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Віталій Кличко відкрив дев’ятий пляж
з Блакитним прапором
23 червня пляж «Чорторий» отримав
міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний
прапор» й став дев’ятим пляжем у Києві,
що відповідає міжнародним стандартам якості
послуг у місцях відпочинку на водних об’єктах.
«Блакитний прапор» вручили
меру столиці Віталію Кличку.
Він підняв його на щоглу поряд
з прапорами Києва та КП «Плесо».
Віталій Кличко взяв участь
у спортивній розминці, тренуванні
лайфгардів «Пляжного Патруля»
з рятування людини на воді, наданні першої допомоги на березі за допомогою дефібрилятора,
яку проводили рятувальники на
муляжі. Він також поспілкувався
з киянами, які вже відпочивали
на чистому, просіяному піску, що
був підсипаний на пляж.
«У Києві стартує купальний сезон. Для відпочинку киян та гостей
міста ми підготували 14 пляжів. Зокрема, капітально відремонтували
пляж „Чорторий“ у Деснянському
районі міста. І підняли тут „Блакитний прапор“. Цей пляж площею понад 5 гектарів відвідують мешканці
Троєщини та Оболоні. І ми неодноразово отримували звернення про
його благоустрій. Тепер пляж має
зовсім інший вигляд — тут вирівняли площу, завезли пісок, встановили
вбиральні й душові, облаштували
медпункт та рятувальний пост, де
працюють лайфгарди», — сказав
Віталій Кличко.
Тож нині на пляжі «Чорторий»
для відпочивальників створили
ідеальні умови: тут є зони затінку — тенти, лави під деревами,
сучасне освітлення, питні фонтани,
душові й кабіни для перевдягання,

медичний та рятувальний пости
з обладнанням, служба «Пляжного
патруля», тренажерний майданчик
для силових вправ, урни та пункти для роздільного збору сміття,
й найголовніше — чиста вода Дніпра й чудовий золотистий пісок.
Представники «Пляжного
патруля» звернулися до мера
з проханням розмістити на головних входах на пляжі столиці
великі банери з інформацією про
права й обов’язки лайфгардів, щоби
кияни знали їх, й не сумнівалися в повноваженнях патрульних
робити зауваження й наводити
порядок. Мер Києва дав доручення
вирішити цю проблему за тиждень,
а на пляжах віднині чергуватимуть
й також наглядатимуть за порядком
патрулі «Муніципальної варти».
«У 2015 році влада Києва підтримала ініціативу „Пляжний патруль“ та створила новий формат
рятувального сервісу на міських
пляжах. Він довів свою ефективність. І сьогодні ми робимо наступний крок. Ми залучаємо до цієї
роботи волонтерів, що є звичною
практикою у багатьох країнах світу.
Лайфсейвінг-рух — це яскравий
мікс активностей, волонтерства,
спорту та патріотичного виховання
в умовах сучасного громадського
простору, яким і є міський пляж.
Ми знаємо, що багато киян хотіли
б долучитися, і ми заохочуємо їх
до цього», — додав Віталій Кличко.

Загалом на пляжах столиці облаштували 26 рятувальних постів. Безпосередньо на рятувальних постах
у межах пляжів чергують близько
150 лайфгардів «Пляжного Патруля».
Лайфгарди здійснюють постійне
спостереження за водою, а також
спільно із поліцією стежать за громадським порядком та безпекою.
До слова: міжнародну екологічну
відзнаку «Блакитний прапор» цього
року отримали дев’ять міських
пляжів: «Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Веселка», «Венеція»,
«Молодіжний», «Галерна», «Чорторий» і «Троєщина». В Україні таку
відзнаку мають 18 морських та річкових пляжів. Три з них — в Одесі та
Одеській області. Найбільше пляжів
розташовано на території Дніпровського району — 9 пляжів: «Моло-

В Україні стартував
четвертий етап вакцинації:
хто отримає щеплення

М

іністерство охорони
здоров’я оголосило початок
четвертого етапу вакцинації в Україні. На цьому етапі почнуть
організовано щеплювати нові групи
населення, які знаходяться в зоні
ризику. Разом з тим продовжуватимуть вакцинацію і тих людей, які
відносились і до попередніх етапів,
повідомили в пресслужбі МОЗ.
На четвертому етапі щеплення
отримуватимуть:
• люди, старші за 60 років;
• люди віком 18–59, які мають
супутні захворювання;
• ув’язнені та персонал закладів
позбавлення волі та слідчих
ізоляторів.

