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АНОНСИ

У Києві пройде десять
форумів Громадянського
суспільства: перший
відбувся в суботу у парку
«Наталка»



стор. 3

В столиці відкрили
пам’ятник Василю
Вишиваному



Урочиста церемонія ювілейної 25-ої премії
стор. 4 програми «Людина року» відбулася у суботу,
22 травня, в Національній опері України.

Весілля в оновленому
палаці: у Подільському
районі запрацював
відреставрований РАЦС



стор. 4

Скляний міст
після пошкоджень
вандалами знову
приймає відвідувачів



Віталій Кличко став переможцем
премії «Людина року-2020»
в номінації «Міський голова року»

стор. 4

Це вже друга нагорода програми
«Людина року», яку отримав Віталій Кличко. У 2004 році він був
визнаний переможцем у номінації
«Спортсмен року». А у 2007 році
в цій номінації кращим експерти
визнали Володимира Кличка — легендарного чемпіона світу з боксу
у суперважкій вазі, повідомляє
пресслужба КМДА.
У 2010 році Віталій та Володимир
отримали нагороду «Гордість України», якою відзначають видатних
людей у рамках програми «Людина

року». Переможців у цій номінації
обирають читачі популярних видань України.
Цьогорічним символом програми «Людина року» став життєдайний вогонь Прометея.
«Ця премія — стимул для мене.
Стимул рухатися вперед, надалі змінювати Київ, робити його
комфортною європейською столицею», — сказав Віталій Кличко,
отримавши премію.
«Людина року» — загальнонаціональна програма, під час якої Вища

Академічна Рада обирає лідерів
незалежної України. Особистостей,
які своїм професіоналізмом та талантом демонструють всьому світу
досягнення українського народу.
Вища Академічна Рада складається з відомих громадських діячів
та діячів культури.
За більш ніж двадцятирічну історію програми володарями титулу
«Людина року» стали понад 420
переможців у персоніфікованих
і корпоративних номінаціях. Зокрема, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк,
Академіки НАНУ Мирослав Попович, Валерій Геєць та Геннадій
Книшов. Видатні діячі національної
культури і спорту Богдан Ступка,

Анатолій Солов’яненко, Юрій Рибчинський, Руслана, Сергій Бубка,
Андрій Шевченко, Наталія Добринська, Олег Блохін, Олександр Усик.
До слова, нагороду «Митець
року» отримав народний артист
України, український театральний режисер, директор-художній
керівник Київського Національного академічного театру оперети
Богдан Струтинський.
«Приємно в один вечір отримати
нагороду „Людина року“ разом із
нашим міським головою Віталієм
Кличком», — прокоментував Богдан
Струтинський.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Кияни обговорять Стратегію-2035
У червні-липні 2021 року в межах
розробки Стратегії розвитку міста
Києва до 2035 року відбудуться публічні обговорення та презентація
довгострокових пріоритетів, цілей
і завдань розвитку міста Києва за
участю представників експертного
та наукового середовища, влади,
інвесторів і бізнесу, громадськості та ЗМІ.
Особливу увагу буде приділено
сучасним соціально-економічним
реаліям та вимогам суспільства.
Нова Стратегія розвитку міста
Києва до 2035 року має врахувати
інтереси всіх зацікавлених сторін:
громади, бізнесу, науки, держави.
Це дозволить перетворити Київ
на «розумне» і «зелене» місто, яке
гарантуватиме максимальний ком-

форт і надаватиме широкі можливості для розвитку, реалізації та
добробуту його мешканців.
«Усі пропозиції, зауваження та
механізми реалізації конкретних
завдань будуть опрацьовані під час
розробки оперативних цілей Стратегії-2035», — наголосив перший
заступник голови КМДА Микола
Поворозник.
Він також нагадав про те, що
на попередніх етапах розробки
проєкту Стратегії-2035 було проведено ретельний аналіз і визначено
головні тенденції та проблеми соціально-економічного розвитку
міста Києва та його приміської
зони, проаналізовано його сильні
та слабкі сторони, можливості та
загрози, а також визначено стра-

тегічні цілі розвитку столиці та
Київської агломерації, враховуючи
особливості смарт-спеціалізації —
підходу щодо розвитку інноваційних видів економічної діяльності
в регіоні.
«Відкритість і прозорість процесу розробки Стратегії-2035 дозволить кожному небайдужому
киянину взяти участь у дискусії
з питань формування комфортного й екологічного міського простору, смарт-спеціалізації, ефективного врядування міста, а також
розвитку столиці як культурного
і туристичного центру. Це сприятиме
ухваленню найбільш прозорого,
влучного, зваженого та відповідального рішення», — зауважив Микола
Поворозник.

