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На Оболоні відкрили 
громадський простір 
«Vcentri hub»
Споруду колишньої бойлерної переобладнали в сучасний центр 
публічних комунікацій з ергономічним дизайном.

Тут розмістили три зони-транс-
формери: кімнату для перего-
ворів, приміщення, де можна 

залишити малюків, поки батьки 
вирішуватимуть суспільні пробле-
ми, зал на 80 осіб. У створенні хабу 
брали пряму участь Департамент 
суспільних комунікацій, Оболонська 
райдержадміністрація, КП «Центр 
публічної комунікації та інформа-
ції». У вівторок, 15 червня, споруду 
презентували громадськості.

Мер столиці Віталій Кличко 
оглянув споруду хабу й привітав 
всіх з відкриттям нового громад-
ського простору.

«Я бачу дуже багато знайомих 
облич — це наша громада, яка 
в Оболонському районі, мабуть, 
найактивніша в місті, — сказав 
Віталій Кличко. — Дякуючи саме 
їй, у нас з’являється багато таких 
речей, які змінюють місто, район. 
Наприклад, за ініціативи людей 
зробили найкращий парк в нашому 
місті — парк „Наталка“. І на цьому не 
зупинилися — продовжуємо роботи 
на Оболонському острові, а затоку 
Собаче гирло перетворюватимемо 
на велику цивілізовану зону відпо-
чинку. Оболонський район має бути 
комфортним за умовами життя».

Мер Києва переконаний, що як 
мінімум до кінця року в новому 
сучасному хабі буде щоденно про-
ходити один захід і Оболонський 
Vcentri матиме великий попит.

«Голова району мені пообіцяв, 
що буде постійно проводити тут зу-
стрічі з громадою. І це добре: вкрай 
важлива комунікація з владою. 

Якщо влада не реагує на прохання 
людей, працює неефективно, то 
така влада дуже швидко зміню-
ється. Тому необхідна синергія 
в роботі з громадськими організа-
ціями, зібрання, щоб чути громаду, 
і зробити наше місто кращим», — 
сказав Віталій Кличко.

Мер столиці висловив переко-
нання, що Оболонський хаб — один 
з найкращих не тільки в Києві, а й 
в Україні центрів, в яких влада та 
громада працюватимуть для міста.

«У мене є чіткий план: кожного 
дня ми повинні відкривати у столиці 
щось нове: новий об’єкт, впорядко-
вану вулицю, дитсадок, школу, парк, 
сквер», — сказав Віталій Кличко.

Мер міста підкреслив, що са-
моврядування — це фундамент 
демократичної країни. Від актив-
ної громади залежить майже все. 
І комунікація з громадою — за-
порука успіху влади. Він дав до-
ручення іншим районам створити 
такі ж хаби Vcentri.

«Минулого року ми відкрили 
перший муніципальний відкритий 
громадський простір Vcеntri hub, 
який став ефективним майдан-
чиком для комунікації влади, гро-
мади, соціально відповідального 
бізнесу, та міжнародних партнерів. 
Тоді ми поставили для себе амбіт-
ну мету — відкрити такі заклади 
в кожному районі столиці, — ска-
зала заступник голови КМДА 
Марина Хонда. — Сьогодні разом 
з мером столиці відкрили перший 
Vcеntri hub районного рівня для 
мешканців Оболоні».

За словами Марини Хонди, район 
обраний не випадково, адже місцеві 
жителі дуже активні. Новий від-
критий простір загальною площею 
близько 200 кв. м є інклюзивним, 
пристосований для маломобільних 
людей. Приміщення умовно роз-
ділене на декілька зон, є окрема 
дитяча кімната, коворкінг-зона, 
meeting-room, кімната для робо-
ти Громадської ради району. Хаб 
оснащений усім обладнанням, необ-
хідним для проведення різного 
роду заходів: проєктор та екрани, 
мережа Wi-Fi, сучасна система клі-
мат-контролю.

«Цей заклад створений бути тим 
місцем, де влада і громада спільно 
знаходитимуть шляхи для розви-
тку столиці. І я сподіваюся, що по-
зитивні розв’язання проблем не 
змусять себе довго чекати. Законо-
давство надає безліч можливостей 
громадськості контролювати владу 
і комунікувати з нею, проводити 
круглі столи й консультації. Пілот-
ний хаб в Шевченківському районі 
показав, що в нас є черга на вико-
ристання приміщення, і навіть депу-
тати міської ради, обрані мешкан-
цями району, можуть проводити тут 
свої звіти — ближче до людей, які їх 
обирали. Тому, якщо ми в кожному 
районі створимо аналогічні хаби, 
то розширимо можливості комуні-
кації влади та громади», — сказала 
заступниця голови КМДА.

