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У Києві відзначили  
25-ту річницю ухвалення 
Конституції України
Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Конституції  
та взяв участь в урочистому засіданні в Верховній Раді України.

«Конституція — це основа на-
шої державності, незалежності 
і демократії. 25 років Основному 
закону країни — це не так багато. 
Але перша Конституція в світі, що 
розподіляла владу за демократич-
ними принципами, — Конституція 
Пилипа Орлика — була написана 
і ухвалена саме в Україні», — під-
креслив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні осо-
бливо важливо, щоб положення 
і норми української Конституції 
були не тільки декларативними, 
а й неухильно дотримувалися всіма 
інститутами влади.

«Я вірю, що Україна стане кон-
ституційно розвиненою та пра-
вовою європейською державою 
з високими стандартами життя 
і повним дотриманням демокра-
тичних прав і свобод кожного 
громадянина. Як це гарантує 
Основний закон нашої країни», — 
наголосив Віталій Кличко.

Мер міста також взяв участь 
в урочистому засіданні в Верховній 
Раді України, яке відбулося з нагоди 
25-річчя ухвалення основно-
го закону.

Також 28 червня у Києві відбу-
лося урочисте покладання квітів 

до пам’ятника творцю першої 
української Конституції, гетьма-
ну Пилипу Орлику. У церемонії 
взяли участь заступниця голови 
Київської міської державної адмі-
ністрації Марина Хонда, заступник 
міського голови — секретар Ки-
ївради Володимир Бондаренко, 
директор Департаменту суспільних 
комунікацій КМДА Роман Лелюк 
та голова Печерської районної 
державної адміністрації Наталія 
Кондрашова.

«Конституція Пилипа Орлика 
була визнана у світі найдемокра-
тичнішою та найпрогресивнішою — 

і ми маємо цим пишатись, — за-
значила Марина Хонда. — Коли 
прийняли Конституцію, я вступала 
на юридичний факультет, тому для 
мене це не просто збірка норма-
тивно-правових статей. Це основні 
правила, за якими має розвиватися 
наша держава. Тому кожному укра-
їнцю треба її хоч раз прочитати 
і зрозуміти, чим є наша держава, 
чи забезпечені всі права і свободи 
і як ми маємо їх реалізовувати».

Марина Хонда також зауважила, 
що Конституція Пилипа Орлика 
була першим документом, де було 
записано, що столицею України 
є місто Київ. Конституція Пилипа 
Орлика була укладена 1710 року як 

договір гетьмана Війська Запороз-
ького зі старшиною та козацтвом 
Війська, який визначав їх права 
і обов’язки. 

Сучасна Конституція України 
була ухвалена 28 червня 1996 року. 
У ній були закріплені правові осно-
ви, суверенітет та територіальна 
цілісність держави, права та сво-
боди громадян, гарантії життя 
та здоров’я людини, її честь та 
гідність. Ключовим пунктом Кон-
ституції є 5 стаття, за якою «Носієм 
суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Електронний квиток у Києві працює в усьому комунальному громадському транспорті

А впровадження електрон-
ного квитка на проїзд 
у столичних маршрутках 

було відкладено на 2023 рік. Від-
повідне розпорядження опублі-
ковано на сайті КМДА 25 червня. 
При цьому в мерії нагадали, що 
електронний квиток успішно діє 
в усьому комунальному транспорті.

«Один із наймасштабніших 
смартпроєктів у столиці продов-
жує працювати для киян в усіх 
видах комунального громадського 
транспорту Києва. Запуск автома-
тизованої системи обліку проїзду 
для всіх пасажирів, включаючи іно-
городніх пільговиків, відклали на 
2023 рік», — йдеться в повідомленні 
столичної мерії.

За час існування електронного 
квитка столична влада адаптувала 
100% громадського комунального 

транспорту, а саме: 1326 одиниць 
наземного транспорту та 359 тур-
нікетів у метро. Створено понад 
4000 місць продажу е-квитка.

Також за допомогою додатку 
«Київ Цифровий» транспортну 
карту можна легко поповнити, або 
ж оплатити разовий QR-квиток для 
себе або іншої людини.

У КМДА пояснили, що рі-
шення про перенесення впро-

вадження електронного квитка 
в маршрутках було прийнято че-
рез Мінсоцполітики, якому треба 
ще півтора року на забезпечення 
компенсацій пільгового проїз-
ду людям, які не зареєстровані 
у Києві.

«Розпорядження про пере-
несення впровадження системи 
в повному обсязі, що було підписа-
не у п’ятницю, 25 червня, пов’язане 
виключно з неспроможністю Мі-
ністерства соціальної політики 
України забезпечити компенсацію 
пільгового проїзду відповідним 
категоріям пасажирів-громадян, 
які не зареєстровані в Києві. На 
розв’язання цього питання Мініс-
терству знадобиться ще півтора 
року», — додали у КМДА.

При цьому пільговики мо-
жуть користуватись пільгами 

в повному обсязі в у комуналь-
ному транспорті.

На сьогодні «Карта Киянина» 
є єдиним механізмом, за яким мож-
на визначити скільки пасажирів 
скористались пільгами на проїзд. 
Саме на підставі цих даних при-
ватні перевізники зможуть отри-
мувати компенсацію з бюджету на 
проїзд пільговиків.

Отримати картку киянина піль-
говики можуть у будь-якому від-
діленні «Ощадбанку» міста Києва. 
Для цього потрібно мати при собі: 
паспорт, ідентифікаційний код та 
документ, що підтверджує пільго-
вий статус. Після цього необхід-
но активувати соціальний тран-
спортний додаток в Управлінні 
праці та соціального захисту на-
селення за місцем реєстрації або 
в Департаменті соціальної політики.

