Фото з сайту metrovynohradar.org.ua

№ 14 (5375) п’ятниця 23 квітня 2021 р.

АНОНСИ

До 35 річниці
Чорнобильської трагедії
у столиці відкрили
тематичну виставку



стор. 2

У Києві від коронавірусу
вакцинують вчителів



стор. 2

Будівництво метро
на Виноградар

Столична влада виділила 7 мільярдів
гривень на інфраструктурні проєкти
На будівництво та реконструкцію об’єктів міської інфраструктури
депутати Київради додатково спрямували 7,3 мільярда гривень.

Д
Розпочалася
реконструкція
Софіївської брами



стор. 4

ТРК «Київ» запускає
дитячу школу
журналістики



стор. 4

одаткові кошти спрямовуються на фінансування
пускових об’єктів поточного
року, передбачених Програмою
економічного та соціального розвитку на 2021 рік. Зокрема, мова
йде про соціально важливі та великі
інфраструктурні проєкти.
Таке рішення прийняли у четвер,
22 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради
ІХ скликання. Рішення підтримали
94 депутати.
Найбільші обсяги коштів спрямовуються на галузі «Транспорт»,
«Охорона здоров’я», «Освіта»,
«Культура та мистецтво».
Так, 4,4 млрд грн буде спрямовано на фінансування великих
інфраструктурних та капіталомістких проєктів транспортної
інфраструктури.
Мова йде, зокрема, про будівництво гілки метро на Виноградар,
Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської,
реконструкцію вул. Стеценка від
просп. Палладіна до Інтернаціональної площі, реконструкцію
трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу, реконструкцію

та будівництво трамвайної лінії
від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод».
Додаткові 515,3 млн грн буде
спрямовано на капітальні ремонти
та реконструкції столичних закладів охорони здоров’я.
Зокрема, значні обсяги коштів — на фінансування початку
робіт з реконструкції будівлі Київської міської клінічної лікарні
№6 з розміщенням лікарні швидкої
медичної допомоги «Правобережна» на проспекті Космонавта
Комарова, а також реконструкцію
будівель з добудовою додаткового
корпусу для розміщення центру
нейрореабілітації учасників АТО
Київської міської клінічної лікарні
№11 Дніпровського району.
Фінансування капітальних видатків за галуззю «Освіта» збільшено на 292,4 млн грн. Таким
чином, забезпечується фінансуванням 5 пускових об’єктів
поточного року, серед яких будівництво дитячого садочка на вулиці Бахмацькій та реконструкція
з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на просп.
Відрадному.
Крім того, додаткові 45,9 млн
грн виділяються на капітальні ре-

монти об’єктів столичної освітньої
інфраструктури. Зміни до Програми економічного та соціального
розвитку міста Києва на 2021 рік
також передбачають фінансування
початку робіт із будівництва загальноосвітньої школи з басейном
на вул. Крушельницької, загальноосвітньої школи на вул. Лісківській
у 24 мікрорайоні ж/м «Вигурівщина-Троєщина» та реконструкції
будівлі гімназії №179.
На капітальне будівництво,
капітальні ремонти та ремонтно-реставраційні роботи інфраструктурних об’єктів галузі
«Культура та мистецтво» додатково спрямовуються 270,8 млн
грн. Зокрема, кошти виділяються
на фінансування продовження
реконструкції об’єктів Київського
зоологічного парку, початку робіт
з реконструкції кінотеатру «Київська Русь» та ремонтно-реставраційні роботи чотирьох об’єктів
культурної спадщини.
Також близько 300 млн грн
спрямовується для завершення
робіт на пускових об’єктах житлово-комунальної інфраструктури.
Зокрема, на реконструкцію споруд
першої черги Бортницької станції
аерації, реконструкцію теплової

