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Як Київ відзначатиме 76-ту 
річницю перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні
8 травня в Україні відзначатимуть  
День пам’яті та примирення, а 9 травня —   
76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні. У ці дні в столиці заплановані 
церемонії покладання квітів, тематичні 
виставки, зустріч з ветеранами бойових дій.

Київська міська державна 
адміністрація оприлюд-
нила план заходів відзна-
чення пам’ятних дат.

6 травня відкрилася фотовистав-
ка «Мить історії» у Національному 
історико-архітектурному музеї 
«Київська фортеця». Триватиме 
захід до 16 травня.

Із 7 до 21 травня триватиме ви-
ставка архівних документів до 
Дня пам’яті та примирення та Дня 
перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні. Перегляд виставки 
буде доступний на вебсайті Дер-
жавного архіву м. Києва.

8 травня, у День пам’яті та при-
мирення, у парку Вічної Слави 
відбудеться урочиста церемонія 
покладання квітів до могили Не-
відомого солдата.

Також 8 травня запланована 
зустріч з ветеранами бойових дій 
у Музеї окупації Києва, а в Публіч-
ній бібліотеці ім. Лесі Українки 
відкриється книжкова виставка 
«Пам’ятати заради майбутнього».

З нагоди відзначення Дня пам’яті 
та примирення і 76-ї річниці пе-
ремоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 9 травня відбудуться 
урочистості «Пам’ятаємо — Пере-
магаємо!» на території Національ-
ного музею історії України у Другій 
світовій війні. Також проведуть 
поминальне богослужіння, присвя-
чене пам’яті загиблих, що полягли 
у боротьбі за визволення України 
та перемозі над нацизмом у Другій 
світовій війні, молебень за мир 
в Україні та захисників Вітчизни, 
під час заходу на території Наці-
онального музею історії України 
у Другій світовій війні.

Протягом травня відбудуться 
тематичні уроки, виховні годи-
ни, лекції, наукові проєкти, акції, 
просвітницькі, мистецькі та ме-
моріальні заходи. Триватимуть 
патріотичні онлайн-проєкти, при-
свячені Дню пам’яті та примирення 
та Дню перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні. Проходити-
муть тематичні виставки творчих 

робіт з образотворчого мистецтва, 
наукові тематичні проєкти. Те-
матичні акції, проєкти за участю 
дітей та учнівської молоді міста 
Києва будуть проведені в онлайн-
форматі та висвітлені на платформі 
електронного освітнього простору 
позашкілля Києва «Все буде Добре! 
ОК!», на офіційному вебсайті та 

у соціальних мережах Департамен-
ту освіти і науки, закладів освіти 
столиці.

Заходи Дня пам’яті та прими-
рення і 76-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 
триватимуть у всіх районах столиці.

Також до цих пам’ятних дат місь-
ка влада передбачила виплати 

ветеранам Другої світової війни, 
учасникам Антитерористичної 
операції, воїнам-інтернаціона-
лістам, учасникам Революції Гід-
ності та деяким іншим категоріям 
громадян.

За матеріалами  
офіційного сайту КМДА

Вартість опалення для киян може бути нижчою на 50% за рахунок 
енергоефективних робіт у будинках, — Петро ПАНТЕЛЕЄВ
Про підсумки опалювального сезону, потребу гідравлічних випробувань та вигідні програми для 
мешканців столичних багатоповерхівок, які здатні вполовину зменшити нарахування в платіжках.

Минулого тижня у Києві за-
вершився опалювальний сезон, 
який тривав майже шість місяців. 
За температурними показниками 
цьогорічна зима була найхолод-
нішою за останні три роки, а різкі 
перепади температур створювали 
ризик аварій на мережах. Попри 
це Київ успішно витримав випро-
бування холодами та перезимував 
із стабільним тарифом на тепло, 
який вдалося втримати на рівні 
торішнього. Також цієї зими рівень 
пошкоджень на теплових мережах 
зменшився на 15%. Завдяки чому 
це вдалось — в інтерв’ю «Вечірнього 
Києва» із заступником голови 
КМДА Петром Пантелеєвим.

Про підсумки 
опалювального 
сезону

—  Петре Олександровичу, 
яким був опалювальний період 
для столиці?