Для пільгових категорій насе-
лення отримання карти киянина 
є безкоштовною процедурою.

Нагадаємо, питання проїзду 
пільговиків, які не зареєстро-
вані у Києві і не мають «Картки 
киянина», депутати Київради 
вирішили ухваленням відповід-
них змін до цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» на 
2019–2021 рр.».

Нещодавно у Києві оголосили 
новий стандарт на перевезення 
пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користу-
вання. Столиця посилює вимоги 
до перевізників, які братимуть 
участь у конкурсі на перевезення 
пасажирів.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Покладання квітів до пам’ятника  
автору першої української Конституції

Віталій Кличко фотографується 
з молоддю у День Конституції України
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(дата офіційного опублікування  
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується про-
грамними засобами ведення Єдиного 

реєстру з оцінки впливу на довкілля, не 
зазначається суб’єктом  

господарювання)

(реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 
паперової версії зазначається суб’єктом 

господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «МІГ ДЕВЕЛОПМЕНТ»,ЄДРПОУ – 43804081

(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові фізичної особи – підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у 

паспорті)
інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання

03039, м. Київ, пр. Голосіївський, буд.6, 
тел.: +30678511567.
(місцезнаходження юридичної особи або 

місце провадження діяльності фізичної 
особи – підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція по об’єкту: «Розчист-

ка, відновлення порушеного санітарно-
екологічного стану і берегоукріплення 
р. Совка, обмеженою вул. Ізюмською,  
вул. Володимира Брожка (вул. Кірово-
градською) та пров. Руслана Лужевського  
(пров. Червоноармійським) (територія за-
воду «Київгума» в межах землевідводу) в 
Голосіївському районі м. Києва». Передбачені 
проєктні рішення направлені на відновлення 
функціонування ділянки р. Совка, стабілізацію 
пропуску витрат води, покращення еколо-
гічного стану території та водойми, а також 
створення умов для відпочинку і проведення 
дозвілля населення.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбача-

ється реконструкція каналізованого русла  
р. Совка з елементами влаштування закри-
того колектору та ділянок русла з відкритою 
поверхнею води.

Технічна альтернатива 2.
Розглядається реконструкція каналізо-

ваного русла р. Совка шляхом влаштування 
закритого колектору на всій ділянці про-
єктування.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні ділянка 
будівництва розташована в Голосіївському 
районі м. Києва, обмеженою вул. Ізюмською, 
вул. Володимира Брожка (вул. Кіровоград-
ською) та пров. Руслана Лужевського (пров. 
Червоноармійським) (територія заводу «Ки-
ївгума» в межах землевідводу). Роботи про-
водяться на землях водного фонду р. Совка.

Провадження планованої діяльності 
передбачається відповідно до містобудів-
них умов та обмежень від 27.03.2014 року 
№2921/0/12–3/009–14.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Реалізація проєктних рішень забезпечить 
захист території від затоплення та підтоплен-

*Суб’єкт господарювання має право розглядати 
більше технічних та територіальних альтернатив.

ня, стабілізує берегову лінію, покращить 
екологічний стан території і водойми.

Позитивний соціальний ефект від про-
вадження планованої діяльності полягає у 
відновленні санітарно-екологічного стану 
водойми в умовах її рекреаційного призна-
чення, а також у створенні умов для відпочинку 
і проведення дозвілля населення.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

В складі проєкту передбачається:
– реконструкція каналізованого русла 

р. Совка за містобудівними умовами та об-
меженнями, що передбачає влаштування 
відкритої та закритої частини русла;

– пропуск дощових паводків в закритому 
колекторі орієнтовною довжиною 525,0 м;

– організація відкритих водойм орієн-
товною площею 0,13 га з берегоукріпленням 
типу набережна, з облаштуванням його 
пандусами, сходами та іншими елементами 
благоустрою;

– забезпечення відносно стабільного 
рівня води у відкритих водоймах за рахунок 
водоперепускних, водороздільних, донних 
водовипусків та підпірних споруд;

– реконструкція споруди спряження 
існуючого русла річки на вході р. Совка на 
межі території;

– реконструкція споруди спряження 
русла річки з існуючим колектором на виході 
р. Совка за межі ділянки проєктування під 
вул. Ізюмською;

– прийом витрат очищених дощових вод 
з території в колектор.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
При експлуатації об’єкта вплив на до-

вкілля відсутній. При будівництві об’єкта 
вплив на довкілля – в межах гранично до-
пустимих норм. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності передбачають дотри-
мання основного юридичного документу – 
Водного кодексу України, що регламентує 
виконання робіт на водних об’єктах України. 
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівні й територіальні 
обмеження згідно чинних нормативних до-
кументів. Планована діяльність визначається 
проєктно-технічною документацією, яка 
перевіряється та погоджується відповідно до 
норм чинного законодавства. Викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря при 
будівництві відповідають звичайному стану 
повітря населених місць, викиди незначні і 
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини 
не будуть використовуватись, будівельні 
відходи передаватимуться спеціалізованим 
організаціям. Забороняється проводити всі 
види гідро-механізованих робіт у період не-
ресту риб, строки заборони встановлюються 
щорічно органами рибоохорони.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за технічної альтернативи 2 ана-
логічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації про-

водиться з урахуванням вимог:
– статей 86, 89 Водного кодексу України;
– статті 61 Земельного кодексу України.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

та захисту території передбачають:
– влаштування будівельно-монтажного 

майданчика за межами прибережної за-
хисної смуги;