мережі на вул. Набережно-Луговій
та вул. Набережно-Хрещатицькій,
протизсувні заходи для укріплення
Дніпровського схилу біля пішохідного мосту.
Додаткові кошти також спрямовуються на проєкти екологічної політики та благоустрою
і модернізацію житлового фонду.
Загалом, за галуззю «Житлово-комунальне господарство» асигнування збільшуються на 1,6 млрд грн.
Крім того, на капітальні рем о н т и Ц е н т р і в со ц i а л ь н о психологiчної реабiлiтацiї дiтей
та молодi Дарницького та Оболонського районів, Центру соцiального
обслуговування Шевченкiвського
району та капітальний ремонт
приміщень Київського мiського
центру гендерної рiвностi,
запобiгання та протидiї насильству додатково спрямовуються
50,4 млн грн.
Із метою забезпечення фінансування пускових та початку
виконання робіт з реконструкції
об’єктів спортивної галузі додатково спрямовано 141,2 млн грн.
Збільшення асигнувань відбувається за рахунок коштів бюджету
розвитку, Державного фонду регіонального розвитку та залишків
Дорожнього фонду, які утворились
станом на 1 січня 2021 року.
Інна БІРЮКОВА ,
«Вечірній Київ»
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У столиці працює інтерактивна
виставка «35 років
Чорнобильської катастрофи»

Повідомлення
про результати проведення
конкурсів з відбору пропозицій
учасників щодо будівництва
житла для військовослужбовців
та членів їх сімей
(випуск № 12 (5373) від 09 квітня
2021 року) на земельних ділянках за
адресами:
1. м. Київ, Броварське шосе,
військове містечко № 161
2. м. Київ, Шевченківський район,
вул. Григорія Андрющенка, 4.
Центральне територіальне
управління капітального будівництва повідомляє про результати
проведення конкурсів з відбору пропозицій учасників щодо будівництва
житла для військовослужбовців та
членів їх сімей на земельних ділянках, цільове призначення яких до
початку будівництва має дозволяти
таке будівництво.
Конкурси проводилися відповідно до вимог Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних
ділянках, цільове призначення яких до
початку будівництва має дозволяти
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Заступниця голови КМДА Марина Хонда
і директор Департаменту суспільних
комунікацій Роман Лелюк

З метою надання фінансовокредитної підтримки суб’єктам
малого та середнього підприємництва в місті Києві внесено зміни
до Комплексної міської цільової
програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки.
Таке рішення ухвалили депутати Київради у четвер, 22 квітня,
на пленарному засіданні II сесії
Київської міської ради IX скликання. «За» проголосував 81 депутат.
Як зазначили у Київській міській
раді, метою прийняття даного рішення є підтримка малого та середнього підприємництва в місті Києві,
враховуючи обмежувальні заходи,
спрямовані на запобігання по-

ширенню коронавірусу COVID-19,
шляхом збільшення видатків
на надання у 2021 та 2022 роках
фінансово-кредитної підтримки
суб’єктами малого та середнього
підприємництва.
Змінами до Програми передбачається збільшення кількості
суб’єктів малого та середнього
підприємництва, які зможуть
отримати фінансово-кредитну
підтримку у 2021 та 2022 роках.
Обсяг бюджетного фінансування
завдань та заходів у наступному
році буде збільшено на суму понад
107 млн грн.
Інна БІРЮКОВА ,
«Вечірній Київ»

Понад 1000 вчителів
отримали вакцину

Cтенди містять
інформацію
про заходи ліквідації
наслідків аварії.
Із 21 квітня у столиці триватиме інформаційно-комунікаційна
кампанія Департаменту суспільних комунікацій «35 років Чорнобильської катастрофи», яка присвячена ролі столиці у ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС. У рамках
кампанії на 10 локаціях столиці
буде розміщено інформаційні куби
з інформацією та архівними фотографіями боротьби з наслідками
катастрофи. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Нагадаємо, що цього року минає
35 років від дня трагедії.
«Ці стенди — більше, ніж просто
фотографії. Це нагадування про
те, що аварія вплинула на життя
тисяч людей і змінила світ назавжди.
Столиця однією із перших відчула
на собі наслідки аварії. Нині в місті
живе понад 48 тис. людей, яких так
чи інакше торкнулася катастрофа. Багатьох учасників ліквідації
вже немає в живих, багато мають
проблеми зі здоров’ям. Ми маємо
пам’ятати їхній подвиг та бути вдячними за те, що вони зробили для
світу», — зазначила Марина Хонда.
Cтенди містять інформацію про
заходи ліквідації наслідків аварії. У рятувальній операції брали
участь не тільки рятувальники
та військові, а й вчені, що досліджували вплив радіації, лікарі,