— З технічного боку минулий 
опалювальний сезон був більш ста-
більний та надійний, ніж попередні. 
Але поза тим, аварійні ситуації 
все одно виникали. Загалом нам 
вдалось зменшити кількість по-
шкоджень на теплових мережах 
на 15%. І мушу сказати, що це на-
самперед результат масштабної 
модернізації теплових мереж си-

лами комунального підприємства 
«Київтеплоенерго».

Нагадаю, у 2018 році ми по-
вернули теплоенергетичний 
комплекс в управління міста. 
До цього воно багато років пе-
ребувало в управлінні приватної 
компанії. За ці два роки замінили 
270 км зношених трубопроводів. 
Це приблизно 10% від загальної 
протяжності усіх міських мереж. 
Такі інвестиції абсолютно виправ-
дані, адже допомагають пройти 
зиму з меншою кількістю аварій 
та уникнути відключення тепла. 
Також на третину оновили авто-
парк підприємства. Ремонтні ав-
томобілі дають змогу тепер більш 

оперативно реагувати на аварійні 
ситуації і лагодити поломки менш 
ніж за добу.

Тобто робота у цьому напрям-
ку ведеться, хоч це лише перші 
кроки і ще багато попереду. Бо те-
плова система Києва будувалась 
ще в радянські часи. І на сьогодні 
більшість її елементів, зокрема 
тепломереж, вже двічі, а то й тричі 
відпрацювали свій ресурс. Тому 
замість старих трубопроводів про-
кладаємо нові, попередньо ізо-
льовані. Вони обладнані запірною 
арматурою європейського зразка 
і аварійною сигналізацією.

Продовження на с.2
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Вартість опалення для киян може бути нижчою на 50% за рахунок 
енергоефективних робіт у будинках, — Петро ПАНТЕЛЕЄВ
Продовження,  
початок на с.1

— Завдяки чому вдавалось ста-
більно втримувати тариф на опа-
лення? Адже газ дорожчав…

— Останній опалювальний сезон 
справді відзначився доволі суттєвим 
коливанням цін на газ. Вартість бла-
китного палива значно зросла, якщо 
порівняти, наприклад, з минулим 
роком. Звісно, газ як основний ком-
понент для «приготування» тепла 
суттєво впливає на ціноутворення. 
Адже вартість газу в структурі тари-
фу на тепло складає 80%. І в столиці 
також була загроза коливань цін 
на теплопостачання, якби не один 
позитивний момент.

Тарифи на опалення та гарячу 
воду залишились на рівні 2019-го 
завдяки підписаному Меморандуму 
про взаєморозуміння між Асоціа-
цією міст України та КМУ. Зокрема, 
завдяки особистим зусиллям мера 
Києва Віталія Кличка як голови 
Асоціації міст України. Відповідно 
тепло коштувало — 1654,41 грн/
Гкал, а гаряче водопостачання — 
97,89 грн/м³.

Як киянам менше 
платити за опалення

— Скажіть, будь ласка, чому 
під час опалювального сезону 
у столичних будинках була різна 
вартість на опалення. І що на це, 
власне, впливає?

— Вартість опалення залежить 
від того, скільки теплової енергії 
спожив будинок. Нині у Києві маємо 
сотні багатоповерхівок, що взяли 
участь у міських енергоефективних 
програмах, що діють за принци-
пом співфінансування. Це конкурс 
енергозбереження «70/30%» (для 
будинків ОСББ та ЖБК) і програма 
співфінансування капітальних ре-
монтів в житловому фонді, що діє 
для усіх будинків без винятку.

Ми моніторили ситуацію цього 
опалювального сезону і маємо циф-
ри, що говорять самі за себе: будин-
ки, які взяли участь у цих програмах, 
споживають вдвічі або ж втричі 
менше тепла. Наприклад, мешканці 
утеплених багатоповерхівок сумарно 
зекономили за шість місяців сезону 
близько понад 60 млн грн.

Я веду до того, якщо ми не в силах 
вплинути на ціну газу (бо вона 
формується на західноєвропей-
ській біржі), то можемо принаймні 
впливати на об’єми споживання 
тепла, утеплюючи помешкання.

Тому місто й надалі буде ру-
хатись в  тому ж  напрямку. 
І допомагати громадам — неза-
лежно від того, чи є ОСББ — роз-
поряджатись теплом заощадливо, 
ефективно та раціонально.

— На які суми можуть роз-
раховувати мешканці багато-
поверхівок?