Разом з цим вакцинація продовжиться для наступних груп
населення:
• медики та інші працівники закладів охорони здоров’я;
• мешканці та персонал будинків
для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;
• маломобільні громадяни;
• соціальні працівники та священнослужителі;
• освітяни;
• військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки;
• працівники органів державної
влади та місцевого самоврядування усіх рівнів;

• працівники паливно-енергетичного комплексу та інших
структур, від яких залежить
функціонування держави.

Центр вакцинації
в Києві працюватиме
чотири дні
Цього тижня щеплення від
COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі будуть проводитися
протягом чотирьох днів.
Зареєстровані на вакцинацію
у додатку «Дія» містяни зможуть
щепитися у четвер, п’ятницю, субо-

діжний», «Венеція», «Передмістна
Слобідка», «Золотий», «Дитячий»,
«Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Веселка». В Оболонському
районі — 2 пляжі: «Вербний» та
«Пуща-Водиця». У Деснянському

районі — 2 пляжі: «Чорторий» і
«Троєщина». У Голосіївському районі — пляж «Галерна».

ту та неділю, з 24 до 27 червня. Про
це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА
Валентина Гінзбург. Вона закликала жителів Києва записатися на
щеплення проти коронавірусу,
скориставшись сервісом Helsi.me
та обравши зручний для себе
день та час.
«Підтвердження запису буде надіслано у sms. Його потрібно показати
при вході до пункту вакцинації разом із попередньо зареєстрованою
заявкою на щеплення у додатку
«Дія». Також необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код», —
пояснила Валентина Гінзбург.
Директорка Департаменту охорони здоров’я закликала містян
скористатися можливістю попереднього запису, а не стояти у «живій
черзі» під спекотним сонцем, що
небезпечно для всіх.
«А ще нагадую про те, що
дуже бажано мати декларацію

з лікарем. У цьому випадку процес
вакцинації проходить набагато
швидше», — зазначила Валентина
Гінзбург.
Своєю чергою СЕО сервісу
Helsi.me Євген Донець розповів,
що дані про проведену вакцинацію
відображаються в безплатному додатку Helsi, а також в електронному
кабінеті користувача на сайті.
«Повідомлення про необхідність отримання наступної дози
вакцини також прийде в додаток.
Його можна звантажити безплатно
в AppStore та Google Play», — зазначив Євген Донець.
Нагадаємо, минулого тижня
у Центрі вакцинації, створеному
на базі Міжнародного виставкового центру, щепили 4 623 людини.
Загалом же за тиждень у столиці
вакцинували 56 493 містян.

За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

2

РЕКЛАМА

Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) оголошує конкурс
на заміщення посад:
— генерального директора Музею
історії міста Києва;
— директора-художнього керівника
театрально-видовищного закладу
культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі».
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 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, 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 документів
про вищу освіту; два рекомендаційні
листи довільної форми, мотиваційний
лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії
документів про трудову діяльність
та проекти програм розвитку відповідного закладу культури на один і
п’ять років.
Документи приймаються до 23
липня 2021 року включно за адресою:
м. Київ, бульв. Т.Г. Шевченка, 3.
Довідки за тел. 279-52-82, 27972-51. Е-пошта — dk@kievcity.gov.ua.
Департамент культури до 19 липня
2021 року включно приймає пропозиції
щодо кандидатів до складу конкурсної
комісії від громадських організацій у
сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Управління культури Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації, оголошує конкурс на заміщення посад:
– директора Централізованої
бібліотечної системи Голосіївського
району міста Києва;
– директора Будинку культури
«Конча-Заспа» Голосіївського району
міста Києва.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи за фахом не менше
трьох років, вільне володіння державною мовою, здатність за діловими
й моральними рисами, освітнім і
професійним рівнем виконувати
відповідні посадові обов’язки. Документи:
– заява про участь у конкурсі з
наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону
України «Про захист 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
(заняття), 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 документів про вищу
освіту;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної
форми.
Додатково просимо подати копії
документів про трудову діяльність та
проекти програм розвитку закладу
на один рік та на п’ять років.
Документи приймаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою м.Київ, 03039,
просп. Голосіївський, 42, к.510. Довідки за телефоном 044-259-91-61

Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) оголошує конкурс
на заміщення посад:
– директора Парку культури та відпочинку «Партизанська слава»;
– директора Парку культури та відпочинку «Перемога»;
– директора Київського міського
центру народної творчості та культурологічних досліджень.
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 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,

