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Шановна пані Ірино!

У Київській обласній державній адміністрації розглянуто Ваш запит на 

інформацію, зареєстрований від 26.11.2021 № І-621/01-23, щодо надання 

інформації про покращення якості атмосферного повітря у Київській області, 
про що, у межах компетенції, повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом.
Інформуємо, що в Київській області діє Програма охорони довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів Київської області на 

2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 30.05.2019 

№ 563-28-VII (зі змінами), якою в тому числі передбачено реалізацію заходів, 
направлених на зменшення забруднення атмосферного повітря.

В рамках вищезазначеної програми у 2021 році заплановано виконання 

заходу – Капітальний ремонт котлів БКЗ-320-140-ГМ, ст. № 3 та ст. № 2,

БКЗ-360-140-ГМ ст. № 1 Білоцерківської ТЕЦ. За наявною інформацією станом 

на кінець ІІІ кварталу 2021 року кошти на реалізацію даного заходу не 

освоювались.
Впродовж 2021 року розроблено проєкт Програми державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря для зони «Київська» на 

2021 – 2025 роки, погоджено його в Міністерстві захисту довкілля та 

природних ресурсів України та подано для затвердження до Київської обласної 
ради.
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З урахуванням вимог вищезазначеного Закону надаємо наявну в 

Київській обласній державній адміністрації інформацію.

Додаток: інформація про результати виконання Програми охорони довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів Київської області на 

2019-2022 роки станом на 01.10.2021 на 13 арк. в 1 прим.

З повагою
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