Київрада підтримала
виділення коштів підприємцям

що рятували постраждалих, міська
адміністрація, що вживала усіх
можливих заходів захисту населення, та просто небайдужі громадяни. Виставка ілюструє, наскільки
сильно катастрофа вплинула на
усе життя киян: вода у Дніпрі та
Десні на тривалий період стала
непридатною для будь-якого використання, а вирощені в області
продукти кілька років доводилося
ретельно перевіряти на предмет
радіаційного забруднення.
Інтерактивна виставка буде проходити у всіх районах Києва. На
кожній локації буде розміщено
п’ять інформаційних кубів. Перелік локацій:
Голосіївський район —
парк ім. М. Рильського;
Дарницький район —
парк «Позняки»;
Деснянський район —
вул. Маяковського, 29;
Дніпровський район —
парк «Перемога»
(вул. Жмаченка);

Оболонський район —
парк «Наталка»;
Подільський район —
площа Поштова;
Святошинський район —
парк «Совки»;
Солом’янський район —
парк «Відрадний»
(вул. Героїв
Севастополя, 35–37);
Печерський та
Шевченківський райони —
вул. Хрещатик (біля будівлі
КМДА та інша сторона вулиці).
Також до 35-річчя Чорнобильської трагедії влаштують виставку
та перформанс на фасаді Українського дому. Зокрема, 25 квітня
на сайті Українського дому відбудеться відкриття унікальної
онлайн-виставки про життя Чорнобильського Полісся «ТЕМНИЙ
РАЙ», а ввечері на його фасаді — видовищний світловий перформанс.

таке будівництво (наказ начальника
ЦТУКБ від 22.02.2021 р. № 2-к/тр).
1. Згідно Протоколу засідання
комісії Центрального територіального
управління капітального будівництва з конкурсного відбору пропозицій щодо будівництва житла від
16.04.2021 року на земельній ділянці
орієнтовною площею 4,5 га за адресою: м. Київ, Броварське шосе, в/м
161, жодна з пропозицій, наданих
потенційними виконавцями робіт,
не відповідає вимогам конкурсної
документації.
Комісією прийнято рішення: не
укладати Договір на виконання робіт
з будівництва житлового комплексу
на земельній ділянці орієнтовною
площею 4,5 га за адресою: м. Київ,
Броварське шосе, в/м 161 за відсутністю наданих від потенційних
виконавців робіт пропозицій, які
відповідають вимогам конкурсної
документації.
2. Згідно Протоколу засідання
комісії Центрального територіального
управління капітального будівництва з конкурсного відбору пропозицій щодо будівництва житла від

16.04.2021 року на земельній ділянці
0,5264 га за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Андрющенка, 4, жодна з пропозицій, наданих
потенційними виконавцями робіт,
не відповідає вимогам конкурсної
документації.
Комісією прийнято рішення: не
укладати Договір на виконання робіт
з будівництва житлового комплексу
на земельній ділянці за адресою:
м. Київ, Шевченківський район, вул.
Андрющенка, 4 за відсутністю наданих від потенційних виконавців
робіт пропозицій, які відповідають
вимогам конкурсної документації.
Визнати конкурси з відбору пропозицій учасників щодо будівництва
житла для військовослужбовців та
членів їх сімей (випуск № 12 (5373)
від 09 квітня 2021 року) такими що не
досягли мети їх проведення, оскільки
конкурсна документація, надана
учасниками конкурсів, не повною
мірою (або взагалі), не відповідають
вимогам, заявленим Центральним
територіальним управлінням капітального будівництва до конкурсної
документації.

Олена ПЕТРИШИН,
«Вечірній Київ»

Цього тижня у столиці розпочато
вакцинацію вчителів, що залучені
до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
«Із початку тижня, за два дні,
вже провакциновано понад 1100
освітян. Наразі це пріоритетне
питання для міської влади. Ми
робимо все можливе, щоб зовнішнє незалежне оцінювання
пройшло в безпечних умовах як
для учасників, так і для вчителів,
що забезпечують його проведення», — повідомив заступник
голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він зазначив, що вакцинація відбувається винятково за бажанням
та відповідно до індивідуальних
медичних показників.

