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Нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко, який у
травні розповідав про амбіції мера, почав задобрювати столичних виборців
наповненням пісочниць.
Станом початок червня
«команда нардепа» вже
встигла «покращити майже
30 адрес». У соцмережі
також опублікували низку
фото з засипаними піском
дитячими майданчиками.
Виборчий округ №219
розташований у Святошинському районі столиці.
Користувачі соцмережі
кепкують під постом про
пісочниці. Юзери пишуть:
«Нарешті реальні реформи!», «Обережно, покращення», «Миколо, насипай
ще!», «Так переможемо бариг!», «Не зупиняйтесь! Покращуйте ще! Зверху щебню і асфальт!» тощо. Водночас у Київській адміністрації повідомили УП, що
підсипання пісочниць проводила керуюча компанія
Святошинського району.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
при розчищенні та благоустрою території оз. Синє,
розташованого у Подільському районі м. Києва
Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Розчищення та благоустрій акваторії оз. Синє та прилеглої берегової зони в межах прибережної захисної смуги водного об’єкта
в рамках капітального ремонту; формування зони солярію озера, зеленої та адміністративної
зони; відновлення пішохідних доріжок, облаштування модульної будівлі адміністративної
зони акваторії із встановленням сміттєвих урн, лавок для відпочинку, питних фонтанів, ногомийок, переодягальнь, навісів для відпочинку, плаваючих пірсів для любительського рибальства; висадження корисних порід декоративних кущів.
Проектовані об’єкти відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС1.
Згідно з ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» планована діяльність не відноситься до об’єктів з підвищеною екологічною
небезпекою. Згідно з Водним кодексом України прибережна захисна смуга оз. Синє становить
100 м від урізу берегової лінії.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного
середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
Поглиблення водойми оз. Синє, видалення зелених насаджень – кущів та дерев, що проростають у межах берегової лінії. Тимчасові зміни мутності води, втрата її якості на період виконання будівельно-монтажних робіт. Забруднення повітря при пересуванні та роботі будівельно-монтажної техніки.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів. Відповідно до норм ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки
впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд. Основні положення проектування» ризик діяльності є прийнятним.
Техногенний ризик складає не більше 4,47*10-8, соціальний ризик планованої діяльності становить 4,87*10-6.
Планована діяльність передбачає утворення наступних відходів: залишки будівельних конструкцій після демонтажу фізично та морально застарілих будівель та споруд адміністративної
зони території оз. Синє; висушені земляні маси (мулу) в результаті виконання робіт по розчищенню акваторії оз. Синє.
Перелік залишкових впливів. Негативні залишкові впливи на стан акваторії оз. Синє, прилеглих територій прибережної захисної смуги, умов життєдіяльності населення відсутні.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її
здійснення. Інформування населення про плановану діяльність шляхом публікації Заяви про
наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності у засобах масової інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил
охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва
та експлуатації об’єкта планованої діяльності. Адміністрація КП «Плесо» зобов’язується здійснювати проектні рішення згідно з вимогами чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності. Реалізовувати рішення щодо користування акваторією оз. Синє відповідно
до вимог, що наведені у матеріалах проекту, на період виконання будівельно-монтажних робіт,
період постійної експлуатації, допускати до експлуатації проектованих об’єктів адміністративної зони оз. Синє працівників, які мають відповідний фаховий рівень та допуск.

Оригінал-макет замовника
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
при розчищенні та благоустрою території озер Пущі-Водиці
у Оболонському районі м. Києва (капітальний ремонт,
розчистка та благоустрій ставка Горащиха)

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
при розчищенні та благоустрою території озер Пущі-Водиці
у Оболонському районі м. Києва (капітальний ремонт,
розчистка та благоустрій ставка Міський)

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Розчищення та благоустрій акваторії
ставка Горащиха та прилеглої берегової зони в межах прибережної захисної смуги водного об’єкта в
рамках капітального ремонту; формування зони солярію, капітальний ремонт водоскиду ставка,
дорожнього покриття земляної дамби та підпірної залізобетонної стінки; відновлення пішохідних
доріжок, встановлення сміттєвих урн, лавок для відпочинку, пірсів для любительського рибальства
та інших об’єктів благоустрою.
Проектовані об’єкти відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС1.