Нагадаємо, цього року в столиці
реалізовуватимуться комплекси
заходів 29 міських цільових програм, спрямованих на розв’язання
найактуальніших проблем розвитку
міста. На їх реалізацію в бюджеті
міста Києва на 2021 рік закладено
понад 28,4 млрд грн.
Наталка МАРКІВ,
«Вечірній Київ»
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РЕКЛАМА

(дата офіційного опублікування
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом
господарювання)
(реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для
паперової версії зазначається суб’єктом
господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля
Обухівська районна державна адміністрація Київської області, ЄДРПОУ –
04054725
(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)
інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
08700, Україна, Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 10 тел.: (04572) 5-03-39;
5-01-74
(місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної
особи – підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво берегоукріплення частини правого берега Канівського водосховища, інженерний захист територій,
екологічне облаштування прилеглої акваторії, інженерна підготовка територій
вздовж земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223151000:05:007:0112,
3223151000:05:007:0113 на території Української міської ради Обухівського району
Київської області (за межами населеного
пункту). Передбачені в проєкті рішення
направлені на стабілізацію берегової лінії,
поліпшення екологічного стану території та водойми за рахунок будівництва
берегоукріплення, а також покращення
умов для відпочинку і проведення дозвілля
населення.
Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність передбачає виконання будівельних робіт з берега із застосуванням будівельної техніки, спеціалізованого
обладнання та механізмів.
Технічна альтернатива 2.
Планована діяльність передбачає виконання будівельних робіт з води із застосуванням спеціалізованих плавучих засобів,
спеціалізованого обладнання та механізмів.
3. Місце провадження планованої
діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
В адміністративному відношенні ділянка будівництва розташована на території Української міської ради Обухівського району Київської області, на
правому березі Канівського водосховища
вздовж земельних ділянок з кадастровими номерами 3223151000:05:007:0112,
3223151000:05:007:0113. Роботи проводяться на землях водного фонду.
Провадження планованої діяльності передбачається відповідно до Розпорядження
Обухівської районної державної адміністрації
Київської області від 20.04.2021 р. №126.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 відсутня.
*Суб’єкт господарювання має право розглядати
більше технічних та територіальних альтернатив.

4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності.
Реалізація проєктних рішень дозволить
стабілізувати берегову лінію, покращити
екологічний стан території і водойми в порівнянні з існуючим за рахунок будівництва
берегоукріплення. Створення упорядкованої
берегової лінії дозволить експлуатувати
прибережну смугу без погіршення її екологічного стану.
Позитивний соціальний ефект полягає
у збереженні якості природної водойми для
рекреаційного призначення, а також покращення умов для відпочинку і проведення
дозвілля населення.
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо).
Планованою діяльністю передбачається:
– будівництво берегоукріплення вертикального профілю орієнтовною довжиною
3800 м;
– розчищення акваторії водойми від
мілководь.
Будівельні роботи передбачено виконувати з використанням сертифікованих
засобів будівництва.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При експлуатації об’єкту вплив на довкілля відсутній. При будівництві об’єкта
вплив на довкілля – в межах гранично допустимих норм. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності передбачають дотримання основного юридичного документу –
Водного кодексу України, що регламентує
виконання робіт на водних об’єктах України.
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні,
протипожежні, містобудівні й територіальні
обмеження згідно з чинними нормативними
документами. Планована діяльність визначається проєктно-технічною документацією, яка
перевіряється та погоджується відповідно до
норм чинного законодавства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при
будівництві відповідають звичайному стану
повітря населених місць, викиди незначні і
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини
не використовуються, відходи будівництва
передаватимуться спеціалізованим організаціям. Забороняється проводити всі види
гідро-механізованих робіт у період нересту
риб, строки заборони встановлюються щорічно органами рибоохорони.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1. Додатково
при провадженні планованої діяльності з
води необхідно врахувати екологічні обмеження щодо проведення додаткових
будівельних робіт на землях водного фонду.
А саме – необхідність виконання додаткових
підготовчих робіт щодо створення суднового
ходу для забезпечення доступу спеціалізованих плавучих засобів, будівельної техніки
та доставки будівельних матеріалів до ділянки проведення робіт. Передбачається
збільшення викидів забруднюючих речовин
від роботи будівельної техніки, збільшений
вплив на водне середовище та ґрунт.
щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації проводиться з урахуванням вимог:
– статей 86, 89 Водного кодексу України;
– статті 61 Земельного кодексу України;
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки
та захисту території передбачають:
– влаштування будівельно-монтажного
майданчика за межами прибережно захисних смуг;
– влаштування тимчасових внутрішньомайданчикових під’їздів;
– організацію спеціально відведених
та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів згідно з їх
характеристикою небезпеки та відповідно
до вимог санітарно-гігієнічних норм і правил

