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Державною екологічною інспекцією Столичного округу (далі - 

Інспекція) в межах компетенції розглянуто запит на публічну інформацію         
гр. Яніцького А. стосовно надання інформації про перевірку тверджень, 
викладених у його зверненні до Державної екологічної інспекції Столичного 
округу від 29.06.2021 та повідомляє наступне. 

В рамках проведення посилених заходів, на підставі звернення 
Яніцького Андрія Костянтиновича від 29.06.2021, Державною екологічною 
інспекцією Столичного округу 02.07.2020 здійснено обстеження території 
нижнього каскаду Совських ставків вздовж пр-ту Валерія Лобановського за 
результатом якого встановлено наявність на водному дзеркалі та на дні водного 
об’єкту  плям рожевого кольору, та встановлено наявність 4 мертвих птахів 
(Качки). 

Відділом інструментально-лабораторного контролю Державної 
екологічної інспекції Столичного округу 02 липня 2021 року здійснено відбір 
проб поверхневих вод нижнього каскаду Совських ставків (Акт відбору проб 
вод від 02.07.2021 № 27- 21). 

Вимірювання у відібраних пробах проводились за наступними 
показниками:  

- водневий показник рН;  

- азот амонійний;  

- нітрити; 
- нітрати;  

- фосфати;  

- ХСК (хімічне споживання кисню);  
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- Хлориди;  

- Сульфати;  

- завислі речовини; 

- сухий залишок;  

- залізо загальне;  

- нафтопродукти; 

- БСК5. 

За результатами протоколу вимірювань показників складу та властивостей 
вод № 27-21 від 09.07.2021 виявлено перевищення нормативу ГДК у порівнянні 
з Державними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
19.06.96 № 173, для водойми, що в межах населеного пункту, зареєстрованими в 
Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за N379/1404 за наступними 
показниками:  

- ХСК (хімічне споживання кисню) у 1,03;  

- 1,6 рази; - сухий залишок у 1,004 – 1,05 рази. 
Згідно даних Публічної кадастрової карти водні обєкти пепребувають в 

оренді ТОВ «Господарник» (земельна ділянка з кадастровим номером 
8000000000:79:108:0002, цільове призначення - 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі для облаштування рекреаційної зони в 
поєднанні водоймища з будівництвом розважально-торговельного комплексу). 

Інспекцією, на підставі звернення Сироти В.А. від 22.04.2021, отримано 
погодження на здійснення позапланових заходів державного нагляду 
(контролю) ТОВ «Господарник» та ПрАТ «АК «Київводоканал». 

Інспекцією, 30.06.2021 здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ 
«Господарник»: вул. Богговутівська, 17-21. Посадові особи субєкта 
господарювання за вищезазначеною адресою не знаходяться. 

Інспекцією у період з 25.06.2021 по 09.07.2021 здійснено позаплановий 
захід державного нагляду контролю ПрАТ «АК «Київводоканал», порушень не 
виявлено.   

 

 

 

Додаток на 7 арк. в 1 прим. 
 

                                  

Начальник                                                                                       Павло ІВАНОВ 

 

 

 

 

 

 
Вікторов Віктор 
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