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Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi

Micbkoi ради (киiвськот MicbkoT державноi адмiнiстрацiт) розглянуло Ваш запит

зм1-27з4 на отримання публiчноi iнформачii вiд 25.08.2020 М 0129 щодо

створення мiськоi системи програмно-апаратних засобiв збору та обробки даних

про стан довкiлля MicTa Киева та повiдомляемо,
l. двтоматизована система с програмно-апаратним засобом iнтелекryального

збору ланих З використаннЯм серверниХ рiшенЬ на базi платформи х86, а також

nuarinor"* або промислових персонztльних комп'ютерiв, розроблених для

повнiстю автоматизованих станцiй монiторингу,
2. Встановлення постiв монiторинry атмосферного повiтря надасть можливiсть

забезпечити збирання, оброблення., збереження та проведення аналiзу

iнформачii npo 
"*i"r" 

атмоферного повiтря, оцiнювання та прогнозування i'i

змiн- i ступеня небезпечностi, розроблення науково обrрунтованих

р"*оra"лuцiй дп" прийняття управлiнських рiшень у галузi охорони

атмосферного повiтря, у сферi охорони навколишнього природного

середовища, а також iнформування населення про якiсть атмосферного

,rоъirр", вплив його забруднення на здоров'я та життедiяльнiсть населення.

з. OcHobHi функuii: свосчасне отримання даних про piBeHb забрулнення повiтря

в рiзних районах.
4. Hi.
5. Термiни закiнчення проектних робiт, згiлно з умовами договору |з.12.2020,

6. Тьхнiчним про€ктом передбачаеться створення програмно-апаратного

комплексУ з видiленняМ двох черг, Перша черга вкJIюча€ в сбе.чекгр збору та

бробкиДаних'технологiчнепрограмнезабезпечення.,2ст.ачiонарнiпостатаодин
ка.lliбратор.ЩрУгачергаВключ€l€всбетехнологiчнепрограrпшезабезпечення,19
..rrlопфr* no"TiB та мобiльний пост. Станом на сьогоднi, розпоч.lлися рботи по

встано&lенню постiв монiторинry атмосферного п о в i тря,

7. Вiдповiдно до рiшення Iiиiвськоi MicbKoi ради вiд 12.11.20l9 JrlЪ l956 <Про

схв€uIення проектiв рiшень Китвськот Micbkoi ради (про бюджет MicTa Кисва

на2О2Oрiк>'<ПроВнесеннязмiнДопроГраМиекономiчногоiсоцiального
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розвитку м. Киева на 2018-2020 роки' затвердженоi рiшенням Киiвськоi
мiськоi рали вiд 2 l грулня 20l 7 року лъ 1 04214049> та прогнозу бюджета MicTa

Киева на 2О2О-2О22 роки> передбачено видiлення коштiв у розмiрi 40 млн грн.

на створеннЯ MicbKoT системИ програмно-апаратних засобiв збору та обробки

даних про стан довкiлля MicTa Кисва.
пост спостереження явля€ собою мета-певий контейнер. Пости

автоматизованот системи вимiрятимуть забруднення повiтря за наступними
показниками: пил РМ2.5 та PMl0' дiоксид азоту, оксид азоту, дiоксид сiрки,
оксид вуглеЦю, приземний озон, свинець, бензол, форма-,rьдегiд, бенз(а)лiрен.

важкi метали. Iнформачiю про стан довкiлля (попередження в разi рiзкого
пiдвищення рiвня забрулнення) отримуватимуть органи державноi влади та

мешканцi MicTa.
17 квiтня 2020 року в електроннiй системi закупiвель (ПРоЗоРо)

Управлiнням екологii та природних pecypciB виконавчого органу КиТвськоi

MicbKoT ради (Киiвськоi Micbкoi державноТ адмiнiстрацii) (як Замовником) було

розмiщено оголошення про проведення процедури закупiвлi: Створення

Micbkoi системи програмно-апаратних засобiв збору та обробки даних про стан

довкiлля MicTa Кисва Код Дt 021:2015 _ 384з0000-8 ,Ц,етектори та аналiзатори,

код закупiвлi UА-2020-04-17-00384б-с, разом iз публiкацiею Тендерноi

документацii. Тендер виграла компан iя ТоВ <EHBiMo р).

Виконувач обов'язкiв начzшьника Олександр САВЧЕНКО

Тетяна Чернятчик Збб 64 l4