«Також ми сподіваємося на свідоме ставлення до ситуації у місті
всіх учасників ЗНО. Антисептики
та маски — це той необхідний мінімум, який зробить проходження
тестування максимально безпечним та комфортним», — додав Валентин Мондриївський.
Він нагадав, що цього року
в процесі зовнішнього незалежного оцінювання залучено майже
9 тисяч освітян столиці. До слова, після переведення з 5 квітня
освітнього процесу у дистанційний
формат кількість учнів та вчителів,
які хворіють на COVID-19, зменшилась вдвічі.

Заява
про екологічні наслідки
планованої діяльності
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» проводить
першу чергу реконструкції нежитлових будівель під будівлі для
обслуговування та продажу автомобілів та автозаправний комплекс по вул. Столичне Шосе, 90
у Голосіївському районі м. Києва.
У складі першої черги будівництва передбачається будівництво
будівель автоцентру та складу
шин.
На земельний ділянці, в межах
проектування, передбачено будівництво двохповерхової будівлі
автоцентру та одноповерхової
будівлі складу шин.
В будівлі автоцентру передбачається продаж, гарантійне і
післягарантійне сервісне обслуговування легкових і комерційних
автомобілів марки Mercedes-Benz.
У складі будівлі передбачено:
- на першому поверсі: зали для
демонстрації автомобілів – шоурум, адміністративні та обслуговуючі приміщення, приміщення
цеху технічного обслуговування
– виробничі та допоміжні приміщення, автомийка;
- на другому поверсі: технічні,
адміністративні та побутові приміщення.
Для покриття теплових навантажень об’єкту передбачається
облаштування вбудованої газової
котельні, потужністю 1,53 МВт.

На території автоцентру розміщено відкриті автостоянки загальною місткістю 99 машиномісць.
На атмосферне повітря будуть
впливати викиди забруднюючих
речовин при спалюванні природного газу в котлоагрегатах, роботі
двигунів внутрішнього згорання
легкових автомобілів, механічній
обробці металів (верстати), роботі дизель-генератора (аварійне
джерело).
Інженерне забезпечення відбуватиметься за рахунок наявних
інженерних мереж.
При експлуатації відбуватиметься виділення забруднюючих
речовин в атмосферне повітря в
загальній кількості: 96,95740386
г/с та 349,5999601 т/рік (в т.ч.
вуглекислого газу у кількості 96,65
г/с та 347,92 т/рік).
Проведені розрахунки показали, що вплив на навколишнє
середовище від діяльності об’єкта
буде незначним і прийнятним для
здоров’я населення.
Ряд проектних комплексних
заходів, що впроваджуються на
даному об’єкті забезпечують відсутність впливу на навколишнє
середовище при виникненні аварійних ситуацій.
Зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 30
днів до Голосіївської районної у
м. Києві державної адміністрації за
адресою: Голосіївський проспект,
42, Київ, 03039, тел. 044-281-6666,
час звернень з 09:00 до 17:00.

Марія КАТАЄВА ,
«Вечірній Київ»

ТОВ «Фундамент Сервіс» 15.04.2021 року подало пакет документів до органу
місцевого самоврядування на затвердження тарифу на послугу централізованого
опалення. З пропозиціями звертайтесь за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 75-А.
Втрачений Додаток до диплома ВС №21400270 від 04.03.2003 р., виданий Волинським державним університетом ім. Л. Українки на ім’я Куява Жанна Володимирівна, вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.
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Графік проведення особистих та виїзних прийомів громадян і прямих («гарячих») телефонних ліній
керівництвом Київської міської державної адміністрації на 2 квартал 2021 року
Прізвище, ім’я та по-батькові
Перший заступник голови
ПОВОРОЗНИК
Микола Юрійович
(питання бюджету та фінансів, планування і обліку, податкової політики, банківської діяльності; економіки та
інвестицій; міжнародних відносин; роботи зі зверненнями громадян, документального забезпечення; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод громадян і законних інтересів громадян; надання
безоплатної первинної правової допомоги; відзначення державними нагородами України; інші питання діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Перший заступник голови
КУЛЕБА
Олексій Володимирович
(питання контролю за благоустроєм; питання промислової, науково-технічної та інноваційної політики;
регуляторної політики та підприємництва; внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення,
громадського харчування; діяльності ринків; організації виставкової діяльності)
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
ПАНТЕЛЕЄВ
Петро Олександрович
(питання житлово-комунального господарства, енергетики, енергоефективності та енергозбереження;
утримання і забезпечення належного стану житлового фонду, співпраці з ОСББ; надання ритуальних послуг;
охорони довкілля; екології та природних ресурсів; взаємодії та розвитку зв’язків з судами, правоохоронними
органами; надзвичайних ситуацій; охорони праці та безпеки життєдіяльності населення)