— Мова про достатньо серйозні 
кошти — є можливість залучити 
і мільйон гривень, і навіть два, 
якщо серйозний проєкт. Для гро-
мади — це справді робочий меха-
нізм, який дозволяє навіть старий 
житловий фонд оновити та зробити 
комфортним для життя.

Єдине, що для цього потрібно, — 
це об’єднатись навколо ідеї. Повин на 
зорганізуватись ініціативна гру-
па, отримати підтримку більшості 
мешканців, а далі механізм цілком 
налагоджений. Є детальні інструкції 
та чіткий план дій. Сьогодні також 
в нас працюють консультанти, які на-

дають повний супровід у підготовці 
проєкту. Головне, щоб люди не були 
байдужими. І тішить, що основними 
промоутерами міських програм сьо-
годні є самі ж представники ОСББ, 
які вже успішно реалізували свої 
проєкти і утеплили будинки.

— Раніше у столиці анонсу-
вали створення револьверного 
фонду, який дасть змогу ОСББ 
отримувати кошти на ремонти і, 
зокрема, на утеплення будинків 
на вигідних умовах. На якому 
етапі нині це питання і чим 
це принципово відрізнятиметься 
від звичайного кредитування?

— Ми вище говорили про ефек-
тивність енергозбереження. Зокре-
ма, про його практичну і конкретну 
користь. І в цьому напрямку ми хо-
чемо, щоб кияни мали якомога 
більше інструментів для того, щоб 
утримувати, ремонтувати свої бу-
динки і водночас економити тепло.

Черговий інструмент — це так 
званий револьверний фонд. Як він 
працюватиме? Все просто. Кожен 
будинок зможе отримати кошти, але 
не за високими банківськими став-
ками, які сьогодні існують, а на мак-
симально вигідних умовах. І цим 

коштом модернізувати свій буди-
нок. Це теж європейська практика. 
Адже знаємо, що в Європі гроші, 
так би мовити, набагато «дешевші». 
Тобто залучити кошти на ту чи іншу 
ціль простіше і вигідніше.

Ми вважаємо, що утеплення ба-
гатоповерхівок — це пріоритетний 
напрямок для столиці, тому даємо 
можливість киянам залучати кошти 
на ремонти на пільгових умовах. 
Переконаний, що цей механізм 
також буде успішно працювати.

До речі, нині вже маємо при-
клади, коли мешканці одночасно 
брали участь у кількох програмах. І, 
наприклад, вигідно взявши кошти 
«теплих кредитів», заплатили ними 
свою частину у програмі співфінан-
сування «70/30%». І тоді вже йдеться 
про зовсім інші суми внеску від 
громади — не про 30%, а про всьо-
го 10%. А враховуючи швидку окуп-
ність проєктів з енергозбереження, 
люди мають змогу фактично миттє-
во і дуже дешево осучаснити буди-
нок та сплачувати набагато менше.

Чи можна 
відмовитись 
від гідравлічних 
випробувань

—  Петре Олександровичу, 
а як столиця готується до нового 
опалювального сезону?

— Підготовчі роботи до нового 
опалювального сезону починають-
ся одразу, як закінчується поперед-
ній. Оскільки за доволі короткий 
час потрібно встигнути виконати 
великий об’єм робіт. Але пандемія 
і локдаун внесли свої корективи. 
І цього року гідравлічні випро-
бування, які є основним етапом 
підготовки, перенесли на початок 
травня. Адже вони передбачають 
відключення гарячої води, а в пе-
ріод карантину ми не хотіли, щоб 
кияни, більшість яких працювала 
в цей період з дому, залишились 
без гарячої води.

— А чи реально зовсім відмо-
витись від гідравлічних випро-
бувань? Сьогодні від киян часто 
можна почути, чому не можна 
просто замінити всі труби один 
раз і уникнути цих щорічних 
вимкнень води…

— Треба розуміти, що гідравлічні 
випробування — необхідні, їх про-
водять не лише в Києві. Адже вони 
затверджені на урядовому рівні 
Правилами підготовки теплових 
господарств до опалювального пе-
ріоду. Скасувати цей процес можна 
було б лише в тому випадку, коли 
будуть повністю нові трубопроводи 
тепломереж. А для цього потрібні 
час і ресурс.