Згідно з ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» планована діяльність відноситься до об’єктів з підвищеною екологічною небезпекою. Згідно
з Водним кодексом України прибережна захисна смуга ставка Горащиха становить 50 м від урізу берегової лінії.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Поглиблення
водойми ставка, видалення земляних мас із дна акваторії з вищою водною рослинністю. Тимчасові
зміни мутності води, втрата її якості на період виконання будівельно-монтажних робіт. Забруднення
повітря при роботі будівельно-монтажної техніки.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності
населення, заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів. Відповідно до норм ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні
положення проектування» ризик діяльності є прийнятним. Техногенний ризик складає не більше 108, соціальний ризик планованої діяльності становить не більше 10-6.
Планована діяльність передбачає накопичення висушених земляних мас (мулу) в результаті виконання робіт по розчищенню акваторії ставка Горащиха.
Перелік залишкових впливів. Негативні залишкові впливи на стан акваторії ставка, прилеглих
територій прибережної захисної смуги, умов життєдіяльності населення відсутні.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Інформування населення про плановану діяльність шляхом публікації Заяви про наміри та
Заяви про екологічні наслідки діяльності у засобах масової інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони
навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації
об’єкта планованої діяльності. Адміністрація КП «Плесо» зобов’язується здійснювати проектні рішення згідно з вимогами чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища і екологічної
безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності. Реалізовувати рішення
щодо користування акваторією ставка Горащиха відповідно до вимог, що наведені у матеріалах проекту, на період виконання будівельно-монтажних робіт, період постійної експлуатації ставка.

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Розчищення та благоустрій акваторії
ставка Міський та прилеглої берегової зони в межах прибережної захисної смуги водного об’єкта в
рамках капітального ремонту; формування зони відпочинку, капітальний ремонт водоскиду ставка,
дорожнього покриття земляної дамби; відновлення пішохідних доріжок, встановлення сміттєвих
урн, лавок для відпочинку та інших об’єктів благоустрою.
Проектовані об’єкти відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС1.
Згідно з ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» планована діяльність відноситься до об’єктів з підвищеною екологічною небезпекою. Згідно
з Водним кодексом України прибережна захисна смуга ставка Міський становить 25 м від урізу берегової лінії.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Поглиблення
водойми ставка, видалення земляних мас із дна акваторії з вищою водною рослинністю. Тимчасові
зміни мутності води, втрата її якості на період виконання будівельно-монтажних робіт. Забруднення
повітря при роботі будівельно-монтажної техніки.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності
населення, заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів. Відповідно до норм ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні
положення проектування» ризик діяльності є прийнятним. Техногенний ризик складає не більше 108, соціальний ризик планованої діяльності становить не більше 10-6.
Планована діяльність передбачає накопичення висушених земляних мас (мулу) в результаті виконання робіт по розчищенню акваторії ставка Міський.
Перелік залишкових впливів. Негативні залишкові впливи на стан акваторії ставка, прилеглих
територій прибережної захисної смуги, умов життєдіяльності населення відсутні.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Інформування населення про плановану діяльність шляхом публікації Заяви про наміри та
Заяви про екологічні наслідки діяльності у засобах масової інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони
навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації
об’єкта планованої діяльності. Адміністрація КП «Плесо» зобов’язується здійснювати проектні рішення згідно з вимогами чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища і екологічної
безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності. Реалізовувати рішення
щодо користування акваторією ставка Міський відповідно до вимог, що наведені у матеріалах проекту, на період виконання будівельно-монтажних робіт, період постійної експлуатації ставка.

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів
з продажу предмету іпотеки
1. Об’єкти незаверш. будівництва: нежилі (офісні) приміщ. у кіл-ті 5 позицій з готовністю від 22% до 71%, за
адресою: м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 9. Дата торгів: 30.06.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №424335;
2. Об’єкти незаверш. будівництва, квартири у кіл-ті 31
позицій з готовністю від 22% до 63%, за адресою: м.
Київ, просп. Генерала Ватутіна, 9. Дата торгів:
30.06.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №424341;
3. Об’єкт незаверш. будівництва: паркінг з готовністю
71%, за адресою: м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 9.
Дата торгів: 30.06.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №424338;
4. Житл. будинок, з/п 73.20 кв.м та зем.діл., пл. 0.1 га,
К/№ 8000000000:90:028:0050, за адресою: м. Київ, вул.