«Мета роботи нашого Vcentri 
hub — зробити місточок між владою 
та громадою, ефективний центр 
комунікацій. Предмет діяльності 

хабу — будь-яка громадська ор-
ганізація, зареєструвавшись на 
нашому порталі, може безплатно 
використовувати цей простір для 
проведення своїх заходів», — по-
яснив директор Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА 
Роман Лелюк.

Директор Департаменту також 
уточнив, що кожен представник 
громадянського суспільства або 
активна людина може отрима-
ти для себе консультацію по всім 
інструментам партисипації, що 
діють у Києві.

«І не просто допомогу, а методичну 
підтримку, — наголосив Роман Ле-
люк. — Надаються безплатно бух-
галтерські консультації, юридичні 
консультації, роз’яснення, як запо-
внювати документи, як створити 
громадську організацію, як створити 
благодійний фонд, як взяти участь 
в міських конкурсах, що існують 
для інститутів громадянського сус-
пільства. З Департаментом житло-
во-комунальної інфраструктури 
проводитимемо навчання для керів-
ників ЖБК, ОСББ та навчатимемо, 
як взяти участь у міських програ-
мах енергомодернізації будинків 
та у міських програмах співфінан-
сування ремонтів».

За словами Романа Лелюка, пла-
нується, що тут буде й центр шкіль-
ного молодіжного самоврядування. 
Розробили методичні рекомендації 
для молоді, і школярі можуть брати 
участь у розвитку міста, не очікуючи 
повноліття. Планується, що тут буде 
місце для авторів Громадського 
бюджету, проводитимуться для 
них навчання та консультації щодо 
написання громадських проєктів. 
А з Департаментом соціальної полі-
тики проводитимуть навчання для 
людей старшого віку з комп’ютерної 
грамотності та пояснюватимуть, як 
платити за комунальні послуги. Тут 
буде й осередок для Органів само-
організації населення (ОСН), де 
вони зможуть отримати методичну 
й організаційну допомогу.

У приміщенні Vcentri hub працю-
ватиме й Громадська рада при Обо-
лонській РДА, голові якої міський 
голова Віталій Кличко вручив ключі 
від приміщення. Мер також натис-
нув символічну кнопку, запустивши 
на моніторі відлік публічних заходів, 
які проводитимуться в хабі. В планах 
КМДА — відкриття 10 подібних хабів 
в кожному районі столиці.