Під час гідравлічних випро-
бувань спеціалісти перевіряють 
надійність трубопроводів і їхню 
спроможність безперебійно витри-
мати шість місяців роботи під ви-
соким тиском та різким перепадом 
температур. Для цього створюють 
спеціальні умови, і ті ділянки, які 
виходять з ладу, замінюють. Тобто, 
на сьогодні гідравлічні випро-
бування — це обов’язкова умова 
успішного теплового сезону.

Зрозуміло, що це незручно, але 
повірте: це критично необхідно, 
щоб наступної зими у нас не було 
серйозних катаклізмів.

— З 1 травня в Україні запра-
цює вільний ринок газу. Чи го-
това столиця до нових правил?

— Це справді надзвичайно серйоз-
ний виклик для системи теплозабез-
печення України, і для Києва в тому 
числі. Об’єктивно кажучи, теплоенер-
гетична система не готова сьогодні 
працювати в умовах ринку газу. 
Поясню чому. Довгі роки в Україні 
теплопостачальні організації, які 
використовують газ для виробництва 
послуг населенню, отримували газ 
за усталеним механізмом. За цим 
механізмом на «Нафтогаз» покла-
дали спеціальні обов’язки з продажу 
газу для теплопостачальних підпри-
ємств на пільгових умовах. Зараз 
же тепловики повинні працювати 
на ринку, який відміняє старий ме-
ханізм, а ціна газу для тепловиків 
може непрогнозовано коливатись. 
Про яку стабільну і надійну роботу 
тут може бути мова?

Тому основне завдання на цей 
рік — максимально раціонально 
відповісти на цей виклик та уник-
нути збоїв в роботі енергетиків. 
Зараз опрацьовуємо варіанти за-
купівлі газу так, щоб це не призвело 
до розбалансування економіки 
підприємства «Київтеплоенерго». 
А також інших структур, зокре-
ма, й комерційних. Бо нині вже 
пізно шукати аргументи, чому 
це складно — натомість треба ду-
мати, як правильно організувати 
роботу у нових умовах. Переко-
наний, що нам вдасться знайти 
правильне та ефективне рішення.

***
До  теми:  ОСББ «Житловий 

комплекс «Перовський» на про-
спекті Алішера Навої, 69 за рахунок 
енергоефективних заходів сплатив 
за опалення у січні 12,7 грн/кв. м.

Тут провели енергоефективні 
роботи в рамках міської програми 
співфінансування «70/30%»: за-
мінили освітлення, вікна та двері 
на енергозберігаючі, модернізували 
внутрішньобудинкові інженерні 
мережі, реконструювали індивіду-
альні теплові пункти, що працюють 
в обох будинках. Інвестиція меш-
канців із однієї квартири склала 
в середньому 1,4 тисячі гривень, 
яку люди вже повернули у вигляді 
економії на опаленні та освітленні.

Олена ПЕТРИШИН,  
«Вечірній Київ»

Під час гідравлічних випробувань спеціалісти перевіряють надійність 
трубопроводів і їхню спроможність безперебійно витримати шість місяців 
роботи під високим тиском та різким перепадом температур. Для цього 
створюють спеціальні умови, і ті ділянки, які виходять з ладу, замінюють.
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Повідомлення про оприлюднен-
ня заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки 
проекту детального плану терито-
рії в районі проспекту Перемоги, 
вулиць В’ячеслава Чорновола, 
Тургенєвської у Шевченківському 
районі м. Києва.

1) Заява про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту 
детального території в районі проспекту 
Перемоги, вулиць В’ячеслава Чорно-
вола, Тургенєвської у Шевченківському 
районі м. Києва.

2) Орган, що прийматиме рішення 
про затвердження документа держав-

ного планування: Київська міська рада.
3) Процедура громадського обгово-

рення, здійснюється у відповідності до 
ЗУ «Про екологічну стратегічну оцінку»:

 – Строк громадського обгово-
рення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки, відпо-
відно п.5 ст. 10. Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» – 15 днів 
з дня її оприлюднення на офіційному 
сайті Департаменту містобудування 
та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації www.kga.gov.ua.

 – Громадськість у межах строку 
громадського обговорення має право 
подати до Департаменту містобудуван-

ня та архітектури в письмовій формі 
зауваження і пропозиції до заяви про 
визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки проекту детального 
плану території в районі проспекту 
Перемоги, вулиць В’ячеслава Чорно-
вола, Тургенєвської у Шевченківському 
районі м. Києва.

