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Віталій Кличко очолив 
рейтинг голів державних 
адміністрацій

Олесь Маляревич:  
«Хочу зробити, щоб 
діяльність Дніпровської 
РДА стала більш 
публічною і зрозумілою 
для людей»

Департамент культурної 
спадщини КМДА 
не надавав дозволу 
на демонтаж будівлі 
«Квіти України» 

Літак Брежнєва 
на Київщині: металобрухт 
чи майбутній туристичний 
об’єкт
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У колишньому казино на Оболоні 
запрацює Центр реабілітації 
для дітей з інвалідністю
В Оболонському районі ремонтують приміщення під відділення Центру 
соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю.

У столиці продовжують роз-
будовувати мережу закладів для 
киян з інвалідністю. Від травня 
на Оболоні по вул. Вишгородській, 
54 ремонтують приміщення, де 
запрацює ще один потрібний за-
клад — відділення Центру соціаль-
но-психологічної реабілітації для 
дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями. Будівельники вже 
замінили вікна, утеплили фасад 
та готуються до оздоблювальних 
робіт. Про це повідомила заступ-
ниця голови КМДА Марина Хонда.

Раніше тут було нелегальне кази-
но, а зовсім скоро з’явиться новий, 
сучасний заклад реабілітації дітей 
з інвалідністю.

З її слів, цей заклад фактично ста-
не продовженням Центру соціаль-
но-психологічної реабілітації для 
дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями. Тому що зараз Центр 
не покриває потреби Оболоні.

«Центр буде надавати послуги 
для дітей з розладами аутичного 
спектра; комплексними та органіч-
ними порушеннями; порушеннями 

розумового розвитку, синдромом 
Дауна; затримкою психічного роз-
витку, мовленнєвого розвитку вели-
кого спектра діагнозів, гіперактив-
ністю», — зазначила Марина Хонда.

Вона також наголосила, що 
це допоможе збільшити пропус-
кну спроможність Центру, адже 
в Оболонському районі проживає 
понад 1200 дітей з інвалідністю, 
яким потрібні різні послуги реа-
білітації. При цьому діючий Центр 
на Йорданській буде працювати 
і надалі.

Нове приміщення зможе прийма-
ти відвідувачів вже цієї осені. Дуже 
важливо, що тут також будуть нада-
вати послуги денного перебування.

«Центр повинен повноцінно за-
працювати вже восени, і я впевнена, 
що мешканці району вже зовсім 
скоро отримають новий та сучасний 
заклад реабілітації!» — підкреслила 
заступниця голови КМДА.

Додамо, що нині у столиці 
проживає майже 12 тис. дітей 
з інвалідністю. За статистикою, 
в останні роки кількість таких діток, 
на жаль, зростає… Водночас число 
закладів, у яких вони можуть про-
ходити реабілітацію, залишається 
незмінним.

Зараз у місті працює п’ять центрів 
соціально-психологічної реабілітації 
та всього один міський центр реабі-
літації дітей з інвалідністю. Відтак, 
теперішні заклади покривають лише 
10–15% реальної потреби… Саме 
тому серед пріоритетів київської 
влади на найближчі роки — ство-
рення окремих комплексних центрів 
в кожному із районів Києва.

Окрім цього, вже восени у Києві 
запрацює Центр трудової реабілі-
тації людей з інвалідністю.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Київ — перше місто в Україні, де зробили 
500 тисяч щеплень, — Валентина ГІНЗБУРГ
У вакцинальній кампанії столиця лідирує серед інших регіонів України.

Лише впродовж 12 липня дозу 
сироватки отримали майже 20 тис. 
осіб. Всього від початку вакциналь-
ної кампанії у Києві зробили понад 
пів мільйона щеплень. Такі показ-
ники впевнено виводять столицю 
у лідери серед інших міст України 
по вакцинальній кампанії. Про це 
повідомила директорка Депар-
таменту охорони здоров’я КМДА 
Валентина Гінзбург.