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
документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми,
мотиваційний лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії
документів про трудову діяльність та
проекти програм розвитку відповідного
закладу культури на один і п’ять років.
Документи приймаються до 21
липня 2021 року включно за адресою:
м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3.
Довідки за тел. 279-52-82, 27972-51. Е-пошта — dk@kievcity.gov.ua.
Департамент культури до 16 липня
2021 року включно приймає пропозиції
щодо кандидатів до складу конкурсної
комісії від громадських організацій у
сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Втрачене посвідчення ЧАЕС (категорія 4 )Серія
4В №090760, видане 1993р. на ім’я Огородник
Любов Пилипівна, вважати недійсним.
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПРОЕКТОВАНОГО ОБ’ЄКТА
Планована діяльність – Будівництво
мостового переходу з острова Оболонський в
напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі. Будівництво мостового переходу забезпечить сполучення з островом Оболонський,
його доступність, належне обслуговування
комунальним та спеціальними службами.
Міст стане частиною нового пішохідного
рекреаційного та оздоровчого маршруту.
Мета проектованої діяльності – створення комфортних умов для відпочинку населення та умов для належного утримання
території острова Оболонський, розвитку
пішохідної інфраструктури, в тому числі
забезпечення безперешкодного доступу
осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до острова Оболонський в
Оболонському районі.
Соціальне завдання:
– міст стане частиною нового пішохідного рекреаційного та оздоровчого маршруту
доступного для всіх мешканців;
– благоустрій прилеглої території.
Засоби здійснення проектованої
діяльності :
Згідно завдання виконується нове будівництво мостового переходу з острова
Оболонський в напрямку вул. Прирічної в
Оболонському районі.
Проектом передбачено:
Будівництво мосту 3-х прогонового
за схемою 18+24+18 м; прогонова будова
з і-подібних балок, температурно-нерозрізна, 2 балки в поперечному перерізі;
проміжні опори з двох стійок, які об’єднані
ригелем; фундаменти на буронабивних
палях; стояни на буронабивних палях, які
об’єднані насадкою.
Суттєві фактори впливу на стан НПС
– під час проведення будівельних робіт
викиди NO2, СО, С12-С19 та інші від автотранспорту;
– вплив на водне середовище
– шумовий вплив.
– Підсумки кількісної та якісної
оцінки впливів:
Забруднення атмосферного повітря –
в результаті проведення будівельних робіт
буде відбуватись короткотерміновий вплив
на атмосферне повітря від будівельної техніки. Після проведення будівництва мостового
переходу з острова Оболонський в напрямку
вул. Прирічної в Оболонському районі забруднення атмосферного повітря відсутнє,
оскільки міст призначений для пішохідного
руху. Недопущення автотранспорту на
територію острова забезпечується влаштуванням болардів.
Можливість аварійних ситуацій –
конструкції мостового переходу виконані
відповідно до нормативних вимог.
Шумовий вплив – в результаті проведення будівельних робіт буде відбуватись
короткотерміновий шумовий вплив від
Солом’янська районна в місті Києві
державна адміністрація повідомляє про
виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна за адресою:
– м. Київ, Солом’янський район, вулиця
Шепелєва, 5-А, а саме:
– нежитлова будівля, літ. «Б», загальна
площа 479,3 кв. м, підтрибунні приміщення;

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 05 липня
2021 р. о 10:00 буде проводити
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Рихлевському Д.В. за адресою: вул.
Олександрівська, 35-а у Шевчен-

Україна, 04212, м. Київ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3,
тел. (044) 412-84-10
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2021477651
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Повідомляємо про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Здійснення планованої діяльності — Видобування
підземних вод Київського родовища проводиться ПрАТ
«ОБОЛОНЬ» на двох водозабірних ділянках, а саме ділянці
«Оболонь» та родовищі «Оболонь», які розташовані на
чотирьох майданчиках відповідно до наданих спеціальних
дозволів на користування надрами.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ»,
м. Київ, код ЄДРПОУ 05391057
(повне найменування юридичної особи, код згідно
з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи — підприємця, ідентифікаційний код, або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу
і мають відмітку у паспорті),