Левадна, 47 (Бортничі). Дата торгів: 01.07.2020 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№424845 (уцінено лот №411270);
5. 2-кім. квартира №40, з/п 56.5 кв.м, за адресою: м.
Київ, вул. Саксаганського, 131-Б. Дата торгів:
02.07.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №424821;
6. 3-кім. квартира №23, пл. 126.5 кв.м, за адресою: м.
Київ, вул. Вишняківська, 9. Дата торгів: 03.07.2020
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№425179 (уцінено лот №419651);
7. Зем.діл. пл. 0,042 га, К/№ 8000000000:66:656:0160,
за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н, вул. 5 Лінія, діл.
160 (с/т Аерофлот). Дата торгів: 03.07.2020 09:00 год.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №425215.
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_______________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
_______________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ – 00480862
_______________________________________________________
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)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи : 01032, м. Київ, Шевченківський район,
_______________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

вул.
Саксаганського, 139, тел. +38(044) 490 75 22, e-mail: office@kievmedpreparat.com.ua
_______________________________________________________
особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реалізація проекту «Реконструкція складських будівель під виробничо-складські будівлі з будівництвом локальних очисних
споруд та котельні» у місті Києві по провулку Чистяківському, 7/33.
Планується здійснити реконструкцію існуючих складів, корпуси №20 та №25, по
провулку Чистяківському, 7/33 під виробничо-складські будівлі, призначені для
виробництва β-лактамових антибіотиків цефалоспоринового ряду та пеніцилінового
ряду відповідно. Проектом передбачається випуск нестерильних твердих форм ГЛЗ у
вигляді капсул та порошку для оральної суспензії, ГЛЗ у вигляді таблеток, вкритих плівковою оболонкою, таблеток диспергованих, порошку для орального застосування та
стерильних ін’єкційних ЛЗ, без проведення процесів хімічного синтезу. Передбачається
здійснення операцій приймання, видачі та зберігання основної та допоміжної сировини, допоміжних матеріалів, друкованої продукції, зберігання лікарських засобів,
розфасованої та непромаркованої продукції.
Проектом передбачається також будівництво газової котельні для опалення
реконструйованого приміщення та локальних очисних споруд з метою очищення
виробничих стічних вод.
Технічна альтернатива 1.
Планується здійснити реалізацію проекту з реконструкції складських будівель під
виробничо-складські будівлі з будівництвом локальних очисних споруд та котельні, з
метою виробництва β-лактамових антибіотиків цефалоспоринового ряду та пеніцилінового ряду. Проектом передбачається випуск нестерильних твердих форм ГЛЗ у
вигляді капсул та порошку для оральної суспензії, ГЛЗ у вигляді таблеток, вкритих плівковою оболонкою, таблеток диспергованих, порошку для орального застосування та
стерильних ін’єкційних ЛЗ, без проведення процесів хімічного синтезу.
В якості технічної альтернативи розглядається варіант будівництва твердопаливної
котельні для опалення реконструйованого приміщення.
Технічна альтернатива 2.
Альтернатива відсутня
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Промисловий майданчик розташований у Святошинському районі міста Києва за
адресою: провулок Чистяківський, 7/33, де знаходиться діючий складський комплекс
і здійснюється господарська діяльність з приймання, видачі та зберігання основної та
допоміжної сировини, допоміжних матеріалів, друкованої продукції, зберігання готових лікарських засобів, нерозфасованої, розфасованої та непромаркованої продукції
та інших ТМЦ.
Реалізація проекту передбачається на орендованій земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:75:184:0002, площею 2,1909 га та цільовим призначенням
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для будівництва
виробничо-складських та адміністративних будівель.
Підприємство межує:
• з півночі – з територією освітньо-виховного комплексу Приватна гімназія
«Апогей» Спеціалізована школа-дитсадок «Лісова казка», пров. Чистяківський, 2;
• з північного заходу – з навчальним закладом за адресою: пров. Чистяківський, 4;
• з північного сходу – територія філії «Дирекції первинної мережі ПАТ
«Укртелеком»;
• із заходу – ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», за адресою: вул. Екскаваторна, 24;
• з півдня – ПрАТ «ОТІС» за адресою: вул. Екскаваторна, 37;
• зі сходу – база АТП «Укрзв’язок», за адресою: пров. Чистяківський, 3.
Водні об’єкти поблизу планованої діяльності відсутні.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1, 2.