День та час
особистого
День та години
особистого прийому громадян, адреса: виїзного
прийому
м. Київ, вул. Хрещатик, 36
громадян

Місце проведення
особистого виїзного
прийому громадян

День та час
проведення прямих
«гарячих»
телефонних ліній,
тел.202-76-76

3 п’ятниця
12.00 – 14.00
1 понеділок
Телефон посадової особи, відповідальної за
16.00-17.00
організацію особистого прийому громадян:
202-74-40

Печерська районна
в місті Києві державна
адміністрація

1 вівторок
11.00 – 12.00

2 середа
3 четвер
17.00-18.00
16.00 – 18.00
Телефон посадової особи, відповідальної за
організацію особистого прийому громадян:
3 середа
202-74-93
17.00-18.00

Шевченківська районна
в місті Києві державна
адміністрація
Оболонська районна
в місті Києві державна
адміністрація

2 четвер
11.00 – 12.00

2 четвер
16.00 – 18.00
1 четвер
Телефон посадової особи, відповідальної за
16.00-18.00
організацію особистого прийому громадян:
202-75-56

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація

3 четвер
16.00 – 17.00

Подільська районна
в місті Києві державна
адміністрація

2 середа
17.00 –18.00

Деснянська районна
в місті Києві державна
адміністрація

3 вівторок
11.00 – 12.00

Дарницька районна
в місті Києві державна
адміністрація

2 середа
16.00 – 17.00

Солом’янська районна
в місті Києві державна
адміністрація

2 середа
12.00 – 13.00

-

4 вівторок
10.00 – 11.00

Дніпровська районна
в місті Києві державна
адміністрація

4 середа
12.00 – 13.00

-

4 четвер
12.00 – 13.00

-

2 четвер
12.00 – 13.00

2 середа
14.00 – 15.00
1 вівторок
Телефон посадової особи, відповідальної за
14.00-16.00
організацію особистого прийому громадян:
202-76-12
1 вівторок
14.00 – 15.00
2 вівторок
Телефон посадової особи, відповідальної за
15.00-16.00
організацію особистого прийому громадян:
202-77-04
3 середа
17.00 –18.00
1 середа
Телефон посадової особи, відповідальної за
17.00-18.00
організацію особистого прийому громадян:
202-76-16

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
МОНДРИЇВСЬКИЙ
Валентин Миколайович
(питання освіти і науки; культури; реклами; релігії)
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
СТАРОСТЕНКО
Ганна Вікторівна
(питання охорони здоров’я)
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
ГУСТЄЛЄВ
Олександр Олександрович
(питання транспорту та зв’язку; будівництва та ремонту доріг)
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
НЕПОП
Вячеслав Іванович
(питання капітального будівництва; будівництва житла, реконструкції житлового фонду; забезпечення населення житловою площею, питання вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків
внаслідок діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній “Еліта-центр”; приватизації житла; архітектурно-будівельного контролю)
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
ХОНДА
Марина Петрівна
(питання розвитку місцевого самоврядування; преси та інформації; внутрішньої політики; видавничої справи;
соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та інших; забезпечення
виконання законодавства про пільги, зайнятості населення, праці та заробітної плати; гендерної політики;
питання материнства і дитинства, дітей-сиріт)
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
ХАРЧЕНКО
Олександр Володимирович
(питання комунальної власності; управління комунальним майном та приватизації; управління архівною
справою та діловодством)

2 середа
14.00 – 16.00
4 середа
Телефон посадової особи, відповідальної за
14.00-16.00
організацію особистого прийому громадян:
202-77-20

2 вівторок
10.00 – 12.00
Телефон посадової особи, відповідальної за
організацію особистого прийому громадян:
202-79-40