Вплив на водне середовище – короткотерміновий вплив на водне середовище
під час проведення будівельних робіт. Під
час експлуатації вода з прохожої частини
по поздовжнім та поперечним ухилам через
водовідвідні трубки потрапляє до поздовжнього водовідвідного лотка, а потім в
очисні споруди промислового виробництва.
Ступінь очищення по завислим речовинам
5 мг/л, по нафтопродуктам 0,05 мг/л, що
відповідає нормам для скидання стоків в
водойми та ріки.
Вплив на геологічне середовище та
ґрунти. Вплив на геологічне середовище
та ґрунти – в межах діючих нормативів.
Вплив на грунти під час будівництва
відбувається при проведенні планувальних робіт при підготовці території, земляних робіт при влаштуванні фундаментів.
Забруднення грунту під час будівництва
можливе у разі проливів палива і масел від
автотранспорту і будівельних машин, також
можливе забруднення території відходами
та сміттям.
Заходи для забезпечення нормативного
стану земельних ресурсів під час будівництва включають:
1.Обов’язкове дотримання меж території визначеної для будівництва.
2.Зняття і складування рослинного
грунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використанням його при
рекультивації, вертикального планування
будівельного майданчику.
3.Всі будівельні матеріали мають бути
розміщені на спеціально відведеній ділянці
з твердим покриттям.
4.Контроль за роботою інженерного
обладнання, механізмів і транспортних
засобів, своєчасний ремонт, недопущення
роботи несправних механізмів.
5.Заправка будівельної техніки лише
закритим способом – автозаправниками.
6.Технічне обслуговування будівельних
машин автотранспорту повинно проводитись на базах будівельних організацій.
7.При експлуатації будівельних машин
з двигунами внутрішнього згорання не
допускається проливи на грунт паливомастильних матеріалів.
8.Складання будівельних матеріалів та
конструкцій в межах території визначеної
для будівництва.
При експлуатації тверді відходи утворюються при очищенні проїжджої частини
механізованими «пилососами». Фактично
при прибиранні території, відходи одразу
передаються спеціалізованим службам
на утилізацію.
Всі можливі негативні впливи на навколишнє середовище в період будівництва є
незначні, носять опосередкований характер,
не призводять до незворотних негативних
змін довкілля і після завершення будівельномонтажних робіт можливі негативні впливи
припиняться.
– нежитлова будівля, літ. «Б» № 1, загальна
площа 512,2 кв. м, трибуни;
– нежитлова будівля, літ. «Б» № 2, вхід
в підвал;
– нежитлова будівля, літ. «Б» № 3, огорожа.

Управління екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28,
тел: (044) 336–64-15, електронна адреса: ecodep@kmda.
gov.ua, контактна особа: Возний Олександр Іванович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля
Згідно чинного законодавства України рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде спеціальний
дозвіл на користування надрами Київського родовища
питних підземних вод на ділянці «Оболонь» Київського
родовища та родовище «Оболонь» мінеральних природних столових підземних вод, який видається Державною
службою геології та надр України відповідно до вимог
кодексу України про надра
(вид рішення про провадження планованої діяльності,
орган, уповноважений його видавати, нормативний
документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи 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 оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом

Вплив на рослинність
Знесення зелених насаджень проектом
передбачається. При будівництві мостового
переходу, будмайданчику, під’їзних доріг
згідно акту обстеження зелених насаджень
потрібно видалення зелених насаджень:
дерев – 2од., кущів – 5 од. В проєктнокошторисній документації передбачене
компенсаційна посадка в кількості : дерев – 4
од. , кущів – 10 од.. Місце розташування
компенсаційної посадки буде визначено
замовником та організацією, яка утримує
територію острова – КП «Плесо» за окремим
проектом при розробці інфраструктури на
острові Оболонський.
Перелік заходів, які компенсують
наслідки будівництва:
Організація пішохідного руху.
Благоустрій прилеглої території згідно
плану благоустрою.
Перелік залишкових впливів:
вплив на водне середовище.
Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:
Об’єкт не відноситься до переліку екологічно небезпечних.
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм об’єкт практично
не буде здійснювати шкідливого впливу на
середовище під час будівництва за рахунок
оптимізації проектних рішень щодо його
організації.
Проектована діяльність обумовлює
зниження екологічного ризику.
Вжиті заходи щодо інформування
громадськості про плановану діяльність,
мету та засоби її здійснення
Замовником буде надана публікація в
ЗМІ «Заяви про екологічні наслідки діяльності» з метою інформування громадськості
щодо рівнів впливу зазначеної діяльності
на навколишнє середовище.
При виникненні питань з боку громадськості щодо функціонування об’єкту, їй
буде надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні матеріали і документи
в установленому порядку.
Зобов’язання замовника:
– публікація Заяви про наміри в засобах
масової інформації;
– будівництво та експлуатація об’єктів
проектованої діяльності у відповідності з
нормами і правилами охорони НС і вимог
екобезпеки;
– вивіз будівельного сміття під час будівництва
– впровадження захисних заходів згідно
вищеподаному переліку;
– благоустрій прилеглої території.
ЗАМОВНИК
Начальник Управління будівництва Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації О.О. ГОЛОВКО
ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК
Директор ТОВ «МІСТПРОЕКТ»
Д.Й. ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ

За вказаною адресою також розміщений
стадіон із спортивними знаряддями, ігровим
полем та біговою доріжкою.

(витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна: запис про
взяття на облік № 19111 від 14.05.2021).
Власників вказаного майна, у разі наявності таких, з документами, які підтверджують
право власності, просимо звернутися до
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

ківському районі м. Києва.
Просимо суміжних землекористувача: Рихлевську О.С. (кадастровий номер 8000000000:88:046:0048),
РО помісна церква євангельських
християн-баптистів у Радянському

районі міста Києва (кадастровий
номер 8000000000:88:046:0028) або
Ваших уповноважених представників, бути присутніми для погодження
акта прийому-передачі межових
знаків на зберігання.

ПП «Київземресурс» повідомляє, що 05.07.2021 о 11.00
год. встановлюватиме межі земельної ділянки ОК «ОАЗИС 2018»
на Оболонській набережній, від № 35 до № 73 у Оболонському
р-ні м.Києва. Просимо суміжних землекористувачів громадян Іва-

(дата офіційного опублікування
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля

будівельної техніки. Під час експлуатації
мосту шумовий вплив відсутній.

нюту П.М., Гладуш Т.І.; представників: ТОВ «Інвестиційна компанія
«Спорт-тур», ТОВ «Київбуджитло», Оболонська районна в місті
Києві державна адміністрація бути присутніми. У разі відсутності
межі земельної ділянки вважаються погодженими.

господарювання, що передається для видачі висновку з
оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауваження
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 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. Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання 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) відбудуться — не проводяться.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться —
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

ються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності

1. Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ»,
Україна, 04212, м. Київ, вул. БОГАТИРСЬКА, 3, тел. (044)
412-84-10
2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), поштова адреса: 04080, м. Київ,
вул. Турівська, 28
3. Київська міська державна адміністрація, потова
адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.
Ознайомлення з документами з 25.06.2021р. року,
щодня з 9 год 00 хв. по 16 год.00 хв. крім суботи та неділі.
(найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

Управління екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел: (044) 336-64-15, електронна адреса: ecodep@
kmda.gov.ua, контактна особа: Возний Олександр Іванович.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого нада-

Управління екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел: (044) 336–64-15, електронна адреса: ecodep@
kmda.gov.ua, контактна особа: Возний Олександр Іванович.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 539-и 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 ознайомитися з ними:

МІСТО

22–25 червня 2021 р.
№ 25 (5386)

3

Мер Кличко назвав
зарплату директорів
шкіл у Києві

«Наша пісня гарна й нова»:
у Київпастрансі прокоментували
чергові обшуки
Державна фіскальна
служба України
прийшла з обшуками
до КП «Київпастранс»,
де з подивом
відреагували на
черговий візит
правоохоронців.
Обшуки проходили у Дирекції
з будівництва та утримання об’єктів
транспорту та допоміжної інфраструктури підприємства, куди фіскали прийшли за звинуваченням
у начебто ухилянні від податків.
Про це повідомили на сторінці
ДФС у соцмережі.
«Наша пісня гарна й нова. Вчора, 22 червня, співробітники ДФС
та прокуратури провели обшуки в Дирекції з будівництва та
утримання об’єктів транспорту
та допоміжної інфраструктури КП
„Київпастранс“», — повідомили
у Київпастрансі.
У Київпастрансі зазначають,
що вже неодноразово свідчили по
даній справі та раніше надавали усі
необхідні документи, які вимагало слідство. Утім, це не зупинило
правоохоронців від обшуків, перший з яких стався більше місяця
тому — 13 травня.
«Процесуальні дії вчинялись
в рамках провадження, за яким
правоохоронці місяць тому вже

проводили обшуки. Тоді службовці
приходили за документами, які
до того неодноразово надавались
на першу вимогу відповідних органів», — йдеться в повідомленні
Київпастрансу.
Зараз, як зазначають у ДФС,
оцінюються гіпотетичні збитки,
які начебто були завдані міському
бюджету столиці. Також правоохоронці вилучили комп’ютерну
техніку та фінансову документацію
Київпастрансу.
У ДФС також опублікували фото,
зроблені під час проведення обшуків. Однак у Київпастрансі зазначили, що зображення є старими
і до самої дирекції Київпастрансу
правоохоронці приходили лише
під час уже згаданих обшуків
13 травня.
Нагадаємо, обшуки
у комунальних підприємствах
столиці тривають вже більше місяця. Кілька днів тому правоохоронці завітали до Київавтодору,
де столична прокуратура спільно