– влаштування тимчасових внутрішньо-
майданчикових під’їздів;

– організацію спеціально відведених 
та відповідно обладнаних місць для тим-
часового зберігання відходів згідно з їх ха-
рактеристикою небезпеки та відповідно до 
вимог санітарно-гігієнічних норм і правил 
з подальшим поводженням відповідно до 
законодавства України;

– дотримання технологій передбачених 
проєктом при розробці ґрунту з метою уник-

нення ерозійних процесів.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за технічної альтернативи 2 
аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

і захисту території передбачають:
– планування території з максимальним 

збереженням природного рельєфу;
– організацію відведення дощових і та-

лих вод зі швидкостями, які виключають 
ерозію ґрунтів;

– захист території від несприятливих при-
родних процесів з урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань;

– дотримання обмежень господарської 
діяльності на землях водного фонду.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Атмосферне повітря – незначне забруд-

нення атмосфери, яке пов’язане з експлуата-
цією будівельної техніки (викиди відпрацьо-
ваних газів від двигунів), з перевантаженням 
щебеневої та піщаної продукції (викиди пилу 
неорганічного) та зі зварювальними операці-
ями (викиди зварювального аерозолю та ін.). 
Обмежується неорганізованим, періодичним і 
відносно короткочасним характером дії таких 
джерел. Під час експлуатації вплив відсутній.

Водне середовище – утворення додат-
кової мутності при виконанні будівельних 
робіт в акваторії. Обмежується дотриманням 
технології виконання будівельних робіт. Під 
час експлуатації – покращення гідрологічних, 
гідробіологічних та рибогосподарських умов 
водойми в цілому.

Флора, фауна, біорізноманіття – тим-
часове погіршення умов життєдіяльності 
та зменшення видового складу, чисельності 
представників гідробіонтів та організмів 
планктону і бентосу під час виконання бу-
дівельних робіт. Обмежується дотриманням 
технології виконання будівельних робіт і 
дотриманням обмежень проведення буді-
вельних робіт в акваторії в період нерес-
тової заборони. Планованою діяльністю 
передбачається видалення самосівів дерев 
та кущів, що заважатимуть виконанню буді-
вельних робіт. Після закінчення будівельних 
робіт проводиться озеленення території. 
Під час експлуатації – покращення умов 
для існування іхтіофауни, а також умов для 
відтворення кормової бази риб. Можливе 
створення умов для появи у водоймі нових 
представників іхтіофауни, які до цього не 
були присутні тут внаслідок несприятливих 
умов для існування і відтворення.

Геологічне середовище – при виконанні 
будівельних робіт вплив відсутній. Під час 
експлуатації – запобігання процесів розмиву 
та руйнування, збереження берегової смуги.

Ґрунти – тимчасові незначні впливи на 
ґрунти при проведенні будівельних робіт 
(порушення цілісності ґрунтів, можливе за-
бруднення тощо). При дотриманні прийнятих 
в проєкті заходів дані впливи оцінюються 
як мінімальні. Під час експлуатації – стабі-
лізація берегової лінії р. Совка на ділянці 
провадження планованої діяльності та як 
результат – відсутність втрат ґрунтів.

Техногенне середовище – при будів-
ництві вплив оцінюється як незначний. Під 
час експлуатації – запобігання підтопленню 
території і затоплення існуючих інженерних 
мереж і комунікацій тощо.

Соціальне середовище – при будівни-
цтві вплив на соціальне середовище може 
спостерігатись у певному дискомфорті для 
мешканців району проведення планованої 
діяльності. Однак, він є короткочасним та не-
значним. Під час експлуатації – відновлення 
санітарно-екологічного стану водойми в 
умовах її рекреаційного призначення, а також 
створення умов для відпочинку і проведення 
дозвілля населення.

щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на довкілля 

за технічною альтернативою 2 аналогічні 
технічній альтернативі 1. Відмінністю потен-
ційного впливу від технічної альтернативи 1 
буде вплив на водне середовище, іхтіофауну 
водойми, рослинний світ, біорізноманіття та 

соціальне середовище.

щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності не 

спричинить негативного впливу на навко-
лишнє середовище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

Відповідно до п.10, частини 3, статті 3 
(Друга категорія видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля) – проведення робіт з розчищення 
і днопоглиблення русла та дна річок, бе-
регоукріплення, зміни і стабілізації стану 
русел річок.

10. Наявність підстав для здійснен-
ня оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
приймається у відповідності із ст. 6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 
2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на до-
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 14 вересня 2020 р. №824 
(зі змінами) тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,

що видається Управлінням екології та 
природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА).

(вид рішення відповідно до частини пер-
шої статті 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля») (орган, до повно-

важень якого належить прийняття такого 
рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), поштова адреса: 04080, м. Київ, 
вул. Турівська, 28, тел.: (044) 366-64-10, 
e-mail: ecodep@kmda.gov.ua, контактна осо-
ба – Возний Олександр Іванович.

(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

Департамент культури вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) оголошує конкурс 
на заміщення посад:

– генерального директора кому-
нального закладу «Концертний заклад 
культури «Київський академічний му-
ніципальний духовий оркестр»;

– генерального директора концерт-
ного закладу культури «Муніципальна 
академічна чоловіча хорова капела ім. 
Л.М. Ревуцького».

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

Документи: заява про участь у кон-
курсі 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, відо-

мості про освіту, трудову діяльність, по-
саду, 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 від-
сутність 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 29 лип-
ня 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 23 липня 
2021 року включно приймає пропозиції 
щодо кандидатів до складу конкурсної 
комісії від громадських організацій у 
сфері культури відповідного функціо-
нального спрямування.