Секретаріат Київської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста
відділу забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради
управління з питань розвитку механізмів
прямої демократії, регіонального та
міжнародного співробітництва у сфері
розвитку місцевого самоврядування
(V категорія).
Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 №169 (з наступними змінами),
та Типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посадових осіб місцевого
самоврядування, затверджених наказом
Національного агентства України з питань
державної служби від 07.11.2019 № 203-19.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення
заявника із встановленими законодавством
обмеженнями щодо прийняття на службу та
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з подальшим поводженням відповідно до
законодавства України;
– дотримання технологій передбачених
проєктом при розробці ґрунту з метою
уникнення ерозійних процесів.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист
території за технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1. Додатково
виконується облаштування території для тимчасового складування ґрунту від виконання
днопоглиблювальних робіт та улаштування
суднового ходу для вільного доступу спеціалізованих плавзасобів, будівельної техніки
та доставки будівельних матеріалів.
щодо територіальної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки
і захисту території передбачають:
– планування території з максимальним
збереженням природного рельєфу;
– організацію відведення дощових і
талих вод зі швидкостями, які виключають
ерозію ґрунтів;
– захист території від несприятливих
природних процесів з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань;
– дотримання обмежень господарської
діяльності на землях водного фонду.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу на
довкілля за технічною альтернативою 1 є:
– Вплив на атмосферне повітря зумовлений викидами вихлопних газів працюючих
двигунів внутрішнього згоряння будівельної
техніки. Обмежується короткочасними та
тимчасовими викидами нестаціонарних
джерел.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на водне середовище внаслідок
виконання будівельних робіт в акваторії
у вигляді утворення додаткової мутності.
Обмежується дотриманням технології виконання будівельних робіт. Мутність, що
утворюється – значно не перевищуватиме
показники природного стану водойми.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час виконання
будівельних робіт спостерігається вплив
на рибні ресурси водойми. Обмежується
дотриманням технології виконання будівельних робіт і дотриманням обмежень
проведення будівельних робіт в акваторії
в період нерестової заборони. Планована
діяльність передбачає вплив на водну рослинність при розчищенні акваторії. Після
закінчення будівельних робіт проводиться
озеленення території.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на геологічне середовище.
Проєктована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни
ландшафту, виключає впливи на основні
елементи геологічної структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих
ендогенних й екзогенних явищ природного
та техногенного походження (зсувів, селів,
сейсмічного стану та ін.).
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на ґрунти. При плануванні території очікується незначний вплив на ґрунти.
При дотриманні прийнятих в проєкті заходів
даний вплив оцінюється як мінімальний.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на техногенне середовище.
Реалізація проєктних рішень не вимагає
зменшення площ, зайнятих родючим шаром
ґрунту, не впливає на підземні й наземні
споруди, культурні ландшафти. Вплив на
навколишнє техногенне середовище оцінюється як незначний.
– Вплив на соціальне середовище. При
будівництві вплив на соціальне середовище
може спостерігатись у певному дискомфорті
для мешканців району проведення планованої діяльності. Однак, він є короткочасним
та незначним.
При експлуатації – позитивний соціальний ефект полягає у збереженні якості
природної водойми для рекреаційного
призначення, а також покращення умов для
відпочинку і проведення дозвілля населення.