Якщо точніше, то станом на 13 
липня сироватку проти коронаві-
русу вкололи 504 054 разів.

«При цьому однією дозою ще-
плено 339 758 людей, а дві дози 
отримали 164 296 людей. За офі-
ційними даними МОЗ досягнення 
столиці — 16 335 введених доз на 
100 000 населення. Такого показ-
ника поки не демонстрував жоден 
інший регіон», — наголосила Ва-
лентина Гінзбург.

Вона також подякувала медич-
ним працівникам, які долучаються 
до вакцинації.

«Дякую також киянам, які ще-
пилися. Сьогодні це єдине вірне 
рішення, якщо ми хочемо пройти 
черговий спалах COVID-19 із міні-
мальними втратами», — наголосила 
Валентина Гінзбург.

Також очільниця Департаменту 
охорони здоров’я закликала киян, 
які вагаються — робити щеплення 
чи ні — таки зробити свій вибір на 
користь вакцинації. Особливо це 
стосується літніх людей, які мають 
хронічні захворювання та людей 
із супутніми захворюваннями, 
які ускладнюють перебіг хвороби.

Водночас вона наголосила, що 
навіть після вакцинації потрібно 
пам’ятати про правила протиепі-
демічної безпеки та максимально 
намагатись дотримуватись їх.

«Вакцинований — безумовно, 
захищений. Навіть, якщо зараження 
відбудеться, хвороба протікатиме 
в більш легкій формі. Проте носіння 
масок, дотримання дистанції, миття 
рук значно мінімізують ризик інфі-
кування. Що особливо актуально для 
тих, хто не щепився. Тож піклуймося 
про себе та оточуючих!» — наголо-
сила Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, що 12 липня стало 
відомо, що вакцина від Pfizer стане 
доступною у центрах масової вак-
цинації. Наразі у пунктах щеплень 
використовують вакцину CoronaVac 
від Sinovac Biotech, яку постачають 
в однодозних флаконах і яка не 
вимагає наднизьких температур 
зберігання, що робить її зручною 
для використання в таких пунктах.

У МОЗ також повідомляють, 
що станом на 12 липня Україна 
вже отримала понад 5,6 млн доз 

різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз 
CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн 
доз Comirnaty/Pfizer, та майже 
1,6 млн доз AstraZeneca різних 
виробників.

Нині у понад 200 центрах ма-
сової вакцинації, які відкрилися 
в усіх областях України, зокрема 
й у Києві, щеплюють усіх охочих. 
Для цього необхідно записатися 
на щеплення через сервіс helsi.me.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Директорка Департаменту охорони 
здоров’я КМДА Валентина Гінзбург

Заступниця голови КМДА  
Марина Хонда особисто перевірила 

хід робіт  в приміщенні  
по вул. Вишгородській, 54
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Олесь МАЛЯРЕВИЧ:  
«До 2022 року 
на Русанівці з’явиться 
одна із найбезпечніших 
вулиць Києва»
Новопризначений перший заступник голови Дніпровської райдержад-
міністрації у м. Києві, депутат Київради (УДАР), член міжфракційного 
об’єднання «Успішний Київ» в інтерв’ю нашому виданню розповів про 
свою депутатську діяльність та роботу на новій посаді.

Депутат Київради (УДАР), член 
міжфракційного об’єднання «Успіш-
ний Київ», секретар Постійної ко-
місії з питань транспорту, зв’язку 
та реклами Олесь Маляревич на 
початку липня нинішнього року 
отримав призначення на посаду 
першого заступника голови Дні-
провської райдержадміністрації 
у м. Києві. До цього Олесь Вікторович 
працював у галузі кіноіндустрії. 
Зокрема, він є співпродюсером відо-
мого документального фільму про 
батька-тренера Василя Ломаченка 
«Папаченко», який став лауреатом 
на міжнародному фестивалі спор-
тивних фільмів в Мілані.

Але цього разу ми поговорили 
з Олесем Маляревичем не про кіно, 
а про його депутатську діяльність 
та перші кроки на посаді першо-
го заступника голови Дніпров-
ської РДА.