-

1 середа
13.00 – 15.00
3 середа
Телефон посадової особи, відповідальної за
13.00-15.00
організацію особистого прийому громадян:
202-74-96
1 четвер
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
12.00 – 13.00
ГОВОРОВА
Телефон посадової особи, відповідальної за
Олена Іванівна
організацію особистого прийому громадян:
(питання фізичної культури і спорту)
202-75-66
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
2 четвер
10.00 – 11.00
УСОВ
Телефон посадової особи, відповідальної за
Костянтин Глібович
(питання реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб на території міста Києва; державної реє- організацію особистого прийому громадян:
202-75-50
страції речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; надання
202-87-50
адміністративних послуг)
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
ПРОКОПІВ
Володимир Володимирович
(питання охорони культурної спадщини; самоврядного контролю)

Голосіївська районна
в місті Києві державна
3 вівторок
адміністрація
14.00 – 16.00
4 вівторок
м. Київ,
Телефон посадової особи, відповідальної за
16.00-17.00
вул. Велика Китаївська, 83
організацію особистого прийому громадян:
(044) 221-64-45
202-70-32
(+38094) 821-64-45

3 понеділок
12.00 – 13.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
ОЛЕНИЧ
Петро Сергійович
(питання цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, розвитку регіональних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, телекомунікацій, електронної комерції
та бізнесу, розвитку ІТ-індустрії на території міста Києва; використання та охорони земель; регулювання
земельних відносин; містобудування та архітектури на території міста Києва)

2 понеділок
15.00 – 16.00
Телефон посадової особи, відповідальної за
організацію особистого прийому громадян:
279-58-72

1 понеділок
15.00 – 16.00

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу
організаційного 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 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.

Втрачене посвідчення №783 арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора) Реверука Петра Костянтиновича, видане
Міністерством юстиції України 17 квітня 2013 року, вважати недійсним.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ
НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Данні про планову діяльність,
мету і шляхи її здійснення.
Об’єкт – Будівництво магазина продовольчих та непродовольчих товарів.
Магазин продовольчих та непродовольчих товарів розташований по вул.
Острівна, 12а в Голосіївському районі м.
Київ. Загальна площа земельної ділянки
0,76 га. Форма роботи магазину - самообслуговування з розрахунком через
централізовані касові вузли. Об’ємно
планувальна структура магазину передбачає функціональне зонування з
відокремленням потоків руху покупців і
товарів, а також пішохідних і транспортних потоків. Загальна площа забудови 1344,15 м2. Кількість паркувальних
місць – 56.
Водопостачання магазину здійснюється від міської мережі ПрАТ «АК
«Київводоканал» зідно ТУ.
Водовідведення здійснюється до
каналізаційної мережі ПрАТ «АК «Київводоканал» зідно ТУ. На випуску влаштовують жировловлювач.
Електропостачання здійснюється
від електричної мережі міста ПАТ «Київенерго» згідно ТУ.
У приміщенні торгової зали запроектована система повітряного опалення, вентиляції та кондиціонування за
допомогою дахового кондиціонеру. У
приміщенні складу та завантажувальної
запроектована система повітряного
опалення за допомогою VRF-систем.
Суттєві фактори, що впливають
чи можуть впливати на стан навко-

-

лишнього природного середовища з
урахуванням можливості виникнення
надзвичайних екологічних ситуацій.
Характеристика видів впливів планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища наступні:
• на клімат і мікроклімат – негативних
впливів не передбачається;
• на геологічне середовище – негативних впливів не передбачається;
• на земельні ресурси – додаткової
земельної ділянки не потрібно;
• на ґрунти – негативних впливів не
передбачається;
• на атмосферне повітря – при
будівництві: джерелом забруднення
атмосферного повітря будуть тимчасові
викиди забруднюючих речовин, що утворюються при проведенні будівельних
робіт, які в цілому на стан повітряного
середовища не впливають. На стадії експлуатації – викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин від маневрування
автомобілів на автомобільній стоянці.
• на водні ресурси – негативних
впливів не передбачається;
• на рослинний і тваринний світ,
заповідні об’єкти – негативних впливів
не передбачається;
• техногенне та соціальне середовища – негативних впливів не передбачається;
Відходи, що утворилися в процесі
будівельних робіт та експлуатації магазину передаються іншим споживачам
або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням,
обробленням та утилізацією відходами.
Проєктована діяльність не входить
до переліків, зазначених у статті 3 Закону

