 22.03.2021 щоденно крім вихідних днів з 8.00 до 17.00 (у п’ятницю до 15.45) 

за адресою: 

СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» м. Київ, вул. Пухівська, 1А 

контактна особа – начальник служби екології Федорець Олена Сергіївна, тел. 207-87-46. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна 

особа) 
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