Катерина НОВОСВІТНЯ, 
«Вечірній Київ»
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного спеціаліста 
відділу забезпечення відкритості діяль-
ності Київської міської ради управління 
забезпечення діяльності заступника 
міського голови – секретаря Київської 
міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до канди-
дата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 169 (зі змінами), та Типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
затверджених наказом Національного агент-
ства України з питань державної служби від 
07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 вста-
новленому законодавством порядку; копії 
першої та другої сторінок паспорта грома-
дянина України, засвідчені у встановленому 
законодавством порядку; копію трудової 
книжки, засвідчену у встановленому зако-
нодавством порядку; копію облікової картки 
платника податків, засвідчену у встановле-
ному 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 кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу з 
питань розвитку місцевого самоврядуван-
ня та цифрової трансформації управління 
з питань розвитку механізмів прямої 
демократії, регіонального та міжнарод-
ного співробітництва у сфері розвитку 
місцевого самоврядування (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до канди-
дата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 169 (зі змінами), та Типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
затверджених наказом Національного агент-
ства України з питань державної служби від 
07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 встановле-
ному 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 вста-
новленому законодавством порядку; дві 
фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади начальника управління 
з питань запобігання та виявлення 
корупції (IV категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кан-
дидата встановлюються відповідно до По-
рядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.02.2002 № 169 (зі 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 квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 вста-
новленому 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 фі-
нансового 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 кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного спеціаліста 
відділу організаційно-методичного 
забезпечення діяльності депутатів Ки-
ївської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кан-
дидата встановлюються відповідно до По-
рядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.02.2002 № 169 (зі 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 квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 вста-
новленому 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 фі-
нансового 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 вста-
новленому законодавством порядку; дві 
фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади начальника управління 
організаційного та документального за-
безпечення діяльності Київської міської 
ради (IV категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кан-
дидата встановлюються відповідно до По-
рядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.02.2002 № 169 (зі 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 квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 вста-
новленому 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 фі-
нансового 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 вста-
новленому законодавством порядку; дві 
фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади начальника відділу правового 
супроводу діяльності секретаріату Ки-
ївської міської ради управління забез-
печення діяльності заступника міського 
голови – секретаря Київської міської 
ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до канди-
дата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 169 (зі змінами), та Типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
затверджених наказом Національного агент-
ства України з питань державної служби від 
07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 вста-
новленому законодавством порядку; копії 
першої та другої сторінок паспорта грома-
дянина України, засвідчені у встановленому 
законодавством порядку; копію трудової 
книжки, засвідчену у встановленому зако-
нодавством порядку; копію облікової картки 
платника податків, засвідчену у встановле-
ному 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 кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного спеціаліста 
відділу господарського забезпечення 
управління адміністративно-господар-
ського забезпечення Київської міської 
ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до канди-
дата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 169 (зі змінами), та Типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
затверджених наказом Національного агент-
ства України з питань державної служби від 
07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 вста-
новленому законодавством порядку; копію 
трудової книжки, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; копію обліко-
вої картки платника податків, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов’язання фі-
нансового 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 вста-
новленому законодавством порядку; дві 
фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного спеціаліста 
відділу правового супроводу діяльності 
секретаріату Київської міської ради 
управління забезпечення діяльності за-
ступника міського голови – секретаря 
Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до канди-
дата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 169 (зі змінами), та Типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
затверджених наказом Національного агент-
ства України з питань державної служби від 
07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 вста-
новленому законодавством порядку; копії 
першої та другої сторінок паспорта грома-
дянина України, засвідчені у встановленому 
законодавством порядку; копію трудової 
книжки, засвідчену у встановленому зако-
нодавством порядку; копію облікової картки 
платника податків, засвідчену у встановле-
ному 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 кален-
дарних 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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Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного спеціаліста 
відділу адміністративного забезпечення 
управління адміністративно-господар-
ського забезпечення Київської міської 
ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до канди-
дата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 169 (зі змінами), та Типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
затверджених наказом Національного агент-
ства України з питань державної служби від 
07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним квалі-
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із установленими 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 вста-
новленому 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 фі-
нансового 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 вста-
новленому законодавством порядку; дві 
фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 кален-
дарних 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.

Департамент культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) оголошує 
конкурс на заміщення посади директора 
комунального закладу «Парк культури та 
відпочинку «Гідропарк».

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж 
роботи у сфері культури не менше трьох ро-
ків, володіння державною мовою та здатність 
за своїми діловими і моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем виконувати 
відповідні посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у конкурсі 
з наданням згоди на обробку персональних 
даних; автобіографія, що містить прізвище, 
ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце 
народження, інформацію про громадянство, 
відомості про освіту, трудову діяльність, по-
саду, місце роботи, громадську роботу (у тому 
числі на виборних посадах), контактний номер 

телефону та адресу електронної пошти чи ін-
шого засобу зв’язку, відомості про наявність 
чи відсутність судимості; копія документа, що 
посвідчує особу, копії документів про вищу 
освіту; два рекомендаційні листи довільної 
форми, мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів 
про трудову діяльність та проекти програм роз-
витку комунального закладу «Парк культури та 
відпочинку «Гідропарк» на один і п’ять років.

Документи приймаються до 15 липня 2021 
року включно за адресою: м. Київ, бульв. 
Т.Г.Шевченка, 3.

Довідки за тел. 279-52-82, 279-72-51. 
Е-пошта – dk@kievcity.gov.ua.

Департамент культури до 09 липня 2021 року 
включно приймає пропозиції щодо кандидатів 
до складу конкурсної комісії від громадських 
організацій у сфері культури відповідного функ-
ціонального спрямування.