проходження служби в органах місцевого
самоврядування; заповнену особову картку
(форма П-2ДС) з відповідними додатками;
копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії
першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому
законодавством порядку; копію трудової
книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію облікової картки
платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості
про доходи та зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за
2020 рік (декларація); копію повідомлення про
подання декларації до Єдиного державного
реєстру декларацій; копію військового квитка,
засвідчену у встановленому законодавством
порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.
Термін подання документів - 30 календарних днів від дня публікації оголошення
про конкурс. Інформація щодо конкретних
функціональних обов’язків та умов оплати
праці надається додатково.
Документи приймаються за адресою:
вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на
конкурс). Телефон для довідок: 202-72-29.

щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на довкілля за технічною альтернативою 2 аналогічні
технічній альтернативі 1. Відмінність потенційного впливу від технічної альтернативи
1 буде вплив на водне середовище, ґрунт
та атмосферне повітря при облаштуванні
суднового ходу.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності не
спричинить негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.
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»).
Відповідно до п.10, частини 3, статті 3
(Друга категорія видів планованої діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля) – проведення робіт з розчищення
і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану
русел річок.
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).
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
приймається у відповідності із ст. 6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» №
2059-VIII від 23 травня 2017 року.
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

Секретаріат Київської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу
аналітичного забезпечення діяльності
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради управління
забезпечення діяльності заступника
міського голови - секретаря Київської
міської ради (V категорія).
Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 №169 (з наступними змінами),
та Типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посадових осіб місцевого
самоврядування, затверджених наказом
Національного агентства України з питань
державної служби від 07.11.2019 № 203-19.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення
заявника із встановленими законодавством
обмеженнями щодо прийняття на службу та

на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про
початок громадського обговорення.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. №824
(зі змінами) Тимчасово, на період дії та в
межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (COVID-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, про
що зазначається в оголошенні про початок
громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції,
вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).
Особи, що надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у
процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Детальна інформація
про це включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяльності
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,
(вид рішення відповідно до частини
першої статті 11 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається Департаментом екології та
природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації.
(орган, до повноважень якого належить
прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних
ресурсів Київської обласної державної адміністрації, поштова адреса: 01004, м. Київ,
вул. Басейна, 1/2-а, тел.: (044) 279-01-58,
е-mail: dep_eco@koda.gov.ua, контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна.
(найменування уповноваженого органу,
поштова адреса, електронна адреса,
номер телефону та контактна особа)

проходження служби в органах місцевого
самоврядування; заповнену особову картку
(форма П-2ДС) з відповідними додатками;
копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії
першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому
законодавством порядку; копію трудової
книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію облікової картки
платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості
про доходи та зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за
2020 рік (декларація); копію повідомлення про
подання декларації до Єдиного державного
реєстру декларацій; копію військового квитка,
засвідчену у встановленому законодавством
порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.
Термін подання документів - 30 календарних днів від дня публікації оголошення
про конкурс. Інформація щодо конкретних
функціональних обов’язків та умов оплати
праці надається додатково.
Документи приймаються за адресою:
вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на
конкурс). Телефон для довідок: 202-72-29.
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Зліва направо — Вадим Марченко, Олександр Цибульщак і Роман Лелюк

У парку «Наталка»
відбувся районний форум
громадянського суспільства
Це перший із десяти заходів, які заплановані цього року
у кожному із районів столиці.