Втрачене посвідчення серія ЮА №051396 від 28.02.2020 р.,  видане Міністер-
ством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо пере-
міщених осіб України на ім’я  Луців В’ячеслав Миколайович, вважати недійсним.

Київська міська державна адміністрація по-
відомляє, що за результатами інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора для будівництва 
медичного закладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-а 
у Дніпровському районі переможцем визначено 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФАРМАСКО» (ідентифікаційний код юридичної 
особи: 32208905), результати затверджені роз-
порядженням Київської міської державної адміні-
страції від 24 червня 2021 року № 1456.

У газеті «Хрещатик Київ» № 25 (5386) за 22–25 черв-
ня 2021 року було опубліковане Повідомлення про опри-
люднення проєкту документа державного планування та 
звіту про стратегічну екологічну оцінку Комплексної 

міської цільової програми екологічного благополуччя 
міста Києва на 2021–2025 роки. У тексті Повідомлення 
замість помилково вказаного «на 2021–2025 роки» слід 
читати «на 2022–2025 роки».

ТОВ «Перший український експерт-
ний центр» інформує про намір здійснення 
зміни тарифів на теплову енергію та послуги з 
постачання теплової енергії шляхом перегля-
ду тарифів. Головними причинами перегляду 
тарифів є зміна основних складових тарифів: 
вартості природнього газу, коригування 
фонду оплати праці з врахуванням змін 
розміру мінімальної заробітної плати тощо.

Діючі тарифи були затвердженні роз-
порядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) № 1357 від 03.09.2020.

З більш детальною інформацією мож-
на ознайомитися офіційному сайті ТОВ 
«Перший український експертний центр»:  
http://www.puec.com.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються 

з 02.07.2021 протягом 7 календарних днів 
від моменту публікації даного оголошення 
за адресою: вул. Саперне поле, 14/55, офіс 
1004, м. Київ, 01042, на електронну адресу: 
puec.ukr@gmail.com. та на адресу органу, 
уповноваженого встановлювати тарифи – 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) за адресою: вул. Хрещатик, 36, 
м. Київ, 01044.

Порівняльна таблиця діючих та проектів тарифів на теплову енергію, послугу постачання  
теплової енергії у розрізі категорій споживачів

Найменування
послуги

 Категорія споживачів
населення (з ПДВ.) інші (з ПДВ.)

діючий планований діючий планований
Теплова енергія, грн./ Гкал, у т.ч.

виробництво теплової енергії 993,20 1778,91 993,20 1689,27 
транспортування теплової енергії 41,50 51,31 41,50 50,60 
постачання теплової енергії, грн. 100,27 155,56 100,27 155,56

комунальна послуга з постачання теплової енергії 1134,97 1985,78 1134,97 1895,43



2 липня 2021 р. 
№ 26 (5387) 3МІСТО

Графік проведення особистих та виїзних прийомів громадян і прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом Київської міської державної адміністрації на 3 квартал 2021 року

Прізвище, ім’я та по-батькові

День та години особистого  
прийому громадян,  

адреса: м. Київ,
вул. Хрещатик, 36

День та час 
особистого ви-
їзного прийому 

громадян

Місце проведення  
особистого виїзного  
прийому громадян

День та час проведен-
ня прямих «гарячих» 

телефонних ліній,
тел.202-76-76

Перший заступник голови
Поворозник
Микола Юрійович
(питання бюджету та фінансів, планування і обліку, податкової політики, банківської діяльності; економіки та інвестицій; між-
народних відносин; роботи зі зверненнями громадян, документального забезпечення; забезпечення законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод громадян і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правової допомоги; відзначення 
державними нагородами України; інші питання діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

3 п’ятниця
12.00 – 14.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян: 

202-74-40

1 понеділок 
16.00–17.00

Печерська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація

1 вівторок
11.00 – 12.00

Перший заступник голови
Кулеба
Олексій Володимирович
(питання контролю за благоустроєм; питання промислової, науково-технічної та інноваційної політики; регуляторної політики 
та підприємництва; внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, громадського харчування; діяльності ринків; 
організації виставкової діяльності)

3 четвер
16.00 – 18.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян:

202-74-93

2 середа
17.00–18.00

Шевченківська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація 2 четвер
11.00 – 12.00

3 середа
17.00–18.00

Оболонська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація
Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Пантелеєв
Петро Олександрович
(питання житлово-комунального господарства, енергетики, енергоефективності та енергозбереження; утримання і забез-
печення належного стану житлового фонду, співпраці з ОСББ; надання ритуальних послуг; охорони довкілля; екології та при-
родних ресурсів; взаємодії та розвитку зв’язків з судами, правоохоронними органами; надзвичайних ситуацій; охорони праці та 
безпеки життєдіяльності населення)

2 четвер
16.00 – 18.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян:

202-75-56

1 четвер 
16.00–18.00

Святошинська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація

3 четвер 
16.00 –17.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Мондриївський
Валентин Миколайович
(питання освіти і науки; культури; реклами; релігії)

2 середа
14.00 – 15.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян: 

202-76-12

1 вівторок 
14.00–16.00

Подільська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація

2 середа 
17.00 –18.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Старостенко
Ганна Вікторівна
(питання охорони здоров’я)

1 вівторок
14.00 – 15.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян:

202-77-04

2 вівторок
15.00–16.00

Деснянська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація

3 вівторок
11.00 – 12.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Густєлєв
Олександр Олександрович
(питання транспорту та зв’язку; будівництва та ремонту доріг)