Не розглядається. Реконструкція здійснюється в межах існуючого майданчика підприємства. Залучення додаткових земельних ресурсів не передбачається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Найбільш важливими із соціально-економічних факторів є поліпшення загальної
соціально-економічної ситуації в районі, яке досягається внаслідок надходження коштів до місцевого бюджету, задоволення потреб громадян фармацевтичними препаратами, а також покращення ситуації із зайнятістю місцевого населення шляхом створення нових робочих місць з сучасними умовами праці. Підприємство забезпечить
мінімальний рівень впливу планової діяльності на умови життєдіяльності місцевого
населення. В цілому, вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне-економічне
середовище можна оцінити як позитивний.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектування відбувається на існуючій території АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ". Загальна
площа ділянки становить 2,1909 га.
Корпус №20 за проектом – одноповерхова виробничо-складська будівля, з технічним поверхом, габаритними розмірами 24 х 54 м, висотою поверху 6,7 м, площею
приміщень 2401,87 м2. Площа забудови становить 1351,01 м2, площа твердого покриття, що підлягає реконструкції – 2440 м2.
Також, планується здійснити реконструкцію корпусу №25 - одноповерхової виробничо-складської будівлі, з технічним поверхом, габаритними розмірами 66,2 х 24,7 м,
висотою 8,7 м, площею приміщень 2484 м2. Площа забудови становить 1421,6 м2,
площа твердого покриття, що підлягає реконструкції – 1052 м2.
Розміщення виробничих об’єктів передбачається в проектованих багатофункціональних будівлях, що складаються з виробничих, побутових та інженерно-технічних
ділянок. Проведення процесів хімічного синтезу на об’єкті не передбачається.
Виробництво продукції складається з таких основних етапів: отримання сировини, підготовка сировини, виготовлення лікарських засобів, фасування, маркування, пакування.
Для виробництва лікарських засобів необхідні заходи для гарантованого виробництва якісної і безпечної продукції, зокрема:

• застосування систем підготовки повітря (HVAC) з рециркуляцією повітря;
• валідація очищення обладнання, приміщень та допоміжних систем.
Майбутнє виробниче обладнання буде відповідати вимогам GMP ЕU, СТ-Н МОЗУ
42-4.0:2016 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика» та забезпечуватиме
виробництво готових лікарських засобів стабільного рівня якості.
Проектом передбачено організацію виробництва таких форм лікарських засобів:
• ін’єкційні форми готових лікарських засобів: стерильні лікарські засоби – порошок для ін’єкцій – 25610 тис. флаконів на рік;
• тверді форми готових лікарських засобів: капсули, таблетки та порошок для
оральної суспензії – 3544 тис. упаковок на рік.
Для проведення межопераційного контролю при виробництві нестерильних форм
ЛЗ, що випускається в виробничій будівлі, передбачена експрес лабораторія.
Покриття теплових потреб виробничої будівлі буде здійснюватися газовою котельнею.
Також, проектом передбачено будівництво локальних очисних споруд для очищення виробничих стічних вод.
Режим роботи підприємства: 250 днів в році, 5 днів на тиждень, 1 зміна по 7,2-8 годин.
Дані про використання ресурсів проектованого об'єкту:
Земельних: ділянка 8000000000:75:184:0002 площею 2,1909 га. Потреба у додатковому відводі земель відсутня.
Електроенергія: від існуючих мереж, споживання не перевищуватиме – 5520
тис.кВт. год./рік.
Водних: споживання води не перевищуватиме – 150 м3/добу та 37,5 тис. м3/рік.
Паливо: споживання природного газу не перевищуватиме – 370 тис.м3/рік;
Трудових: кількість працюючих — 71 люд.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні обмеження планованої
діяльності:
• дотримання гігієнічних нормативів (ГДК, ОБРВ) відповідно до таких нормативних актів: «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і
біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом
МОЗ України від 14.01.2020 №52;
• дотримання нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин
із стаціонарних джерел згідно з наказом Мінприроди №309 від 27.06.2006 р.;
• дотримання вимог ДСП №173 «Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів» (наказ МОЗ №173 від 19.06.1996 р.);
• дотримання допустимих рівнів звуку на межі житлової забудови згідно з ДСП
№173 від 19.06.1996 р. та рівнів виробничого шуму відповідно до ДСН 3.3.6.037-99
«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;
• забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта
на життя і здоров’я населення;
• дотримання вимог ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (наказ МОЗ №145 від 17.03.2011 р.);
• дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій;
• дотримання вимог щодо якості стічних вод, які визначені «Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення» затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 316 від 01.12.2017;
• проведення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки;
• дотримання вимог протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Не розглядаються. Будівництво та реконструкція здійснюється в межах існуючого
майданчика підприємства, додаткові земельні ресурси не залучаються.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для планованого будівництва на земельній ділянці.