У

суботу, 22 травня, на Оболоні
пройшов перший в цьому році
районний форум розвитку
громадянського суспільства «Взаємодія у час викликів». Тематичний
захід організували у парку «Наталка»
Департамент суспільних комунікацій КМДА спільно із Центром
публічної комунікації та інформації.
Такий форум у столиці проводять щороку від 2017-го. Мета
заходу — налагодження діалогу
між владою міста та жителями
і розповісти про можливості, які
допоможуть громаді втілювати
проєкти. Торік через пандемію
захід проводили онлайн, та навіть
попри це до обговорень долучились
близько 4000 учасників та глядачів.
Цього ж року вперше організатори обрали абсолютно новий
формат і вирішили організувати
10 заходів у кожному із районів
Києва. Першим став, власне, Оболонський район.
Форум стартував о 14:00 та проходив із дотриманням карантинних обмежень. До обговорення
приєдналось керівництво Оболонського району — перший заступник голови Оболонської РДА
Олександр Цибульщак. А також
голова Громадської ради РДА
Вадим Марченко.
Програмою були передбачені
три панельні дискусії, які проходили одночасно у різних локаціях
парку — «Взаємодія через відкриті
громадські простори», «Молодь
як ключ до успішного розвитку
столиці» та «Громадський бюджет
Київ: Level Up!».
«Перша дискусія присвячена
взаємодії через відкриті громадські простори та впровадження
в столиці системи квартального
менеджменту, яка довела свою
ефективність у країнах Європи.
Мова про мережу хабів, які вже
почали розбудовувати у столиці.
Перший міський простір VCENTRI
HUB запрацював у березні минулого
року на вул. Володимирська, 51-Б.
На сьогодні це перший у столиці
громадський простір, створений

для воркшопів, тренінгів, семінарів представників громадськості.
Днями плануємо відкрити такий
же хаб в Оболонському районі», —
зазначив директор Департаменту
суспільних комунікацій КМДА
Роман Лелюк.
До слова, другий хаб відкриють
у будівлі колишньої бойлерної, загальною площею майже 200 кв. м,
неподалік Оболонської РДА. Таке
розташування, на думку Романа
Лелюка, дозволить представникам влади та громади злагоджено
працювати і спільно реалізовувати
важливі для міста проєкти.
«Головна філософія хабів — надати представникам громадськості
майданчик для проведення зустрічей, тренінгів, семінарів чи інших
важливих заходів. Прийшовши
сюди, кожен може отримати бухгалтерську, юридичну та іншу
консультацію щодо інструментів участі у житті міста. Сьогодні
важливо, щоб мешканці знали,
що такі локації працюють, і могли
їх використовувати», — пояснює
Роман Лелюк.
Інша дискусія сьогоднішнього
форуму була присвячена молоді
та інструментам, через які наймолодші кияни могли б реалізовувати
проєкти.
«Молодь, без перебільшення,
найпрогресивніша верства населення. Це нерв суспільства, і молоді
люди дуже потужно та чутливо
реагують на всі процеси, які відбуваються у суспільстві. Знаємо,
що революції починались із їхньої
ініціативи. Сьогодні ми хочемо залучати молодь до прийняття рішень
та розвивати молодіжне самоврядування. Тому обговорили кілька
проєктів, які вони зможуть втілити
з допомогою районної чи міської
влади», — розповів Роман Лелюк.
Третє обговорення присвятили
темі Громадського бюджету, який
успішно працює в Києві із 2016-го
і дає можливість активним мешканцям швидко втілювати ідеї.
«Загалом Громадський бюджет
є наймасовішим та найпопулярні-

шим інструментом громадської
участі, тому в рамках форуму
ми приділили йому особливу увагу.
Метою було також зібрати авторів
проєктів та познайомити їх між
собою. Водночас ми розуміємо,
що цей конкурс потребує певних
змін, тому що навколо нього вже
є певна соціальна напруга. Тому
якраз сьогодні разом з авторами
та розпорядниками бюджетних
коштів обговорили проблемні
питання та побажання, аби вже
до кінця року вийти на справді
ефективне положення про громадський бюджет, яке буде всіх
влаштовувати», — зазначив «Вечірньому Києву» перший заступник
директора Департаменту суспільних комунікацій Дмитро Рубан.
Під час форуму громадськість
озвучила представникам влади
побажання. Зокрема, мешканці
пропонували скоротити кількість
потрібних голосів для розгляду
петицій у раді до 3000–5000 тисяч,
збільшити фінансування на інструменти громадської участі, відкрити
представникам громади доступ
до адмінбудівлі Київради, проводити незалежну оцінку інфраструктури району та ін.
Як писав «Вечірній Київ», минулорічний форум громадянського суспільства пройшов під
назвою ««2020: рік трансформацій
і викликів». Онлайн-захід поділили на п’ять панелей. Під час
першої дискутували про те, як краще організувати діалоговий майданчик між владою та громадою.
Під час другої — про те, як COVID
вплинув на комунікацію та проєкти. Під час третьої — обговорили
неформалізовані інструменти
громадської участі. На четвертій
зустрічі — як шукати шляхи, які
допоможуть долучити молодь
до рішень, а на п’ятій — оцінювали комунікацію між жителями та урядниками і підбивали
підсумки.
Олена ПЕТРИШИН,
«Вечірній Київ»