із фіскалами проводила обшуки
щодо начебто несплати податків підприємцями, з якими мала
справу корпорація.
18 травня обшуки навіть проходили в будинку, де мешкає мер столиці Віталій Кличко, однак у самій
квартирі очільника міста обшуків
не було. Мер це назвав методом
тиску, як і масові візити силовиків,
які відбувались в комунальних
підприємства Києва.
Секретар Київради Володимир
Бондаренко в інтерв’ю «Вечірньому Києву» підкреслював, що
більшість перевірок комунальних
підприємств насправді їх самих
не стосуються. Натомість обвинувачення в несплаті податків
спрямовані проти підрядних
та субпідрядних організацій.
А усі комунальні підприємства
столиці сплачують податки
в повному обсязі.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування
та звіту про стратегічну екологічну оцінку Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2021–2025 роки
1) Повна назва документа
державного планування, що пропонується, та стислий виклад його
змісту: Комплексна міська цільова
програма екологічного благополуччя
міста Києва на 2021–2025 роки.
2) Орган, що прийматиме
рішення про затвердження документа державного планування:
Київська міська рада
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
громадське обговорення починається з 18.06.2021 і триває до
19.07.2021
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські
слухання тощо):Відповідно до статті
12 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку» громадськість у
межах строку громадського обгово-

рення має право подати замовнику
в письмовій формі
(у тому числі
в електронному вигляді) зауваження
і пропозиції до проєкту документа
державного планування та звіту про
стратегічну екологічну оцінку.
Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
в) орган, від якого можна
отримати інформацію та адресу,
за якою можна ознайомитися з
проектом документа державного
планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією:
Управління екології та природних
ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА), вул. Турівська,
28, м. Київ, 04080.
ґ) орган, до якого подаються
зауваження і пропозиції, його
поштова та електронна адреси
та строки подання зауважень і
пропозицій:
Управління екології та природних

ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА), Адреса для зауважень та пропозицій у письмовій
формі: вул. Турівська, 28, м. Київ,
04080.Електронна адреса: ecodep@
kmda.gov.ua.
Відповідальна особа Сідіченко
Віталія Петрівна, контактні телефони:
044-366-64-12, 366-64-10.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 18.06.2021 р. по
19.07.2021 р.
д) місцезнаходження наявної
екологічної інформації, у тому
числі пов’язаної зі здоров’ям
населення, що стосується документа державного планування:
Офіційний сайт Управління
https://ecodep.kyivcity.gov.ua.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.
Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Мер Києва Віталій Кличко озвучив середню зарплатню директорів
шкіл та їх заступників. Вона становить від 25 до 30 тисяч гривень.
Міська влада вже давно рухається в напрямку збільшення заробітних плат, тому мер зазначив
під час брифінгу, що йому приємно
коли і в інших містах України почали звертати увагу на питання
оплати праці освітян.
«Середня заробітна платня директорів столичних шкіл та їх заступників у першому півріччі цього
року складала від 25 до понад 30
тисяч гривень. Як це нам вдалося?
Вже не перший рік Київ виплачує
керівникам закладів загальної
середньої освіти надбавки за інтенсивність роботи, що сягають
до 70 відсотків», — наголосив Віталій Кличко.
На додачу до зарплати керівники шкіл також отримують
і заохочувальні премії за підсумками роботи впродовж кожного року.
У цьому році в бюджеті столиці на
надбавки для усіх освітян передбачено 2,8 мільярда гривень.
Також мер зазначив, що посада
директора у Києві є достатньо престижною та конкурентною, адже