3 середа
17.00 –18.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян: 

202-76-16

1 середа 
17.00–18.00

Дарницька  
районна в місті Києві  

державна адміністрація

2 середа 
16.00 – 17.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Непоп Вячеслав Іванович
(питання капітального будівництва; будівництва житла, реконструкції житлового фонду; забезпечення населення житловою 
площею, питання вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи інвести-
ційно-будівельних компаній «Еліта-центр»; приватизації житла; архітектурно-будівельного контролю)

2 середа 
14.00 – 16.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян: 

202-77-20

4 середа 
14.00–16.00

Солом’янська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація

2 середа 
з 12.00 – 13.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Хонда Марина Петрівна
(питання розвитку місцевого самоврядування; преси та інформації; внутрішньої політики; видавничої справи; соціального за-
безпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-
сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та інших; забезпечення виконання законодавства про пільги, зайнятості населення, 
праці та заробітної плати; гендерної політики; питання материнства і дитинства, дітей-сиріт)

2 вівторок
10.00 – 12.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян: 

202-76-15

- - 4 вівторок
10.00 – 11.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Харченко
Олександр Володимирович
(питання комунальної власності; управління комунальним майном та приватизації; управління архівною справою та діловод-
ством)

1 середа
13.00 – 15.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян: 

202-75-09

3 середа 
13.00–15.00

Дніпровська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація

4 середа
12.00 – 13.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Говорова
Олена Іванівна
(питання фізичної культури і спорту)

1 четвер
12.00 – 13.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян:

202-75-66

- - 4 четвер
12.00 – 13.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Усов
Костянтин Глібович
(питання реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб на території міста Києва; державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; надання адміністративних послуг)

2 четвер
10.00 – 11.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян:

202-75-50

- - 2 четвер
12.00 – 13.00

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
Прокопів
Володимир Володимирович
(питання охорони культурної спадщини; самоврядного контролю)

3 вівторок
14.00 – 16.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян:

202-70-32

4 вівторок 
16.00–17.00

Голосіївська  
районна в місті Києві  

державна адміністрація
м. Київ,  

вул. Велика  
Китаївська, 83

(044) 221-64-45
(+38094) 821-64-45

3 понеділок
12.00 – 13.00

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

2 понеділок
15.00 – 16.00

Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян:

202-79-81

- - 1 понеділок
15.00 – 16.00

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Ковальська- Житлосервіс» інформує 
про намір встановити (шляхом перегляду) 
тарифи на теплову енергію, послуги з 
постачання теплової енергії та послуги з 
постачання гарячої води для розрахунків зі 
споживачами категорій «населення», «інші спо-
живачі» на період з 1-го жовтня по 30 вересня. 
Тарифи на теплову енергію, послуги з постачання 
теплової енергії та послуги з постачання гарячої 
води розраховані ТОВ «Ковальська-Житлосер-
віс» відповідно до вимог Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з по-
стачання теплової енергії і постачання гарячої 
води, затвердженого Постановою КМУ від 1 
червня 2011 р. № 869 (в редакції постанови 
КМУ від 16 червня 2021 р. № 613). Встановлення 
тарифів на теплову енергію, послуги з постачання 
теплової енергії та послуги з постачання гарячої 
води необхідно для забезпечення відшкодуван-
ня всіх економічно обґрунтованих витрат ТОВ 
«Ковальська-Житлосервіс» на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії, 
а також надання послуг з постачання теплової 
енергії та послуг з постачання гарячої води. У 
планованих тарифах передбачено нові принципи 
договірних відносин, що виникають у процесі 
надання та споживання комунальних послуг, а 
також нові вимоги законодавства до формування 
тарифів на теплову енергію та послуги з по-
стачання теплової енергії і постачання гарячої 
води. Тарифи диференційовано в залежності 
від наявності/відсутності витрат підприємства 
на центральні теплові пункти, індивідуальні 
теплові пункти та системи автономного тепло-
постачання. Тарифи на комунальну послугу з 
гарячої води, що виробляється за допомогою 
індивідуального теплового пункту, розраховані 
окремо для кожного багатоквартирного будинку. 
Загальний розмір планованих тарифів, поданих 
до виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для 
встановлення 01.10.2021, їх структура (плано-
вані витрати за елементами, податок на додану 
вартість) розміщено на офіційному сайті ТОВ 
«Ковальська-Житлосервіс» за посиланням: 
kovalska-gs.com.ua.

Додатково інформуємо:
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, послуги з цен-
тралізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води для ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс» встановлені розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від 20.10.2020 № 1681. Розмір діючих тарифів 
вказано у вищезазначеному розпорядженні.

Відсоток відшкодування за 2020 рік діючими 
тарифами, встановленими розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від 20.10.2020 № 1681, середньої фактичної 
собівартості послуг складає 92%.

Встановлення (шляхом перегляду) тарифів 
обумовлено наступними факторами:

– введення в дію постанови КМУ від 16.06.2021 
№613 «Про внесення змін до постанови «Про 
внесення змін до Порядку формування тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води та 
Порядку формування тарифів на централі-
зоване водопостачання та централізоване 
водовідведення»

– введенням в дію вимог Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 
№ 2189-VIII;

– збільшенням тарифів на виробництво те-
плової енергії ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» 
(збільшення на 51,2%) у зв’язку зі збільшенням 
ціни природного газу (без урахування тарифів 
на транспортування та розподіл природного 
газу) на 59,8% в порівнянні з ціною природного 
газу у діючому тарифі;

– підвищенням запланованої середньої за-
робітної плати на 17,4% в тому числі у зв’язку з 
ростом прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб з 01.06.2021 – на 8%.