Обговорення громадського бюджету та можливих змін до проведення конкурсу

Під час форуму обговорювали проєкти молодіжного самоврядування

Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2021–2023 роки, затвердженою
рішенням Київської міської ради від
24.12.2020 № 23/23, Департаменту
будівництва та житлового забезпечення виділено з міського бюджету
49,0 млн грн на придбання житла для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Департамент будівництва та
житлового забезпечення планує
придбати однокімнатні, двокімнатні
та трикімнатні квартири, з технічним облаштуванням і внутрішнім

оздобленням, в житлових будинках, прийняття в експлуатацію яких
планується не пізніше IV кварталу
2021 року.
Забудовникам потрібно надсилати свої пропозиції з порушеного
питання Департаменту будівництва
та житлового забезпечення:
– поштовим зв’язком: вулиця
Володимирська, 42, м. Київ, 01601
– на електронну адресу:
viddil03@ukr.net
Телефон для довідок: 234-01-24,
235-30-23

Суб’єктом господарювання Чернюком Костянтином Олександровичем отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності «Будівництво берегоукріплення затоки р. Козинка вздовж
земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:05:020:0072
за адресою смт. Козин, Обухівського району Київської області».
Суб’єктом господарювання Чернюком Костянтином Олександровичем
отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво кріплення берега вздовж земельної ділянки комунальної власності
площею 0,3064 га з кадастровим номером 3223155400:04:014:0086 за
адресою смт. Козин, Обухівського району Київської області».
ПП «Київземресурс» повідомляє, що 01.06.2021 о 11.00 встановлюватиме межі
земельної ділянки гр. Романюку А.І. на вул. Добролюбова, 5-б у Печерському р-ні
м.Києва. Просимо суміжних землекористувачів Олійник О.В., Некрасова Н.І. бути
присутніми. У разі відсутності межі земельної ділянки вважаються погодженими.
ПП «Київземресурс» повідомляє, що 01.06.2021 о 11.00 встановлюватиме межі
земельної ділянки гр. Харченко О.О. на вул. Гастелло М., 9-б у Печерському р-ні
м.Києва. Просимо суміжного землекористувача Олійник О.В. бути присутньою.
У разі відсутності межі земельної ділянки вважаються погодженими.

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту Серія КВ
№10566529, виданий 20.06.1998 р. на ім’я Борятинського Миколи Юрійовича,
вважати недійсним.
Картку водія Кругляківський М.В. за номером UAD0000006R06000, вважати недійсною, у зв’язку з втратою.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.

Засновник – Комунальне підприємство
Київської міської ради
«Центр публічної комунікації
та інформації».
Директор – Анна КУНИЦЬКА.
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган,
який здійснив державну реєстрацію, Департамент державної реєстрації Міністерства
юстиції України, м. Київ.
Головний редактор – Євген Лопушинський.
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 298-09-30, 298-09-58.
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У Києві відкрили пам’ятник
Василю Вишиваному
У четвер, 20 травня, на День
вишиванки у Києві встановили
пам’ятник українському діячу австрійського походження Василю
Вишиваному (Вільгельм Габсбург).
Пам’ятник урочисто відкрили
у сквері на вулиці Іллєнка,39 поблизу
станції метро Лук’янівська. Автори
пам’ятника — скульптори Михайло
Горловий та Олександр Фурман.
На заході були присутні: голова
Шевченківської РДА Олег Гаряга,
депутати Київради, народні депутати та громадські діячі.
Василь Вишиваний — псевдонім австрійського ерцгерцога та
полковника Український січових
стрільців Вільгельма Габсбурга,
представника однієї з найбільших
та наймогутніших династій Європи.
Він походів із гілки Габсбургів-Лотаринзьких і приходився племінником імператора Австро-Угорщини
Франца-Йосифа.
Своє прізвисько Вільгельм
отримав під час Першої світової війни, коли служив офіцером у 13-му уланському полку
австро-угорської армії. Цей полк
переважно складався з українців,
з якими молодий австрійський
князь потоваришував та досконало
вивчив українську мову. Один із
його побратимів подарував йому
вишиванку, яку той почав постійно