Пропозиції і зауваження, подані 
після встановленого строку, не роз-
глядаються.

Враховуючи дію обмежувальних 
заходів, відповідно до статті 29 Закону 
України «Про захист населення від ін-
фекційних хвороб», постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 № 211 
«Про запобігання поширенню на тери-

торії України коронавірусу COVID-19», з 
метою запобігання поширенню на тери-
торії України коронавірусу (COVID-19), 
для виконання вимог Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку», 
забезпечення вільного доступу гро-
мадськості до документів, що опри-
люднюються протягом усього строку 
громадського обговорення:

 – Ознайомитись з заявою про 
визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки, можливо на офіційному 
сайті Департаменту містобудування 
та архітектури виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної 
адміністрації): www.kga.gov.ua. та на 
інформаційній дошці (перший поверх) 

у приміщенні Департаменту містобу-
дування та архітектури.

 – Отримати інформацію щодо 
розробки зазначеної містобудівної 
документації можливо за контактним 
номером телефону у Департаменті міс-
тобудування та архітектури: 234–92-67.

 – Пропозиції надсилаються у пись-
мовому вигляді на адресу Департа-
менту містобудування та архітектури: 
01001, м. Київ. вул. Хрещатик, 32 в 
строк – 15 днів з дня оприлюднення 
заяви на офіційному сайті Департа-
менту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київради (Київ-
ської міської державної адміністрації):  
www.kga.gov.ua.

________________________________
(дата офіційного опублікування 

в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується про-

грамними засобами ведення Реєстру,  
не зазначається суб’єктом  

господарювання)
202012157132

(реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, за-
значеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність: 
Планованою діяльністю передбачається 

реконструкція дощової каналізації по про-
спекту Броварському від вул. Луначарського 
до мосту-метро через Русанівську протоку 
в Дніпровському районі. Під час реалізації 
планованої діяльності передбачені наступні 
види робіт: прокладання ділянки дощової 
каналізації по старій трасі самопливного 
колектора дощової каналізації; вздовж 
Броварського проспекту прокладання ді-
лянки дощової каналізації по новій трасі 
закритим способом; будівництво колектору 
дощової каналізації під діючими штучними 
спорудами Святошинсько-Броварської 
лінії метрополітену в особливих умовах, 
з дотриманням конструктивної цілісності 
споруд метрополітену; влаштування під-
земних очисних дощових споруд проточного 
типу; зріз верхнього шару ґрунту на час 
робіт, і подальше його використання для 
рекультивації території.

2. Суб’єкт господарювання: 
Комунальна Корпорація «Київавтодор», 

ЄДРПОУ – 03359026
(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 
та по батькові фізичної особи-підпри-

ємця, ідентифікаційний код або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті)

01014, Київ, вул. Петра Болбочана, 6, 
керівник – Фоменко Олександр Володи-
мирович, телефон: +38 (044) 285-46-26

(місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізич-
ної особи-підприємця (поштовий індекс, 

адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення:

Управління екології та природних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміні-
страції), поштова адреса: 04080, м. Київ, 
вул. Турівська, 28, тел: (044) 336-64-15 

Контактна особа для оголошення про 
громадське обговорення Звіту з ОВД - 
Леготіна Ольга Олександрівна, тел. 366 64 
14, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, 

поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяль-
ності буде Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною архітектур-

но–будівельної інспекцією України відпо-
відно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

(вид рішення про провадження плано-
ваної діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, 

що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-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.

Громадські слухання (перші) відбудуть-
ся: Дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань не визначено; тимча-
сово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, громадське обговорення планованої 
діяльності проводиться у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді). 
(вказати дату, час, місце та адресу про-

ведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: 
не заплановано.
(вказати дату, час, місце та адресу про-

ведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний 

орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності:

Управління екології та природних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміні-
страції), поштова адреса: 04080, м. Київ, 
вул. Турівська, 28, тел: (044) 336-64-15 

Контактна особа для оголошення про 
громадське обговорення Звіту з ОВД - 
Леготіна Ольга Олександрівна, тел. 366 64 
14, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, 

поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміні-
страції), поштова адреса: 04080, м. Київ, 
вул. Турівська, 28, тел: (044) 336-64-15 

Контактна особа для оголошення про 
громадське обговорення Звіту з ОВД - 
Леготіна Ольга Олександрівна, тел. 366 64 
14, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua
 (найменування уповноваженого органу, 

поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 162 аркушах. 
(зазначити усі інші матеріали, надані на 

розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайоми-
тися з ними

1. Офіс КК «Київавтодор», що знахо-
диться за адресою: 01014, Київ, вул. Петра 
Болбочана, 6, керівник – Фоменко Олек-
сандр Володимирович, телефон: +38 (044) 
285-46-26. Доступ до звіту з 07.05.2021 р.