– зростанням тарифів на централізоване 
водопостачання ПрАТ «Київводоканал» на 40,6% 
відповідно до постанови НКРЕКП від 04.02.2020 
№ 283 на рівні 11,2 грн за м3, у порівнянні з 
7,91 грн за м3, врахованих у діючих тарифах 
на теплову енергію;

Загальний розмір планованих тарифів, по-
даних до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
для встановлення тарифів з 01.10.2021, нада-
ються нижче:

Тарифи на теплову енергію/комунальну по-
слугу з постачання теплової енергії з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт центральних 
теплових пунктів, без урахування витрат на 
утримання індивідуальних теплових пунктів, крім 
будинків, обладнаних системою автономного 
опалення, розраховані на економічно обґрун-
тованому рівні для здійснення розрахунків зі 
споживачами для категорій:

Послуга з постачання теплової енергії Діючі тарифи затверджені розпорядженням КМДА 
від 20.10.2020 №1681 Проект тарифу % підвищення

Населення, Грн/Гкал з ПДВ 1099,02 1614,31 46,9
Інші споживачі, Грн/Гкал з ПДВ 1099,02 1614,31 46,9

Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії для будинків, обладнаних системою автономного опалення, 
розраховані на економічно обґрунтованому рівні для здійснення розрахунків зі споживачами для категорій:
по вул.Червонопільська,2г

Послуга з постачання теплової енергії Діючі тарифи затверджені розпорядженням КМДА 
від 20.10.2020 №1681 Проект тарифу % підвищення

Населення, Грн/Гкал з ПДВ 1035,25 1517,95 46,6
Інші споживачі, Грн/Гкал з ПДВ 1035,25 1517,95 46,6

по вул.Сагайдака 101, б.18

Послуга з постачання теплової енергії Діючі тарифи затверджені розпорядженням КМДА 
від 20.10.2020 №1681 Проект тарифу % підвищення

Населення, Грн/Гкал з ПДВ Тариф встановлюється вперше 1441,50
Інші споживачі, Грн/Гкал з ПДВ Тариф встановлюється вперше 1441,50

по вул.Сагайдака 101, б.29

Послуга з постачання теплової енергії Діючі тарифи затверджені розпорядженням КМДА 
від 20.10.2020 №1681 Проект тарифу % підвищення

Населення, Грн/Гкал з ПДВ Тариф встановлюється вперше 1431,54
Інші споживачі, Грн/Гкал з ПДВ Тариф встановлюється вперше 1431,54

Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з 
урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, крім будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання, роз-
раховані на економічно обґрунтованому рівні для здійснення розрахунків зі споживачами для категорій населення:

Адреса індивідуального теплового пункту
Діючі тарифи затверджені розпорядженням 

КМДА від 20.10.2020 №1681 Проект тарифу
% підвищення

Населення, грн/кв.м з ПДВ
вул.Левітана,3 68,71 88,11 28,2
Проспект Науки,69 68,27 87,60 28,3
вул.А.І.Сікорського,1 67,98 87,38 28,5
вул.А.І.Сікорського,1-А 68,00 87,40 28,5
вул.А.І.Сікорського,1-Б 67,92 87,31 28,5
вул.М.В.Липківського,37-В 68,03 87,42 28,5
вул.М.В.Липківського,37-Б 68,14 87,54 28,5

Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води розраховані на економічно обґрунтованому рівні для будинків, обладнаних сис-
темою автономного теплопостачання, для здійснення розрахунків зі споживачами для категорій населення:

Адреса індивідуального теплового пункту
Діючі тарифи затверджені розпорядженням 

КМДА від 20.10.2020 №1681 Проект тарифу % підвищення

Населення, грн/кв.м з ПДВ
вул.Червонопільська,2Г 67,35 85,27 26,6
вул.Сагайдака 101, б.18 Тариф встановлюється вперше 81,61
вул.Сагайдака 101, б.29 Тариф встановлюється вперше 81,33

З усією повною інформацією щодо планованих тарифів можна ознайомитись на сайті ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» за посиланням: 
kovalska-gs.com.ua. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 02.07.2021 по 09.07.2021 за адресою: 02072, 
м. Київ, вул.Є.Чавдар,3 та на електронну адресу: kovged@ukr.net

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ПРОКСИМА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43318048)

Згідно вимог, пункту 3 розділу XIX Розпорядження 
Держкомфінпослуг «Про затвердження Положення 
про Державний реєстр фінансових установ» № 41 
від 28.08.2003 р., ТОВ «ПРОКСИМА-ГРУП» повідо-
мляє, що ТОВ «ПРОКСИМА-ГРУП» № 31/05/21/1 від 
31.05.2021 року прийнято рішення про припинення 
надання ТОВ «ПРОКСИМА-ГРУП» фінансових послуг, 
відкликання (анулювання) за бажанням заявника 
відповідних ліцензій на провадження господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім про-
фесійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме 
на: надання послуг фінансового лізингу, надання 
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 
кредиту, надання послуг з факторингу, що видані 
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг № 19 від 11.01.2020 р. та про подання до 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ заяви про ви-
ключення ТОВ «ПРОКСИМА-ГРУП» з державного 
реєстру фінансових установ.