на одну вакансію як правило претендують від трьох до п’яти людей.
«Зазначу, що на конкурсах на
посади директорів шкіл — від трьох
до п’яти претендентів на місце.
Тобто робота у сфері освіти стає
престижною. І ми продовжуємо
над цим працювати», — підкреслив
Віталій Кличко.
Нагадаємо, у столиці рішенням
Київради оновили Положення про
конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, що належить до комунальної
власності Києва. Механізм відбору
претендентів на посади керівників
комунальних шкіл відтепер передбачатиме участь у конкурсній комісії представників депутатського
корпусу по одній особі від фракції,
громадськості та, власне, освітян.
Також на сферу освіти виділяється найбільше коштів з бюджету
міста поточного року, а на підготовку до наступного навчального року
розраховано 1,8 мільярда гривень.
Основну частину цих коштів вже
передано на райони для виконання
міських програм та ремонтів.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Масштабне оновлення доріг:
у Києві тривають ремонти
на Троєщині та Борщагівці
У Києві продовжуються ремонти
на 40 дорогах і шляхопроводах.
Зважаючи на сприятливу погоду дорожники працюють у декілька змін.
На найбільш перевантажених
ділянках доріг ремонти тривають
у нічний час або у вихідні.
«Серед нових об’єктів — середній ремонт шляхопроводу на
Севастопольській площі. Після
демонтажу старого покриття,
влаштовували нову гідроізоляцію
і асфальтобетон», — розповіли у КК
«Київавтодор».
На центральній вулиці Троєщини — проспекті Маяковського зняли
старе покриття ще на одній ділянці.
Там готуються облаштувати новий
верхній шар асфальтобетону.
На Новокостянтинівському
шляхопроводі, що розміщений
на перетині вул. О. Теліги, просп.
Бандери і вул. Новокостянтинівської, змонтували новий армований каркас й виконали його бетонування. Роботи заплановано
завершити до 15 липня. При чому
водіям треба зважати на тимчасові
обмеження руху.
А на вул. Борщагівській упродовж
вихідних влаштовували нижні шари
покриття на частині у напрямку

вул. Жилянської неподалік просп.
Повітрофлотського. До слова, по цій
вулиці зручно буде їздити не тільки
автомобілістам, а й велосипедистам,
адже споруджують і велодоріжку.
Продовжуються капітальні ремонти вул. Льва Толстого, Кільцевої
дороги, просп. Степана Бандери,
вул. Милославської.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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МІСТО
У Києві зафіксували
найтепліший день
за 75 років

У центрі Києва продають
гастрономічну новинку Kyiv Pie
В оновленому туристично-інформаційному центрі біля Європейської площі можна придбати та
скуштувати новий гастрономічний
символ Києва — Kyiv Pie. Пироги
доступні з 6 варіантами начинок
та коштують 33 гривні.
Пиріг Kyiv Pie, зроблений у формі
сонця, презентували ще у березні.
Це спільний проєкт Управління
туризму та промоції КМДА, Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму та Асоціації шефкухарів України, створений для
популяризації гастрономічного
туризму у столиці України. Сьогодні
скуштувати його можуть всі охочі,
гуляючи центром міста.
«Це перша точка для широкого
продажу. Хочемо протестувати, чи
сподобається наш київський пиріг
киянам та гостям столиці, — поділилася авторка ідеї, начальниця
Управління туризму та промоцій
КМДА Марина Радова. — Вважаємо, що ця локація буде цікавою
та зручною для туристів. Головна
ідея — популяризація київської
продукції. В оновленому центрі,
окрім нового гастрономічного символу, можна придбати і сувенірну
продукцію Києва».
На першій презентації пиріг
мав три види начинки — осетер,
яловичий лівер та корнеплоди
(петрушка, пастернак, селера). За
цей час начинки змінилися, хоча
принцип — вегетаріанські, м’ясні
та рибні — залишився. Вони стали
навіть зрозумілішими споживачам.
На сьогодні це ті ж корнеплоди,
гриби, скумбрія (мокрель), філе
курки та томлена яловичина.
Додалися десерти — київський

Георгій Зантарая
Пироги представлені в оновленому туристично-інформаційному центрі

пиріг з яблуками та профітролі
з заварним кремом з білого шоколаду та ганашем з чорного бельгійського шоколаду.
«Від початку було завдання
створити гастрономічний символ Києва — смачний, корисний,
локальний. Начинки для пирогів
виготовлені з місцевих продуктів, —
розповів віце-президент Асоціації
шеф-кухарів України Олексій Повторейко, автор рецептури Kyiv
Pie. — Гриби — це шампіньони
з Київської області, там же купляємо
і курку, яблука Голден, а яловичина
з Баришівського м’ясокомбінату.
З огляду на продажі в наших ресторанах фаворитом є яловичина.
В несолодкі пироги додаємо вершкове масло, часник, цибулю, а в
солодкі — цукор та корицю».
Продегустувати Kyiv Pie була
змога лише в ресторанах мережі
«Наживо» на Осокорках та Подолі. Сьогодні вони доступні всім
охочим, хто буває у центрі міста.
Продаються в оновленому туристично-інформаційному центрі
на розі Європейської площі, біля