2. Дніпровська районна в місті Києві 
державна адміністрація, 02094, м.Київ, 
Бульвар Праці 1/1, тел.044-5732750, відділ 
канцелярії, з 07.05.2021 р.
 (найменування підприємства, установи, 

організації, місцезнаходження, дата, з 
якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа)

Приватне акціонерне товариство 
«Епос 2011» повідомляє про наміри 
отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферу за 
адресою: 04050, м. Київ, вул. Гли-
бочицька, 28.

Джерелом утворення забруднюю-
чих речовин є котел твердопаливний 
НЕУС-Т, тепловою потужністю 300 кВт. 
Паливо – брикети.

Внаслідок діяльності підприємства 
в атмосферу викидатимуться оксиди 
азоту, оксид вуглецю, метан, тверді 

речовини, діоксид вуглецю, НМЛОС. 
Валовий викид становить не більше 
82,4 т/рік.

Для забезпечення гласності та 
врахування громадської думки, щодо 
запланованої Зауваження та пропо-
зиції щодо намірів приймаються в 
місячний термін після публікації до 
Шевченківської районної в м. Киє-
ві державної адміністрації за адре-
сою: вул. Б. Хмельницького, 24, Київ, 
01030, тел.: 235-75-95; ел. пошта:  
zvern@shev.kmda.gov.ua.

Секретаріат Київської міської 
ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади го-
ловного спеціаліста відділу бух-
галтерського обліку та звітності 
секретаріату Київської міської 
ради управління планово-фінан-
сової діяльності, бухгалтерсько-
го обліку та звітності Київської 
міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги 
до кандидата встановлюються від-
повідно до Порядку проведення 
конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 
№169 (з наступними змінами), та 
Типових професійно-кваліфікаційних 
характеристик посадових осіб місце-
вого 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 зако-
нодавством обмеженнями щодо 
прийняття на службу та проходження 
служби в органах місцевого само-

врядування; заповнену особову 
картку (форма П-2ДС) з відповід-
ними додатками; копії документів 
про освіту, засвідчені у встановле-
ному законодавством порядку; копії 
першої та другої сторінок паспорта 
громадянина України, засвідчені 
у встановленому законодавством 
порядку; копію трудової книжки, 
засвідчену у встановленому законо-
давством 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 повідо-
млення про подання декларації до 
Єдиного державного реєстру де-
кларацій; копію військового квитка, 
засвідчену у встановленому законо-
давством 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 адре-
сою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 
01044, (на конкурс). Телефон для 
довідок: 202-72-29.

16.05.2021 о 16:00 в примі-
щенні Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва (вул. 
Болбочана Петра 8, корпус 1, 
м. Київ, зал судових засідань 
№7, суддя Костенко Д.А.) 
відбудеться судове засідан-

ня в адміністративній справі  
№ 640/6351/21 за адміністра-
тивним позовом ТОВ «МАРКЕТ-
СНАБ» до Київської міської ради 
про визнання протиправним і не-
чинним рішення Київської міської 
ради від 24.12.2020 №22/22.

Будівництво трамвайної лінії 
від вокзалу до Палацу спорту 
профінансує Світовий банк
Розробка 
проєктних пропозицій 
проводитиметься 
за рахунок місцевого 
бюджету.

Міська влада зробила важливі 
кроки для продовження Борща-
гівської лінії швидкісного трамвая 
до станції метро «Палац спорту». 
Нині оголошено відкриті торги 
на розробку проєктної документації 
будівництва відповідної трамвай-
ної лінії. Кінцевий термін подання 
тендерних пропозицій — 20 травня. 
Про це повідомив заступник голо-
ви КМДА Олександр Густєлєв.