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ – АТЛАНТ» (код ЄД-
РПОУ – 43289610)

Згідно вимог, пункту 3 розділу XIX Розпорядження 
Держкомфінпослуг «Про затвердження Положення 
про Державний реєстр фінансових установ» № 41 від 
28.08.2003 р., ТОВ «КОМПАНІЯ-АТЛАНТ» повідомляє, що 
ТОВ «КОМПАНІЯ-АТЛАНТ» № 31/05/21/1 від 31.05.2021 
року прийнято рішення про припинення надання ТОВ 
«КОМПАНІЯ-АТЛАНТ» фінансових послуг, відкликан-
ня (анулювання) за бажанням заявника відповідних 

ліцензій на провадження господарської діяльності з 
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності 
на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг 
фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому 
числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг 
з факторингу, що видані Розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг № 22 від 11.01.2020 р. та 
про подання до НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
заяви про виключення ТОВ «КОМПАНІЯ-АТЛАНТ» з 
державного реєстру фінансових установ.
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Управління культури 
Шевченківської районної 
в місті Києві державної ад-
міністрації оголошує кон-
курс на заміщення вакантної 
посади директора  Цен-
тралізованої бібліотечної 
системи Шевченківського 
району м. Києва.

Кваліфікаційні вимоги: повна 
вища освіта відповідного спря-
мування, досвід роботи у сфері 
культури не менше трьох років, 
досконале володіння українською 
мовою, знання нормативно-право-
вого забезпечення керівника: Кон-
ституції України, Законів України 
«Про культуру», «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу», Кодексу зако-
нів про працю України, фінансово-
господарської діяльності бібліотек.

Особи, які бажають взяти участь 
у відборі подають на розгляд ко-
місії документи: заява про участь 
у конкурсі з наданням згоди на 
обробку персональних даних; авто-
біографія (пишеться власноруч), 
що містить прізвище, ім’я та по 

батькові, число, місяць, рік і місце 
народження, інформацію про гро-
мадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, місце роботи, 
громадську роботу (у тому числі 
на виборних посадах); контактний 
номер телефону та адресу елек-
тронної пошти чи іншого засобу 
зв’язку; відомості про наявність 
чи відсутність судимості, копія 
документа, який посвідчує особу; 
копії документів про вищу освіту 
з додатками; мотиваційний лист 
та два рекомендаційні листи (у 
довільній формі).

Додатково просимо подати копії 
документів про трудову діяльність 
та концепцію діяльності та розви-
тку  Централізованої бібліотечної 
системи Шевченківського району 
м. Києва на один і п’ять років. Осо-
ба може надати інші документи, 
які, на її думку, підтверджують її 
професійні чи моральні якості.

Документи приймаються про-
тягом 30-ти днів з дня публікування 
за адресою: 01030, м. Київ, бульв. 
Т. Шевченка, буд. 26/4, каб. 403.

Довідки за тел.: 235-50-89.

Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифіка-
ційний код 25383769) повідомляє, що 30.06.2021 року були скасовані 
всі довіреності та доручення Комунальної служби перевезень вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), видані з 02.01.2014 року до 30.06.2021 року включно.

Втрачені документи, а саме: атестат про повну загальну середню освіту КВ 
№12734308 від 20.06.2000 р. та додаток до атестату А 156787, №247589, виданий 
загальноосвітньою середньою школою №93 м.Києва на ім’я Шпаковський Юрій 
Федорович, вважати недійсним.

Два дні фестивалю Atlas Weekend 
зробили безплатними для відвідувачів

Із 5 до 11 липня в Києві на ВДНГ 
в оновленому форматі триватиме 
музичний фестиваль Atlas Weekend 
Friends Edition. Перші два дні — 5 та 
6 липня — вхід вільний.

« Ф е ст и в а л ь в і д буд е т ьс я 
з обмеженою кількістю відвіду-
вачів для уникнення натовпу та 
дотримання чинних карантин-
них обмежень під час масових 
заходів, — повідомив заступник 
голови КМДА Валентин Мондри-
ївський. — Також організатори 
прийняли найбільш вдале рішення 
в цих умовах та перенесли виступи 
закордонних артистів на 2022 рік, 
а цьогоріч влаштували локальне 
музичне свято для всіх, хто сумує 
за атмосферою улюбленого фесту».

5 та 6 липня для відвідувачів 
зробили вільний вхід на фестиваль 
за умови попередньої реєстрації та 
наявності безкоштовного квитка, 
який можна отримати за поси-
ланням. У ці два дні в програмі 
передбачено однаковий лайнап.

Працюватиме шість сцен: в саду, 
електронної музики, західна, схід-
на, північна та головна.

Проєкт реалізується спільно 
з Департаментом молоді та спор-
ту Київської міської державної 
адміністрації.

Хедлайнерами «Atlas Weekend» 
стануть — Fatboy Slim, «Океан Ель-
зи», «The Hardkiss», Валерій Ме-
ладзе, Вєрка Сердючка, Dj Snake 
і Тіна Кароль. Учасниками фести-

валю також будуть інші популярні 
виконавці та групи: «Бумбокс», 
«5’nizza», Jamala, «Беz обмежень», 
«Brainstorm», «Shortparis», «Tvorchi», 
«Kazka», «Пошлая Моллі», «ЛСП», 
«Tommy Cash», «Onuka», «Markus 
Schulz», «Ляпіс-98», «O. Torvald», 
«Latexfauna», «Monolink», «GoA» 
та інші.