Департамент культури виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) оголошує конкурс 
на заміщення посад:

директора Музею-майстерні І.П. Кава-
лерідзе в м.Києві;

директора Музею книги і друкарства 
України.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи 
у сфері культури не менше трьох років, володіння 
державною мовою та здатність за своїми діловими 
і моральними якостями, освітнім і професійним 
рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у конкурсі з на-
данням згоди на обробку персональних даних; 
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по 
батькові, число, місяць, рік і місце народження, 
інформацію про громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, 
громадську роботу (у тому числі на виборних 

посадах), контактний номер телефону та адресу 
електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, 
відомості про наявність чи відсутність судимості; 
копія документа, що посвідчує особу, копії до-
кументів про вищу освіту; два рекомендаційні 
листи довільної форми, мотиваційний лист до-
вільної форми.

Додатково просимо подати копії документів 
про трудову діяльність та проекти програм роз-
витку відповідного закладу культури на один і 
п’ять років.

Документи приймаються до 14 липня 2021 року 
включно за адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 
3.

Довідки за тел. 279-52-82, 279-72-51. Е-пошта – 
dk@kievcity.gov.ua.

Департамент культури до 09 липня 2021 року 
включно приймає пропозиції щодо кандидатів 
до складу конкурсної комісії від громадських 
організацій у сфері культури відповідного функ-
ціонального спрямування.

Департамент культури виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) оголошує конкурс 
на заміщення посад:

генерального директора комунального 
концертного закладу культури «Академічний 
камерний хор «Хрещатик»;

директора Міської спеціалізованої моло-
діжної бібліотеки «Молода гвардія».

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи 
у сфері культури не менше трьох років, володіння 
державною мовою та здатність за своїми діловими 
і моральними якостями, освітнім і професійним 
рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у конкурсі з на-
данням згоди на обробку персональних даних; 
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по 
батькові, число, місяць, рік і місце народження, 
інформацію про громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, 

громадську роботу (у тому числі на виборних 
посадах), контактний номер телефону та адресу 
електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відо-
мості про наявність чи відсутність судимості; копія 
документа, що посвідчує особу, копії документів 
про вищу освіту; два рекомендаційні листи довіль-
ної форми, мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів 
відповідного закладу культури про трудову ді-
яльність та проекти програм розвитку на один 
і п’ять років.

Документи приймаються до 16 липня 2021 року 
включно за адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 
3.

Довідки за тел. 279-52-82, 279-72-51. Е-пошта – 
dk@kievcity.gov.ua.

Департамент культури до 12 липня 2021 року 
включно приймає пропозиції щодо кандидатів 
до складу конкурсної комісії від громадських 
організацій у сфері культури відповідного функ-
ціонального спрямування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту 

Схеми теплопостачання м. Києва 
на період до 2030 року та Звіту про 

стратегічну екологічну оцінку
1. Повна назва документа державного 

планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту

Схема теплопостачання м. Києва на період 
до 2030 року.

Схема теплопостачання м. Києва на період до 
2030 року є документом державного планування 
місцевого рівня.

Запропонований документ є важливим ін-
струментом для розвитку та оптимізації системи 
централізованого теплопостачання міста Києва 
на розрахунковий період до 2030 року з врахуван-
ням існуючого стану джерел генерації теплової 
енергії, теплових мереж, перспектив розвитку 
міста та потреб в забезпеченні тепловою енергією 
існуючого і перспективного будівництва, потреб 
та можливостей модернізації джерел генерації 
теплової енергії та теплових мереж, розвитку 
технологій виробництва теплової енергії для 
потреб теплопостачання міста, можливостей 
використання відновлювальних видів палива 
та альтернативних джерел енергії; в результаті 
досягнення підвищення надійності, якості та 
енергоефективності теплопостачання споживачів 
м. Києва, зниження викидів шкідливих речовин 
та парникових газів у навколишнє природне 
середовище.

2. Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного пла-
нування

Київська міська рада.

3. Процедура громадського обговорення

3.1. Дата початку та строки здійснення 
процедури

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» громадське об-
говорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки 
Схеми теплопостачання м. Києва на період до 
2030 року триватиме 30 днів з дня офіційного 
опублікування цього повідомлення та надання 
громадськості доступу до Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку та матеріалів проекту Схе-
ми теплопостачання м. Києва до 2030 року на 
Офіційному порталі Києва (https://kyivcity.gov.
ua/), субвебсторінці Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (https://dzki.kyivcity.gov.ua).