«Збираюся об’єднати 
депутатський досвід з 
роботою у виконавчій 
владі»

— Олесе Вікторовичу, ви свого 
часу закінчили з червоним ди-
пломом театральний інститут, 
знімаєте кіно. Тепер фактично 
стали чиновником. Як стався 
такий поворот долі?

— Так, після закінчення у 2001 
році театрального інституту імені 
Карпенка-Карого і до призначення 
на посаду першого заступника го-
лови Дніпровської РДА я працював 
в сфері кінодистрибуції та кінови-
робництва, в структурному підроз-
ділі представництва студії Warner 
Brothers в Україні.

Директор і власник компа-
нії «Кіномедіа» — це було моєю 
основною роботою і бізнесом, 
а депутатську діяльність розгля-
дав більш як громадську робо-
ту, оскільки вона неоплачувана. 
Таким чином, реалізовував себе, 
як бізнесмен і як політик. Хоча 
роботу у Київраді важко назвати 
політикою.

Тож призначення на посаду 
першого заступника голови РДА 
є першим моїм досвідом роботи 
у виконавчих органах міської влади.

— На вашу думку, чому цю 
посаду запропонували саме вам, 
тобто людині без досвіду роботи 
у структурах виконавчої влади?

—  О с т а н н і м  ч а с о м 
в Дніпровському районі столиці 
ефективність роботи райдержадмі-
ністрації за напрямами капітальних 
ремонтів, реконструкцій та благо-
устрою значно погіршилася. Тому 
виникла потреба кадрових змін. 

Чому саме мені мер міста Віталій 
Кличко запропонував посаду пер-
шого заступника голови райдер-
жадміністрації?

Я думаю, вибір мера визначав-
ся не чиновницьким досвідом, 
а навпаки, він хотів призначити 
сюди незаангажовану людину, так 
би мовити, пустити «свіжу кров».

Вважаю, вирішальним стало те, що 
я маю семирічний досвід представ-
ництва мешканців Дніпровського 
району в Київраді у статусі депутата 
та другу вищу освіту магістра дер-
жавного управління Національної 
академії державного управління 
при Президентові України.

Також я ніколи не був замішаний 
у якихось корупційних скандалах. 
А головне — маю дуже велике ба-
жання розвивати район.

На вибір мера, мабуть, вплинуло 
і те, що я добре знаю проблемати-
ку Дніпровського району. Окрім 
того, що тут є депутатом, постійно 
на Русанівці мешкаю з сім’єю, тут 
живуть мої рідні та друзі.

Раніше, як депутат, я міг би зро-
бити ще більше для своїх виборців, 
але інколи реалізувати деякі проєкти 
не вдавалося через гальмування 
їх окремими чиновниками Дні-
провської РДА.

Тож збираюся свій депутат-
ський досвід об’єднати із роботою 
у виконавчому органі.

«Великою перевагою 
мера є швидка 
та ефективна 
комунікація»

— Коли познайомилися 
з Віталієм Кличком? Як може-
те його охарактеризувати як 
керівника?

— Познайомилися у 2014 році. 
Саме тоді команда УДАРу запропо-
нувала мені балотуватися у Київраду 
від цієї фракції. Так розпочався мій 
перший досвід у статусі депутата.

Віталій Володимирович — дуже 
справедливий керівник і порядна 
людина. Він — прямий, строгий та 
відвертий. І, головне, з ним легко 
і просто комунікувати.

Наприклад, якщо потрібно 
з мером обговорити якесь питання, 
то зустріч може відбутися протягом 
однієї, максимум — двох діб, а по 
телефону це можна зробити ще 
швидше — протягом години.

До речі, такою швидкою кому-
нікацією з лідерами своїх партій 
представники інших політич-
них сил у Київраді похвалитися 
не можуть.

— З чого плануєте розпочати 
свою діяльність на посаді пер-

шого заступника голови рай-
держадміністрації?