готелю «Дніпро». Готують пироги
в ресторанах «Наживо» як полуфабрикат, заморожують, а печуть
вже на місці.
«Kyiv Pie об’єднує традиції київської гастрономії та сучасність. Ми
хотіли, аби страва була смачною,
могла подаватися як у ресторанах,
так і бути стрітфудом та доступною
для доставки, — зазначив голова
Асоціації гастрономічного туризму
України Олексій Волков. — Якщо
у ресторанів є бажання, можуть
звернутися до Асоціації, використати рецепт і продавати пиріг
у своїх закладах».
В туристично-інформаційному
центрі купити можна як маленькі
пироги (20 грамів) за 15 гривень,
так і великі (100 грамів) за 33 гривні. Великі пироги запікаються 20–25
хвилин, маленькі — 10–15 хвилин.
Як поділилися дівчата з центру,
найбільшим попитом користуються
пироги з куркою, яловичиною та
яблуками.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

У вересні в Києві планують
реконструкцію стадіону «Старт»
Це буде комплекс спортивних
споруд, який мають побудувати
у два етапи. На початковому —
відновлять стадіон та створять
Алею пам’яті відомих київських
футболістів.
Наступного року планується розбудова прилеглої території та благоустрій. Поряд зі стадіоном з’явиться
окремий спорткомплекс з залами
для мініфутболу, баскетболу, волейболу, фітнесу, великого і настільного
тенісу, а також льодовою ареною.

Востаннє настільки спекотно цього дня було у 1946 році,
коли температура піднялася
вище +33°С.
У столиці зафіксували перші
температурні рекорди літа. Про
це свідчать дані спостережень
метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса
Срезневського.
23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +27,0°С. Таким чином

стовпчик термометра повторив
рекордне значення температури
для цього дня у 1954 році. Крім
того, був побитий ще один рекорд.
«Максимальна температура
повітря після полудня у столиці
піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для
цього дня у 1946 році на 0,6°С», —
йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що через спеку
обмежили в’їзд вантажівок до
Києва. Рух великогабаритного
транспорту містом дозволять
з 22:00, коли температура повітря стане менше ніж +28°С.
Також через спеку столичним
дорогам влаштовують «холодний душ».

«Функціонал футбольного стадіону і всі пам’ятники історії —
колони, меморіал футболістамучасникам „матчу смерті“ буде
збережено», — зазначила заступниця голови КМДА Олена Говорова.
Раніше, щоби повернути
«Старт» київській громаді, владі
столиці довелося взяти участь
у 24 судових засіданнях та виграти справу проти забудовників,
адже у 2010 році легендарну споруду та близько 5 гектарів землі

різними схемами минула влада
передала приватній компанії для
будівництва житлового комплексу.
Проти цього рішення кілька років
виступали кияни.
А не так давно створене КП
«Стадіон „Старт“» стало замовником проєкту реконструкції,
а також розв’язало проблему
з водопостачанням та освітленням.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Депутат Київради поїде
представляти Україну
на Олімпійських іграх в Токіо
Депутат Київської міської ради
Георгій Зантарая представлятиме
збірну України під час цьогорічних
Олімпійських ігор в Токіо.
ХХХІІ літні Олімпійські ігри
у столиці Японії пройдуть з 23
липня до 9 серпня 2021 року, розповіла директорка Департаменту
молоді та спорту Київської міської
державної адміністрації Юлія Хан.
Георгій Зантарая — відомий та
титулований український дзюдоїст,
який вперше в історії України здобув чемпіонство світу у цьому виді
спорту. Він неодноразово також займав призові місця і на чемпіонатах
Європи та турнірів серії Гран-прі.
Олімпійські ігри в Токіо мають
стати третіми для депутата-дзюдоїста, раніше він відбирався на
ігри в Лондоні 2012 року та Ріо-деЖанейро у 2016 році. Олімпійські

медалі Зантарая ще не здобував,
а тому для нього це черговий шанс
здобути омріяну нагороду.
«Міжнародна федерація дзюдо
опублікувала офіційний список
спортсменів, які будуть представляти Україну на Олімпійських іграх
у Токіо. Україна отримала сім ліцензій з дзюдо, п’ять з яких належать нашим киянам: Дарії Білодід,
Артему Лесюку, Георгію Зантараю,
Кеджау Ньябалі, Яківу Хаммо. Пишаємось нашими спортсменами та
бажаємо їм перемоги», — розповіла
Юлія Хан.
Георгій Зантарая обрався до Київради від фракції «Слуга Народу»
на місцевих виборах, які пройшли
в жовтні 2020 року.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