«Місто працює над тим, щоб гро-
мадський транспорт ставав зруч-
нішим та комфортнішим для киян 
та гостей столиці. Продовження лі-
нії швидкісного трамвая до станції 

метро „Палац спорту“ — черговий 
крок у цьому напрямі», — зазначив 
Олександр Густєлєв.

За словами заступника голо-
ви КМДА, запуск нової трамвай-
ної лінії оптимізує транспортні 
маршрути Києва. Зокрема, буде 
розвантажена Святошинсько-Бро-
варська гілка метрополітену, осо-
бливо станції метро «Вокзальна», 
«Політехнічний інститут», пере-
садочні вузли підземки «Золоті 
Ворота — Театральна» та «Хре-
щатик — Майдан Незалежності».

Як відзначив Олександр Густє-
лєв, будівництво трамвайної лінії 
буде вестися за новими сучасни-
ми технологіями, завдяки чому 
трамваї курсуватимуть майже без 
шуму і вібрацій. Крім того, у рамках 
будівництва перевлаштують інже-
нерні комунікації, реконструюють 
існуючу та побудують нову кон-
тактні мережі, влаштують новий 

дорожній одяг, сучасне зовнішнє 
освітлення, велоінфраструктуру 
тощо. Також будуть облашто-
вані нові посадочні павільйони 
з інтерактивними інформаційними 
табло, а у трамваях встановлене 
спеціальне обладнання для мало-
мобільних громадян, пристрої GPS, 
відеонагляду, безготівкової сплати 
вартості проїзду.

«Розробка проєктних пропозицій 
проводитиметься за рахунок місце-
вого бюджету. А безпосередньо бу-
дівництво трамвайної лінії від вул. 
Старовокзальної до станції метро 
„Палац спорту“ фінансуватиметься 
за кошти Світового банку. Співпра-
ця з міжнародними партнерами дає 
змогу Києву реалізовувати важливі 
для міста проєкти», — наголосив 
Олександр Густєлєв.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Київська дитяча залізниця 
відкрила 68-й сезон роботи

Дитяча залізниця знаходиться 
в Сирецькому парку, який розташо-
вується в Шевченківському районі 
столиці. Відповідне відео з відкриття 
чергового сезону показали на каналі 
Мотордрезинного депо Києва.

Як відомо, київську дитячу за-
лізницю відкрили 2 серпня 1953 
року. Вона працює щороку з травня 

до жовтня: з четверга по неді-
лю, а також у святкові дні з 10.30 
до 17.30.

Дитяча залізниця є навчальним 
закладом, де дітей навчають за-
лізничній справі.

Даша ГРИШИНА ,  
«Вечірній Київ»

Київрада хоче обмежити 
швидкість самокатів
Столична влада закликає законодавчо 
врегулювати використання самокатів на вулицях.

Люди пересуваються на само-
катах у зоні, яку не бачать водії 
авто, що може спричинити аварійну 
ситуацію, і несе загрозу людям, 
вважає депутат Київської місь-
кої ради, член Постійної комісії 
з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку Дмитро 
Білоцерковець.

Депутат зазначив, що мова йде 
про загальне обмеження швидкості 
та програмне в пішохідних зонах. 
А також про затвердження списку 
визначених точок старту самокатів, 
страхування користувачів тощо.

Він зазначив, що наразі Вер-
ховна Рада має всі передумови 

для врегулювання цього питання, 
але бездіє.

«Своєю чергою Київ готовий піти 
назустріч бізнесу та стриматись 
від заходів адміністративного ха-
рактеру. Наразі, в період пандемії, 
необхідно особливо активно роз-
вивати культуру малої мобільності 
на вулицях столиці», — підкреслив 
Дмитро Білоцерковець.

У  л ю т о м у  2 0 2 0  р о к у 
в парламенті було зареєстрова-
но проєкт Закону України про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо вдосконалення 
регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки окремих 

категорій учасників дорожнього 
руху (користувачів персонально-
го легкого електротранспорту, 
велосипедистів та пішоходів). 
У вересні 2020 року документ був 
ухвалений у першому читанні, 
однак досі до другого читання 
справа не дійшла.

«Поки парламент відмовляється 
брати на себе відповідальність, 
влада Києва з 2020 року шукає 
та пропонує шляхи врегулюван-
ня цього питання. Так, міська 
влада веде перемовини про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів, щодо вдосконалення 
регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки окремих 
категорій учасників дорожнього 
руху, компаніями-організаторами 
прокату електросамокатів на ву-
лицях Києва», — написав Дмитро 
Білоцерковець.