3.2. Способи участі громадськості
Громадськість у межах строку громадського 

обговорення має право подати в письмовій 
формі (зокрема в електронному вигляді) та на 
Єдиному веб-порталі територіальної громади 
міста Києва в розділі «ГРОМАДСЬКОСТІ» рубрика 
«Консультації з громадськістю» зауваження та 
пропозиції до звіту про стратегічну екологічну 
оцінку та проєкту документу державного пла-
нування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту 
документа державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають обов’язковому 
розгляду замовником. За результатами розгляду 

замовник враховує одержані зауваження або 
вмотивовано їх відхиляє.

Інститути громадянського суспільства, на-
укові та експертні організації, інші юридичні 
особи під час подання пропозицій і зауважень у 
письмовій формі зазначають своє найменування 
та місцезнаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реє-
струються і не розглядаються.

3.3. Дата, час і місце проведення за-
планованих громадських слухань (у разі 
проведення)

Не заплановані.

3.4. Орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна 
ознайомитися з проєктом документа дер-
жавного планування, звітом про стратегічну 
екологічну оцінку та екологічною інформа-
цією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується документа дер-
жавного планування

З проєктом Схеми теплопостачання м. Києва 
на період до 2030 року та звітом про стратегічну 
екологічну оцінку можна ознайомитись у Де-
партаменті житлово-комунальної інфраструк-
тури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за 
адресою: 01001, м. Київ, вул. В. Житомирська, 
15-А. Матеріали проекту Схеми теплопостачан-
ня м. Києва на період до 2030 року та звіт про 
стратегічну екологічну оцінку також доступні за 
посиланням: https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/
zvit-seo-proektu-shemy-teplopostachannya-m-kyieva-
do-2030-roku.html

3.5. Орган, до якого подаються за-
уваження і пропозиції, його поштова та 
електронна адреси та строки подання за-
уважень і пропозицій

Зауваження i пропозиції до Звіту про стра-
тегічну екологічну оцінку проекту Схеми тепло-
постачання м. Києва на період до 2030 року, 
подаються до Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) на адресу: 01001, м. Київ, вул. В. Жи-
томирська, 15-А, або на електронну адресу: zki.
sip@kievcity.gov.ua

Строк подання зауважень i пропозицій 
становить 30 днів з дня офіційного опублікування 
цього повідомлення та надання громадськості 
доступу до Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
та матеріалів проекту Схеми теплопостачання 
м. Києва до 2030 року.

3.6. Місцезнаходження наявної еколо-
гічної інформації, у тому числі пов’язаної 
зі здоров’ям населення, що стосується 
документа державного планування

Департамент житлово-комунальної інфра-
структури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), 
за адресою: 01001, м. Київ, вул. В. Житомир-
ська, 15-А.

4. Необхідність проведення транскордон-
них консультацій щодо проекту документа 
державного планування

Необхідність проведення транскордонних 
консультацій відсутня.

З А Я В А  
про екологічні наслідки 

діяльності при експлуатації 
проектованого об’єкта

Планована діяльність – будівництво 
багатофункціонального комплексу громад-
ського призначення та будівництво нежилого 
будинку – кафе по Набережному шосе, 25 у 
Печерському районі м. Києва.

Мета планованої діяльності – забез-
печення населення об’єктами громадського 
призначення, кафе та офісними приміщеннями 
згідно з вимогами ДБН Б.2.2–12:2019.

Шляхи здійснення мети – будівництво 
передбачається в дві черги:

I черга будівництва: двоповерхової 
частини нежитлової будівлі громадського 
призначення (споруда по ГП №1) загальної 
площі 2477,88 кв.м (у т.ч., з приміщеннями 
торгівлі площею 778,65 кв.м, офісів площею 
817,64 кв.м, вбудованої трансформаторної 
підстанції 10/0,4кВ (споруда по ГП №1.1) 
площею 33,47 кв.м).

II черга будівництва: чотириповерхової 
частини нежитлової будівлі громадського 
призначення (споруда по ГП №2) загальної 
площі 7445,59 кв.м (у т.ч., з приміщення-
ми торгівлі площею 1141,31 кв.м, офісів 
площею 3895,26 кв.м, кафе на 15 місць 
площею 57,54 кв.м, вбудованого паркінгу 
на 62 машиномісця (споруда по ГП №2.1) 
площею 1272,89 кв.м).

Проектований об’єкт не є екологічно 
небезпечним. За титульною назвою об’єкт не 
входить у перелік видів діяльності та об’єктів, 
що становлять підвищену екологічну небез-
пеку, визначеного ст. 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля», об’єкт не підлягає 
застосуванню процедури з ОВД.