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за альтернативою 1 аналогічні, як для прийнятого варіанту провадження планової діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Не розглядається. Реконструкція здійснюється в межах існуючого майданчика підприємства. Залучення додаткових земельних ресурсів не передбачається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність за проектом «Реконструкція складських будівель під виробничо-складські будівлі з будівництвом локальних очисних споруд та котельні» АТ
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля відповідно до пункту 6 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Додатку 4
до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля
та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості
для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
• підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
• проведення громадського обговорення планованої діяльності;
• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
• надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом гос7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
за альтернативами:
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
Для реалізації планованої діяльності та забезпечення безпечних умов функціону- щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будьвання об’єкту планується:
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяль• забезпечення необхідної зони для завантаження/розвантаження готової про- ності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гродукції за допомогою механічних засобів;
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголо• своєчасне вивезення будівельних та інших видів відходів з території об’єкта; шенні про початок громадського обговорення.
• упорядкування території після будівництва;
• організація заходів по локалізації та ліквідації наслідків можливих аварій13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
них ситуацій;
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
• забезпечення дотримання протипожежних вимог, оснащення об’єкту засобами
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
протипожежного захисту;
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому
Підключення будівель споруд, що проектуються до міських інженерних мереж органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до плавиконується згідно до отриманих ТУ відповідних організацій.
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
Інженерно-геологічні умови ділянки сприятливі для будівництва і не потребують включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
спеціального інженерного захисту території.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
Загальні заходи з інженерної підготовки та захисту даної території передбачають оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
вертикальне планування території за умов максимального збереження рельєфу та на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
ґрунтового шару, а також організоване відведення дощових і талих вод з покрівлі процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
буде по внутрішнім водостокам, з подальшим відводом безпосередньо у зовнішню
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
мережу дощової каналізації.
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (прощодо технічної альтернативи 1
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції,
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативою 1 ана- своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт госпологічні, як для прийнятого варіанту провадження планової діяльності.
дарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
щодо технічної альтернативи 2
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції гроНе розглядається.
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня детащодо територіальної альтернативи 1, 2
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна
Не розглядається. Реконструкція здійснюється в межах існуючого майданчика під- інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
приємства. Залучення додаткових земельних ресурсів не передбачається.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльКлімат та мікроклімат: вплив відсутній.
ності буде
Повітряне середовище: в період експлуатації об’єкту основними джерелами утво- _______________________________________________________
Висновок з оцінки впливу на довкілля
рення забруднюючих речовин буде технологічне обладнання виробничого цеху та
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
котельня. Викиди забруднюючих речовин в межах допустимих значень.
що видається
Водне середовище: на об’єкті передбачається організоване відведення господар- _______________________________________________________
Міністерством енергетики та захисту довкілля України
сько-побутових, виробничих та поверхневих стоків з дотриманням санітарних норм і
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
правил. Скидання стічних вод безпосередньо у водні об'єкти не передбачається.
Ґрунти та геологічне середовище: незначний та короткотривалий вплив в період буді15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
вельних робіт: зняття шару ґрунту. Під час експлуатації об’єкту негативний влив відсутній. обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
Навколишнє соціальне середовище: вплив на життя та здоров’я населення допус- до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
тимий. Передбачається створення додаткових робочих місць.
Міністерства енергетики та захисту довкілля України: вул. Митрополита Василя
Рослинний і тваринний світ, природно-заповідний фонд: планована діяльність не Липківського, 35, Київ, 03035, Україна, електронна адреса: ОVD@menr.gov.ua,
спричинить шкідливого впливу на рослинний і тваринний світ. Об’єкти природно-запо- gladun@menr.gov.ua тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, контактна особа: Гладун
відного фонду в безпосередній близькості до ділянки відсутні.
Євгеній
Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля
_______________________________________________________
Навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
Культурна спадщина: вплив відсутній. В районі розміщення об’єкта відсутні __________________
1
пам’ятки архітектури, історії та культури.
Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