Михайло ЗАГОРОДНІЙ,  
«Вечірній Київ»

150 років від дня народження 
Василя Стефаника
Як столиця відзначатиме ювілей письменника.

14 травня 2021 року виповню-
ється 150 років від дня народження 
Василя Стефаника – українського 
письменника, який почав працю-
вати на межі ХІХ та ХХ століть та 
здобув всесвітню славу майстра 
експресіоністичної новели. Осно-
вні заходи до ювілею пройдуть 
у столиці та транслюватимуть-
ся онлайн.

Міністерство культури та інфор-
маційної політики України спільно 
з Державним агентством України 
з питань мистецтв та мистецької 
освіти підготували низку подій, 
які можна буде відвідати в онлайн 
форматі, а крім цього ще декілька 
спеціальних подій, які пройдуть під 
відкритим небом у Києві.

В рамках святкування з 14 по 
16 травня 2021 року відбудуться:

– тематичні дискусії з провід - 
ними літературознавцями про 
життя, творчість та проблематику 

творів Василя Стефаника. Коли: 14, 
15 та 16 травня о 14.00;

– виставка під відкритим небом 
«Стефаник Online» про життя Ва-
силя Стефаника, його творчість та 
історичний контекст зламу століть. 
Попередня локація – Маріїн-
ський парк;

– перегляд фільму Леоніда Оси-
ки «Камінний хрест» (1968) та дис-
кусія за участі експертів кіно щодо 
художніх засобів фільму та сміли-
вого експерименту з перекладу 
літературного тексту мовою кіне-
матографу. Коли: 15 травня о 18.00 
у Довженко-Центрі;

– театральний перформанс 
«Найліпше з мойого серця» на 
основі новел та листів Василя Сте-
фаника. Коли: 14 травня о 20.00 
в Маріїнському парку, літній театр 
«Мушля».

До більшості подій мож-
на буде долучитися онлайн на 

сторінці Державного агентства 
України з питань мистецтв та 
мистецької освіти, оскільки пе-
редбачені прямі трансляції тема-
тичних дискусій, театрального 
перформансу та показу фільму 
Леоніда Осики «Камінний хрест». 
Вхід на всі події безкоштовний.

Марія КАТАЄВА ,  
«Вечірній Київ»

На Арсенальній площі 
оновлюють історичні об’єкти
Уже майже повністю 
відновлена будівля 
Казарми, однак роботи 
ще тривають поблизу 
Микільської брами.

Історичні об’єкти на Арсенальній 
площі майже повністю реконстру-
ювали, повідомляє Kyiv Arsenal.

Відновили і автентичні «ро-
дзинки» — голови левів, зберегли 
солдатські графіті початку ХХ ст. 
і відновили замок, яким запиралися 
ворота. І найголовніше — колись за-
городжене парканом місце у центрі 
столиці тепер доступне для всіх 
бажаючих.

При цьому «невидимими» для 
більшості залишилися масштабні 
ремонтні роботи з укріплення спо-
руджень: фундамент збудованої 
на схилах Казарми, яка через склад-
ний ландшафт має ризик зсувів, 
зміцнений 487-ма 12-метровими 
колонами, а внутрішнє склепіння 
будівлі укріпили металоконструкції 

загальною вагою 90 тонн. До всього 
підпірну стінку підсилили 35 коло-
нами. Також істотно перебудували 
покрівлю.

Реконструкція фасаду повернула 
Казармі і початковий історичний 
вигляд: червону радянську шту-
катурку обдерли, відкривши для 
всіх давню особливість київської 
архітектури ХІХ ст. — жовту цеглу. 
Саме цей матеріал був візитівкою 
нашого міста у давнину, і тепер 
ми можемо бачити, як виглядали 
давні будівлі щонайменше 200 ро-
ків тому.

«Старовинна архітектурна 
пам’ятка тепер не є закритим „ре-
жимним об’єктом“ і невдовзі стане 
цілком доступною для відвідувань. 
При цьому всі, хто захоплюється 
старовиною і фортифікацією, тепер 
матимуть змогу зблизька вивчати 
особливості будови і декоративних 
деталей цього  унікального 
об’єкту», — зазначають у Kyiv Arsenal.

Марія КАТАЄВА ,  
«Вечірній Київ»
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