-

України «Про оцінку впливу на довкілля»
і не підлягає оцінці впливу на довкілля.
Кількісні і якісні показники оцінки
екологічного ризику та безпеки для
життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, що
гарантують здійснення діяльності
відповідно до екологічних стандартів
та нормативів.
Неканцерогенний ризик для здоров’я
населення за впливом забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі вкрай
малий і такий вплив можна вважати
допустимим. Не існує імовірність виникнення шкідливих ефектів у населення. Соціальний ризик планованої
діяльності визначається як ризик для
групи людей, на яку може вплинути
впровадження об’єкта господарської
діяльності, з урахуванням особливостей
природно-техногенної системи. Рівень
соціального ризику планової діяльності
є умовно прийнятим.
Перелік залишкових впливів.
Залишкові впливи відсутні.
Заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність,
мету і шляхи їх здійснення.
При виникненні питань з боку громадськості щодо реконструкції їй буде
надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні матеріали і документи.
З зауваженнями та пропозиціями громадяни мають можливість на протязі
30 календарних днів (з моменту виходу
публікації) звертатися до Замовника:
ТОВ «Серж», м. Київ, вул. НабережноЛугова,29.
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Браму Софійського собору почали реставрувати
Востаннє тріумфальну браму відновлювали майже 15 років тому.
Днями стартували реставраційні
роботи на території Софійського
собору. Зокрема, реставратори
відновлюють Браму Заборовського, яка є пам’яткою архітектури
часів ХVІІІ століття. Про це «Вечірньому Києву» повідомив Вадим
Кириленко, перший заступник
генерального директора Національного заповідника «Софія
Київська».
Відновлення Брами — це планова реставрація, над якою працюють
спеціалісти науково-реставраційної майстерні Національного заповідника «Софія Київська».
«Поточна реставрація Брами
запланована у цьогорічному регламенті. Зараз якраз добрий час
привести пам’ятку до порядку,
оскільки карантин і немає туристів. Брама востаннє відновлювалась ще у 2005 році — там немає

гідроізоляції, відпадають цоколі,
є питання до водостоків. Тому зараз
наші спеціалісти вирішують ці питання. У планах відновити цоколі,
звис даху, ліпнину та пофарбувати
ворота», — зазначив у коментарі
Вадим Кириленко.
З його слів, роботи планують
завершити до Великодня, який
цьогоріч відзначають 2 травня.
Як писав «Вечірній Київ»,
у лютому в Софійському соборі
стартував новий етап реставрації.
Художники-реставратори почали
відновлювати розписи часів митрополита Петра Могили — клейовий живопис 17 ст., розміщений
у північній галереї пам’ятки.
Раніше «Вечірній Київ» знайомив читачів із художником-реставратором Анатолієм Остапчуком,
який майже півстоліття працює
у Софії Київській, а також розпо-

відав про 11-річну реставрацію Андріївської церкви і публікував
унікальний фоторепортаж перед
відкриттям храму.
Історична довідка:
У ХVІІІ ст. будинок митрополита мав окремий в’їзд з міста —
тріумфальну Браму Заборовського,
до якої вела вулиця від Золотих
воріт. Це одне з кращих творінь
Й.Г. Шеделя, зведене до 1745 року
на замовлення митрополита Рафаїла (Заборовського) на честь
відновлення Київської митрополії.
Від Брами зберігся західний фасад
з фронтоном і частина споруджених біля неї мурів. Саме біля Брами
Заборовського мури замкнули огорожу навколо садиби Софійського
монастиря.
Із забудовою міста Брама опинилась у тісному Георгієвському

провулку, тому у 1822–1823 роках
її замурували, кордегардії розібрали, а на місці митрополичого
двору розбили сад. У 2007–2009 рр.
відроджено у первісних формах.
Брама Заборовського — одна
з небагатьох збережених кам’яних
будівель української архітекту-