Організатори обіцяють забез-
печити дотримання чинних ка-
рантинних обмежень. А також по-
дбати про встановлення туалетних 
модульних кабін, додаткових урн, 
контейнерів для збору побутових 
відходів, окремих контейнерів для 
використаних засобів індивідуаль-
ного захисту для їхньої подальшої 
утилізації, своєчасне вивезення 
сміття й прибирання території, 
дезінфекцію поверхонь, з якими 
контактуватимуть учасники. Для 
запобігання надзвичайним ситуа-
ціям Головне управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у м. Києві має забезпечити 
чергування пожежно-рятувальної 
техніки. Департаменту охорони 
здоров’я доручено забезпечити чер-
гування бригад екстреної (швидкої) 
медичної допомоги.
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ –2021:  
в Україні запрацювала гаряча лінія
Міністерство освіти і науки України запустило 
консультації телефоном з питань вступу до 
закладів вищої та фахової передвищої освіти. 
Зокрема, можна повідомляти про можливі 
факти порушення законодавства про освіту.

Гаряча лінія «Вступна кампанія 
2021» розпочала роботу 29 червня 
і працюватиме до 13 серпня за без-
коштовним телефоном 0 (800) 50-45-
70 (пн-чт 9:00–17:00; пт 9:00–16:00; 
сб-нд вихідний).

В цей час прийом та оперативне 
надання відповідей на звернення 
громадян також здійснюється за 
електронною поштою vstup2021@
mon.gov.ua.

Особистий прийом громадян 
проходить за адресою: м. Київ, 
бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 
9:00–17:00; пт 9:00–16:00; сб-нд 
вихідний).

Крім того, працює урядова гаря-
ча лінія за телефоном 1545.

Урядова гаряча лінія з питань 
освіти для осіб, місцем прожи-
вання яких є тимчасово окупо-
вана територія АР Крим та м. Се-
вастополь, а також тимчасово 
окупована територія Донбасу, 
працює з понеділка до четверга 
з 9:00 до 18:00, у п’ятницю — з 9:00 
до 17:00 за безкоштовним теле-
фоном 0-800-504-425.

Діти, які перебувають на непід-
контрольній території, можуть ско-
ристатися каналами зв’язку (+38-
098-079-69-73 — Viber, Whatsapp, 
Telegram; +38-095-200- 85-73 — 
для людей з порушеннями слу-
ху Viber, Whatsapp, Telegram), які 
є безкоштовними.

Питання щодо загальної се-
редньої освіти можна поставити 
за телефонами (044) 481-47-66, 
(044) 481-47-67.

Технічні консультації з питань 
реєстрації електронних кабіне-
тів та подання електронних заяв 
здійснює ДП «Інфоресурс» (пн-пт 
09:00–18:00; сб-нд 09:00–15:00). 
Телефони: +38 (044) 290-18-13; +38 
(095) 281-13-54; +38 (067) 551-24-
74; +38 (093) 342-38-63; електронна 
адреса vstup@inforesurs.gov.ua.

У разі виявлення порушень 
законодавства у сфері освіти 
також можна звертатись до Дер-
жавної служби якості освіти 
України, в якій працює окрема 
гаряча лінія за телефонами (044) 
236-33-58, (044) 236-34-31.

Міністерство освіти і науки 
України продовжує публікувати 
відеороз’яснення з найбільш по-
ширених питань, які турбують май-
бутніх студентів та їхніх батьків.

 ● У 2021 році вступники зможуть 
подати максимум 5 заяв на 
бюджет, як і минулого року. А от 
вступників на контракт очікує 
новація щодо обмеження кіль-
кості поданих заяв для вступу на 
контракт — до 30 заяв включно.

 ● Для того, щоб мати можли-
вість брати участь у конкурсі 

на бюджет, вступникам необ-
хідно буде отримати конкурс-
ний бал мінімум у 125 балів. 
Окрім цього, як і минулого року, 
на низку спеціальностей вста-
новлено додаткові мінімальні 
прохідні бали.

 ● Вступники на бюджет мають 
скласти вступні іспити та 
творчі конкурси з 1 до 13 
липня. Важливо, що під час 
реєстрації та складання цих 
іспитів та творчих конкур-
сів заклади не мають права 
вимагати від вступників ре-
зультати ЗНО. Для вступників 
на контракт буде додаткова 
можливість скласти вступні 
іспити та творчі конкурси з 14 
до 23 липня.

 ● Реєстрація електронних ка-
бінетів розпочалася 1 липня. 
Вступники мають зареєструвати 
свій електронний кабінет на 
сайті. Вступники, які корис-
туються пільгами, можуть теж 
подавати електронні заяви, але 
для цього їм треба мати хоча б 1 
сертифікат ЗНО та звернутись 
до одного ЗВО для внесення їх 
до «Реєстру пільговиків».
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Єдиний в Україні: 
киянин набрав найвищі 
бали з предметів ЗНО
За високі результати хлопцю виплатять 
президентську стипендію.

Випускник столичного фізико-
математичного ліцею Денис Кин-
зерський єдиний у цьому році, хто 
здав три предмети по ЗНО на 200 
балів: математику, хімію та біологію. 
При здачі четвертого предмету — 
української мови та літератури, 
хлопець трохи не добрав до мак-
симального показника — 196 балів.

Згідно з указом глави держави, 
за відмінні показники на ЗНО учнів 
нагороджуватимуть президент-
ською стипендією у розмірі 10 тис. 
грн щомісяця протягом року після 
зарахування до українського вишу.

Денис каже, що з цими балами 
прагне вступити до Інституту ви-
соких технологій в Університет 
ім. Т.Г. Шевченка. А свою прези-
дентську стипендію витратить на 
навчання.

Нагадаємо, що у порівнянні 
з минулим роком кількість абіту-
рієнтів, які ідеально здали ЗНО, 
збільшилась більше ніж на 100 
осіб. У 2020 році оцінку в 200 балів 
отримали 447 учнів.
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Денис Кинзерський