Ділянка землевідведення, що виділена під 
будівництво, відповідно договору оренди, – 
загальною площею 0,3749 га знаходиться 
по Набережному шосе, 25 у Печерському 
районі м.Києва. Площа ділянки забудови 1-ї 
черги – 1184м2, 2-ї – 1639,47 м2.

Інженерне забезпечення:
Водопостачання, каналізування – згідно 

ТУ ПрАТ «АК «Київводоканал».
Дощова каналізація – згідно ТУ КК 

«Київавтодор».
Електропостачання. Згідно з ТУ не-

стандартного приєднання ПрАТ «ДТЕК 
Київські електромережі» від 30.04.2021 № 
ЦНП3–0947-21.

Теплопостачання приміщень від елек-
тричних конвекторів.

Персонал – кількість створених робочих 
місць під час проведення будівництва ви-
значатиметься в томі ПОБ. Створення нових 
робочих місць. в кількості 495 осіб

Енергетичні ресурси: електроосвітлення, 
технологічне обладнання – від електромереж.

Теплопостачання – опалення, гаряче 
водопостачання – від електронагрівачів.

Проектом передбачається встановлен-
ня лічильників обліку споживання води та 
електроенергії.

Хімічне забруднення території  
в зоні впливів

При експлуатації підземного паркінгу, 
ДЕС та кафе в усій зоні впливу проек-
тованого об’єкта прогнозуються такі за-
лишкові впливи:

Потужність викидів основних забрудню-
ючих речовин від експлуатації підземного 
паркінгу та ДЕС становить становить відповідно 
по азоту двоокису 0,21407 г/с та 0,057666т/
рік та оксиду вуглецю 0,17846 г/с та 0,15771т/
рік. Очікувані забруднення атмосферного по-
вітря від проектованого об’єкту в приземному 
шарі не перевищуватимуть 0,06 ГДК.мр по 
всім забруднюючим речовинам

При функціонуванні проектованого об’єкту 
утворюються змішані тверді побутові відходи 
(ТПВ) у кількості 167,434 т/рік. Тверді відходи 
передбачено вивозити за окремими угодами.

Вплив на геологічне середовище 
та ґрунти

В геоморфологічному відношенні ділянка 
забудови знаходиться в нижній частині правого 
схилу долини ріки Дніпро. Схил крутий зсу-
вонебезпечний. Абсолютні відмітки поверхні 
схилу ділянки змінюються від 160 м до 103 м.

Для забезпечення нормативної стійкості 
схилу і захисту будівель від негативних про-
цесів необхідно: – закріпити схил підпірною 
стіною до початку будівельних робіт, які 
можуть вплинути на його стійкість; – за-
безпечити організований водовідвід ат-
мосферних опадів для захисту схилу від 
ерозії та від інфільтрації і водонасичення 
грунтів основ, захистити та укріпити схил 
від ерозійних процесів плануванням по-
верхні, дернуванням, збереженням існуючих 
дерев та чагарників, – захистити будівлі від 
підтоплення грунтовими водами за допо-
могою дренажної системи та гідроізоляції 
їх підземних частин.

Вплив на рослинність
На земельній ділянці відсутні зелені на-

садження. Благоустрій території виконується 
після закінчення прокладання всіх підземних 
мереж та устрою проїздів та тротуарів.

Виникнення надзвичайних екологічних 
ситуацій – не прогнозується.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА  
щодо здійснення проектних рішень

у відповідності до норм і правил охорони 
НС і вимог екобезпеки на всіх етапах 
будівництва та експлуатації об’єкта 

планованої діяльності
– будівництво та експлуатація об’єкту про-

ектованої діяльності у відповідності з нормами 
і правилами охорони НС і вимог екобезпеки;

– в період будівництва та експлуатації 
суворо дотримуватись технологічних режи-
мів на всіх етапах. Виконувати всі заходи по 
зменшенню впливів на навколишнє серед-
овище, систематично контролювати роботу 
технологічного та інженерного обладнання;

– вивозити будівельні відходи та відходи, 
що утворюються при експлуатації об’єкту 
згідно з лімітами;

– благоустрій території.