ри ХVІІІ ст. у стилі бароко. Вона
є невід’ємною і важливою частиною ансамблю Софійського
собору, який входить до ЮНЕСКО під №1.
Олена ПЕТРИШИН,
«Вечірній Київ»

На базі телеканалу «Київ» запрацює
дитяча школа журналістики

У столичному
ботсаду встановлять
нову скульптуру
25 квітня о 12:00 у Національному
ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України відбудеться відкриття скульптури художниці
ANi (Анна Надуда) «Легені легкі».
Місцем встановлення скульптури
є поляна Рубцова.
У роботі «Легені легкі» Анна
Надуда підважує антропоценічні
питання місця людини у природній
екосистемі. Створена у формі
сплетеного коріння, скульптура
людських легень візуалізує приналежність людини до природи
і розпочинає діалог про важливі
елементи людського існування:
догляд за персональним тілесним
та природним середовищами.
«Тіло людини — то органічна
оболонка, вмістилище нашого духу.
Жодна людина не здатна змінити глобальні світові процеси або
самотужки подолати екологічні
кризи. Та в наших силах зберегти власну екосистему тіла, жити
довго та творити благо для всіх

рослин», — ділиться історією створення своєї скульптури ANi.
Відкриття скульптури відбудеться за підтримки Громадської
організації «Легені» та Щербенко
Арт Центру.
Проєкти Анни Надуди представлені у багатьох українських
інституціях сучасного мистецтва,
зокрема у Щербенко Арт Центрі. Одним з перших проєктів Анни Надуди
стала робота «Проростання», яку
художниця у 2010 році представила
на конкурсі для молодих українських
художників МУХі, заснованому кураторкою ЩАЦ Мариною Щербенко.
З тих пір зацікавлення природою
наскрізною ниткою проходить крізь
практику Анни та продовжує бути
однією з основних тематик її роботи.
Адреса Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка:
вул. Тимірязєвська, 1.
Марія КАТАЄВА ,
«Вечірній Київ»

30 підлітків зможуть безкоштовно потримати мікрофон,
почитати зі суфлера в студії та навіть записатися на камеру. Учням
школи допоможуть розвинути
творчий потенціал і навчитися
працювати з інформацією. Проєкт «Дитяча школа журналістики — є переможцем Громадського
бюджету. Минулого року за нього
віддали голоси 853 киянина.
«Для дітей — це тільки знайомство. У них буде можливість побачити — цікаво їм це, чи ні, пов’язувати
в майбутньому із цим своє життя,
чи ні. Їм хочеться попрацювати

з камерою, їм хочеться посидіти
в студії, — зазначила Ірина Главацька, авторка проєкту. — Розуміючи,
що дітей зараз не можна збирати
разом багато, ми будемо проводити
так звані індивідуальні майстеркласи. Тобто діти по черзі будуть

до нас сюди приїжджати, наприклад,
упродовж цілої суботи. Організуємо
майстер-клас із фотографування,
хочемо ще організувати майстерклас із роботі в Інстаграмі».
У Дитячій школі поки готують
лише перший випуск — 30 підлітків.
Завдяки тому що проєкт переміг
на Громадському бюджеті, навчання для учасників є безкоштовним.
Автори планують подавати заявку знову, на Громадський бюджет – 2022.
Марія КАТАЄВА ,
«Вечірній Київ»

Цьогорічний Atlas Weekend
відбудеться у новому форматі
At l a s We e ke n d п р о й д е
з 5 по 11 липня у Києві на ВДНГ,
а його програма складатиметься
з виступів українських виконавців, а також музикантів з країн
колишнього СНД.
Фестиваль адаптують до карантинних обмежень. Наразі організатори формують новий лайнап
та розробляють план, що дозво-

лить провести захід максимально
безпечно.
«Вже зараз ми розуміємо, що більшість західних артистів не матимуть змоги цього року прилетіти
в Україну, у зв’язку із пандемією
COVID-19 та різними карантинними
обмеженнями у кожній із країн світу.
Тому ми вимушені знову прийняти
важке рішення і перенести фести-

валь Atlas Weekend, у тому форматі
та з тим лайнапом, який ми планували у цьому році, на 2022 рік», —
повідомляють організатори.
Фестиваль пройде з 5 по 11 липня на ВДНГ. У перший день вхід
на захід буде вільним.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