носити. Саме через це його прозвали «Вишиваним».
Знайомитись з українською
культурою він почав ще за часів
свого дитинства, коли його батьки
переїхали до маєтку в польському
місті Живець (на заході тодішньої
провінції Галичина). Він інкогніто
подорожував Гуцульськими селами
та Карпатськими горами і згодом
дуже захопився українською мовою та культурою. Вільгельм був
великим поціновувачем творів
Івана Франка, Василя Стефаника
та Тараса Шевченка.
Після поразки Росії у війні в 1918
році та встановленням влади Павла
Скоропадського в Україні, Василя
Вишиваного призначено командиром австрійської «Групи архікнязя
Вільгельма», до складу якої увійшли
сформований в 1914 році легіон
Українських січових стрільців, який
він вберіг від розформування після
передислокації їх на територію
України.
Він продовжував співпрацювати
з українською владою і за часів Директорії, отримав чин полковника
армії УНР, однак згодом виїхав
з України на знак протесту проти
Варшавського мирного договору
з Польщею, за яким полякам відійшла західна Україна. Він постійно
перебував під наглядом спочатку

На Оболонській набережній
до Дня морської піхоти
відбулася презентація
майбутнього меморіалу
23 травня в Україні святкували
День морської піхоти. Цього дня
на Оболонській набережній громадська організація «Спілка морських піхотинців України» урочисто
привітала піхотинців зі святом та
вшанувала пам’ять загиблих.
Більше ніж півсотні морських піхотинців разом із родинами зібралися на місці тимчасового меморіалу,
що на Оболонській набережній, 20.
Учасники вшанували полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти.
Напередодні відкриття журналісти «Вечірнього» зустрілися з головою
правління Юрієм Голодовим, спілка
якого займається вшануванням
пам’яті тих українців, які в різні
часи стали на захист Батьківщини.

«У Києві немає жодного меморіалу, присвяченого загиблим морським піхотинцям, тому ми взяли
собі за мету встановити у місті цю
пам’ятку. Ідею підтримало архітектурне бюро з Чернівців на чолі
з меценатом Миколою Проданчуком. Саме він запропонував зробити
цілий артоб’єкт, що розкаже історію
морської піхоти України. Цей меморіал стане символом героїзму та
мужності бійців морської піхоти, а їх
подвиг — приклад для наступних
поколінь військовослужбовців!» —
розповідає Юрій Голодов.
Аби створити макет меморіалу,
художникам та скульпторам знадобилось 3 місяці, а на будівництво — піде близько року.

У Подільському районі запрацював
відреставрований РАЦС
німецького Гестапо, а після поразки Німеччини ним зацікавились
і радянські спецслужби. В 1947 році
його звинуватили у звʼязках з ОУН
та посадили під арешт спочатку
до Карлсбадської тюрми в Чехії,
а згодом перевели до Лукʼянівської
тюрми у Києві, де його протримали
півроку в режимі постійних допитів.
Вільгельма збирались увʼязнити
до радянських таборів на 25 років, однак вирок так і не привели
в дію, Василь Вишиваний помер
в 1948 році від туберкульозу, який
сформувався через погані умови
утримання. Місце поховання Вишиваного невідоме, найімовірніше його поховали біля огорожі
Лукʼянівського цвинтаря.
Михайло ЗАГОРОДНІЙ,
«Вечірній Київ»
«Піхотинці — прямі нащадки
козаків, тож в нас народилася ідея
зобразити героїв за всі тисячоліття
у вигляді королеви морської піхоти
з фігурами у вигляді: витязів князя
Святослава, козаків запорізьких,
піхотинців ольшанського десантного часу Другої світової війни та
сучасних солдатів», — каже Микола
Георгійович.
У кінці розмови меценат додав,
що на будівлю меморіалу знадобиться 5–7 млн грн.
Також на макеті можна побачити фотографії 107 загиблих
піхотинців. Їхні рідні та знайомі
підходили до світлин та згадували
часи служби. Нині з дозволу Віталія Кличка пам’ятник невдовзі
стоятиме біля Оболонського мосту.
Відтепер у морських піхотинців
є місце у Києві, де вони можуть
вшановувати своїх побратимів, які
віддали життя за свободу та незалежність нашої держави у боротьбі
з російським агресором.
Довідково: День морської піхоти був встановлений Указом
Президента України від 23 травня
2018 року. Раніше його відзначали
16 листопада. Дату змінили не випадково — саме цього дня у 1918
році гетьман Української держави
Павло Скоропадський видав указ
України по Морському відомству
«Про початок формування бригади
морської піхоти у складі трьох
полків для несення служби».
Даша ГРИШИНА ,
«Вечірній Київ»