Інвестор (Замовник) ТОВ «Фірма 
Катран-К»

Директор С.Д. Че

Генпроектувальник ФОП Демченко 
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Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади заступника начальника 
відділу аналітичного забезпечення 
діяльності заступника міського голо-
ви – секретаря Київської міської ради 
управління забезпечення діяльності за-
ступника міського голови – секретаря 
Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кан-
дидата встановлюються відповідно до По-
рядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 15.02.2002 № 169 (зі 
змінами), та Типових професійно-квалі-
фікаційних 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 установленими 
законодавством обмеженнями щодо при-
йняття на службу та проходження служби 

в органах місцевого самоврядування; за-
повнену 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 за-
конодавством порядку; копію трудової 
книжки, засвідчену у встановленому за-
конодавством порядку; копію облікової 
картки платника податків, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов’язання фі-
нансового 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 кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади заступника началь-
ника відділу правового супроводу 
діяльності секретаріату Київської 
міської ради управління забезпечення 
діяльності заступника міського голо-
ви – секретаря Київської міської ради 
(V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кан-
дидата встановлюються відповідно до По-
рядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 15.02.2002 № 169 (зі 
змінами), та Типових професійно-квалі-
фікаційних 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 установленими 
законодавством обмеженнями щодо при-
йняття на службу та проходження служби 

в органах місцевого самоврядування; за-
повнену 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 за-
конодавством порядку; копію трудової 
книжки, засвідчену у встановленому за-
конодавством порядку; копію облікової 
картки платника податків, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов’язання фі-
нансового 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 – ЗО кален-
дарних 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.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади начальника відділу 
забезпечення відкритості діяльності 
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 (зі змінами), та Типових профе-
сійно-кваліфікаційних характеристик по-
садових 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 установленими 
законодавством обмеженнями щодо при-
йняття на службу та проходження служби 

в органах місцевого самоврядування; за-
повнену 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 за-
конодавством 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 фі-
нансового 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 кален-
дарних 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.

У Києві 
реконструюють 
трубопроводи 
під дном Дніпра
Заміна дюкерних переходів потрібна 
для того, щоб почати модернізацію 
Бортницької станції аерації.

У столиці зараз реалізовують 
масштабний проєкт рекон-
струкції спеціальних трубо-

проводів через Дніпро, які щодня 
транспортують стічні води із правого 
берега на лівий. Такі заходи допо-
можуть укріпити ці мережі та при-
швидшать транспортування стоків 
на Бортницьку станцію аерації, яку 
почнуть невдовзі реконструювати.

Цікаво, що Київ щодоби продукує 
близько 700–750 тисяч кубометрів 
стічних вод. Дюкери — це спеціальні 
трубопроводи, які розташовані на 
дні Дніпра, і які транспортують ці 
відходи на Бортницьку станцію 
аерації. Нині під річкою пролягає 
сім дюкерних переходів, діаметром 
1400 мм. Ці мережі будували ще 
у минулому столітті. Чотири дюкери 
спорудили у 1966-ому, два у 1975-
ому та один — у 1989-ому.

Через те, що у стічних водах 
є багато піску, ці трубопроводи 
швидко руйнуються. Відтак, їх по-
чали ремонтувати. По-перше, це 
пришвидшить транспортування 
відходів. По-друге, зробить трубо-
провід надійнішим. Адже, якщо така 
труба розгерметизується, то викиди 
одразу масивом підуть у Дніпро 
і спричинять екологічну катастрофу. 
Їхня довжина сягає майже 1 км.

Фактично заміна дюкерних пере-
ходів — це частина проєкту рекон-
струкції Бортницької станції, який 
реалізовують в Україні в рамках 
міжурядової угоди з Японією. 
У середу, 16 червня, на місці робіт 
відбулася виїзна нарада керівниц-
тва міста, району та водоконалу.

Як зазначив заступник голови 
КМДА Петро Пентелеєв, проєкт 
реконструкції Бортницької станції 
аерації — чи не найбільший міжуря-
довий проєкт України в сфері ЖКГ.

«Наша держава зі свого боку ви-
конує усі вимоги. І етап реконструк-
ції дюкерних переходів — одна із 
умов в рамках комплексу робіт по 
реконструкції Бортницької стан-
ції», — зазначив Петро Пантелеєв.

З його слів, на роботи вже скеру-
вали майже 700 млн грн. Ці гроші 
взяли із державного та міського 
бюджетів, а також із коштів інвести-
ційної програми «Київводоканалу».

«Зокрема, спрямували кошти на 
будівництво нової насосної станції, 
яка збиратиме майже половину 
каналізаційних стоків столиці для 
подальшого їх транспортування 
на очисні споруди. Також сьогодні 
розробили проєкт реконструкції 

мулових полів та удосконалили 
процес видалення органічних спо-
лук на Бортницькій станції аерації. 
За ці кошти також реконструювали 
чотири нитки сталевих віадуків», — 
наголосив Петро Пантелеєв.

Під час наради також повідоми-
ли, що зараз на фінальному етапі 
переговори із японською компа-
нією, яка бере участь у конкурсі. 
Важливо, що учасником конкур-
су можуть бути тільки японські 
компанії. Це один із етапів під-
готовки проєкту. Після цього вже 
безпосередньо укладають угоду 
і приступають до будівельних робіт.

«Усі учасники процесу доклада-
ють зусиль, аби прискорити реалі-
зацію проєкту, завершити тривалу 
організаційну частину та присту-
пити безпосередньо до будівельних 

робіт, незважаючи на вплив пандемії 
COVID-19. Однак ми не можемо по-
рушувати міжнародні процедури та 
вимоги. Це негативно вплине на 
проєкт, а не прискорить його», — 
підкреслив заступник голови КМДА.

Як зазначив генеральний ди-
ректор Київводоканалу Сергій 
Крушановський, вже в кінці тижня 
українська сторона зможе розпо-
чати переговори із переможцем 
тендеру на реалізацію робіт по БСА.

«Минулого тижня ми провели 
зустріч з Японським агентством 
Міжнародного співробітництва 
(JICA), Мінфіном та Японським 
консульством. Японці повідомили, 
що вже завершують розглядати 
оцінку отриманої пропозиції та 
повідомили, що найближчим часом 
її погодять. Думаю, що до кінця 
червня зможемо вже знайомитись 
із переможцем», — підкреслив Сер-
гій Крушановський.

Попередньо планується, що під-
рядник приступить до робіт у грудні 
цього року.

«Спочатку треба підготувати бу-
дівельний майданчик. Наш проєкт 
включає чотири пускові комплекси, 
які планують реалізувати впродовж 
п’яти років. Перший — це рекон-
струкція тих споруд, які маємо. Дру-
гий — це будівництво технологічної 
лінії по зневодненні осаду. Третій — 
це утилізація осаду. І четвертий — 
будівництво нового першого блоку. 
Роботи на усіх чотирьох комплексах 
триватимуть паралельно», — наголо-
сив Роман Петленко, заступник 
директора дирекції по рекон-
струкції Бортницької станції 
аерації Київводоканалу.

З його слів, генпідрядник пови-
нен докласти чимало зусиль, щоб 
забезпечити запуск усіх чотирьох 
комплексів в умовах експлуатації 
станції. Зокрема, усунути непри-
ємний запах.

«В рамках втілення проєкту усі 
відстійники, які продукують цей за-
пах, накриють. Облаштують також 
систему дезодорації повітря», — 
запевнив Роман Петленко.

Нагадаємо, що у червні 2015-го 
між урядами України та Японії під-
писали кредитну угоду про залучен-
ня коштів на реконструкцію Борт-
ницької станції аерації на пільгових 
умовах від японської компанії JICA. 
Це найбільший інфраструктурний 
проєкт України у сфері житлово-
комунального господарства. Сума 
кредиту — 108 млрд єн. Умови кре-
дитування: 0,1% річних на термін 
40 років із 10-річним пільговим 
періодом. Важливою умовою було 
те, що вартість обладнання та по-
слуг, які надаватимуть японці, має 
складати не менше ніж 30% від 
загальної вартості проєкту. 

Вже у травні торік оголосили по-
вторну процедуру закупівлі робіт. 
Через пандемію COVID-19, на про-
хання учасника та JICA прийняли 
рішення подовжити термін подачі 
пропозицій до 29 січня 2021 року. 
У лютому цього року відкрили тех-
нічну частину тендерної пропозиції, 
провели оцінку. А у березні роз-
крили фінансову частину і почали 
оцінку. Кошти буде виділяти япон-
ський банк після того, як підпишуть 
контракт із генпідрядником. Усі 
розрахунки проводитимуть у Японії.

Олена ПЕТРИШИН,  
«Вечірній Київ»

Через те, 
що у стічних водах 
є багато піску, 
ці трубопроводи 
швидко руйнуються, 
а якщо вони 
розгерметизуються, 
то викиди одразу 
підуть у Дніпро 
і спричинять 
екологічну 
катастрофу.
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