Реставрація будівлі тривала
1,5 роки. На відкриття Подільського районного відділу ДРАЦСу
завітав заступник голови КМДА
Володимир Прокопів разом
з директором Департаменту
охорони культурної спадщини
Олександром Никоряком.
«Сьогодні маємо одразу кілька
знакових подій — відкриття капітально оновленої будівлі ДРАЦСу
та першу церемонію укладання
шлюбу тут. Прикметно, що пам’ятка
відкрила свої двері для закоханих
пар саме у День Вишиванки», —
зазначив заступник голови КМДА
Володимир Прокопів.
Він також додав, наскільки важливо сьогодні зберігати культурну спадщину. За його словами,
більшість столичних історичних
будинків перебувають у приватній
власності, але ті не поспішають
реставрувати особняки.
Про оновлення відомо, що
реставрували дах, перекриття
між першим та другим поверхом
у приміщенні зали, здійснили
електромонтажні роботи першого
та другого поверху, вхідних груп,
влаштовано пожежну сигналізацію
та монтовано систему опалення
та переоснащено тепловий пункт.
Також встановили системи кондиціювання й вентиляції, провели
внутрішні опоряджувальні роботи
й роботи з відновлення фасаду та
фасадної ліпнини.
Додатково Володимир Прокопів
нагадав, що Департамент охорони

культурної спадщини напрацював
зміни, які усувають прогалини
у пам’яткоохоронному законодавстві, відповідний законопроєкт був
прийнятий у першому читанні ще
в 2018 році.
«Ми наполягаємо на підвищенні штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері
охорони культурної спадщини. Усі
розуміють, що штрафи у 1700 грн
є мізерними для горе-власників, які
доводять пам’ятки до руйнації. Як
для фізичних, так і для юридичних
осіб штрафи мають бути однакові
і підвищені до 170 тис. грн — 510
тис. грн. Також ми наполягаємо
на можливості викупу об’єктів
культурної спадщини, які неналежно утримуються, на користь
територіальної громади міста, села,
селища», — наголосив він.
Подільський РАЦС розташований у будинку, де мешкав професор
Київської духовної академії Степан
Сольський, який був міським головою Києва у 1887–1900 рр.
Центральна частина будинку
виділена невеликим ризалітом
із трьома вікнами, прикрашеними напіврозетками, трикутними
сандриками — на другому поверсі.
Лиштви вікон у бічних крилах завершують прямі сандрики. Будинок
є характерним прикладом житлової забудови з рисами пізнього
класицизму.
Даша ГРИШИНА ,
«Вечірній Київ»

На «скляному» мосту в столиці
замінили пошкоджені вікна
Пішохідно-велосипедний міст,
що з’єднує парк «Володимирська
гірка» з Аркою дружби народів, повністю відкрили для відвідувачів.
Там встановили нові панорамні вікна, вмонтовані у підлогу споруди.
Як розповіли у Київавтодорі,
на мосту замінили пошкоджений
верхній шар скла. «За технологією
на споруді встановили триплекси —
трьохшарові склопакети. Також виконали герметизацію і змонтували
захисну обойму (захист стиків зі
склопакетом)», — пояснили дорожники, запрошуючи всіх прогулятись
панорамними місцями Києва.
Як і обіцяли в Київавтодорі,
фахівці впоралися з роботою за
два дні. Для заміни скла, зокрема, використовували спеціальний
автомобіль-підйомник, який був
припаркований на майданчику
поруч із Володимирським узвозом.
Склопакети встановили європей-

ського виробництва з посиленою
міцністю.
Нагадаємо, що вандали неодноразово розбивали захисну плівку
на фрагментах скляної підлоги
мосту, а також намагалися поцупити оглядовий бінокль.
Олександр ГАЛУХ,
«Вечірній Київ»