— Насамперед передує велика 
поточна робота. Найперше, хочу 
зробити, щоб діяльність Дніпров-
ської РДА стала більш публічною 
і зрозумілою для людей.

Наприклад, до призначення на 
цю посаду я був приватним підпри-
ємцем. Попереднього скликання 
навіть працював у бюджетній комісії 
Київради, але при цьому не знав 
про існування міської програми 
підтримки малого та середньо-
го бізнесу. І, впевнений, що я не 
один такий «необізнаний». Тобто, 
людей потрібно інформувати про 
роботу влади і можливості, які вона 
їм надає.

Мова йде не про піар. На мою 
думку, влада має працювати не-

помітно. Чисті вулиці, в будинках 
є тепло, світло, транспорт рухається 
регулярно… Це — не досягнення, 
а буденна організаційна робота 
органів влади.

Публічність полягає у тому, щоб 
люди знали про ті рішення, якими 
можна скористатися. Наприклад, 
програми підтримки бізнесу, співфі-
нансування житла, які преференції 
передбачає програма «Турбота» 
та інше.

— Чи маєте вже якісь плани на 
розвиток Дніпровського району?

— Викликів сьогодні дуже 
багато. Це — вирішення питань 
інфраструктури, благоустрою, 
житлово-комунальних проблем, 
транспортних питань, облашту-
вання зелених зон…

Також працюватиму у напрямку 
попередження корупції. Зокрема 
контролюватиму, щоб використання 
бюджетних коштів було ефективним, 
а всі роботи відповідали прийнятим 
стандартам якості.

Словом, робитиму все від 
мене залежне, аби діяльність 
Дніпровської РДА зробити більш 
ефективною.

Але пам’ятаю, що як чиновник 
РДА, насамперед я підлеглий меш-
канцям Дніпровського району. Тому 
намагатимуся працювати, як кажуть, 
вдвічі добре, аби не постраждала 
моя не тільки ділова, а і політична 
репутація.

«Я не ставлю 
табличок  
на кшталт „Зроблено 
за підтримки 
депутата 
Маляревича“»

— Що глобального вдалося 
зробити для своїх виборців під 
час минулого депутатства?

— Вдалося провести повну ре-
конструкцію стадіону «Русанівець». 
Цей стадіон хотіли забудувати, ми 
його відстояли.

На оновленому спорткомплексі 
збудували футбольне поле з біговими 
доріжками та спортивними май-
данчиками, адміністративно-по-
бутовий павільйон з роздягальнями, 
душовими, кімнатою для арбітрів 
та медичним пунктом. Також об-
лаштували трибуни із навісом, 
встановили сучасне освітлення 
та систему відеоспостереження.

Провели роботи з благоустрою 
Русаніської набережної. Там повніс-
тю відновили комплекс із 12 світло-
музичних фонтанів, в оновленому 
парку облаштували нові доріжки, 
встановили лави і урни, висади-
ли новий газон, побудували нову 
підземну водонасосну станцію та 
систему поливу.

За підтримки фонду Bloomberg 
розробили проєкт капітального 
ремонту вулиці Ентузіастів, ство-
рили 7 нових скверів.

Русанівські ОСББ та ЖБК беруть 
активну участь у програмах співфі-
нансування капітальних ремонтів 
та багато іншого. Вдалося реалізу-
вати й міжнародний благодійний 
проєкт у 141 школі…

— Якщо можна, про школу 
детальніше…

— Завдяки співробітництву 
з міською і районною владою, 
Всесвітній ОРТ запропонував 
проєкт відновлення школи №141 
на Русанівці, надавши благодійну 
допомогу у розмірі 15 млн євро.

В результаті звичайна школа 
трансформувалася в сучасний ко-
мунальний навчальний комплекс. 
Такі сучасні напрями спеціаліза-
ції як веб-дизайн, архітектурне та 
ландшафтне проєктування, інфор-
маційні технології в економіці та 
бізнесі, тривимірне проєктування, 
програмування, робототехніка та 
мікроелектроніка дають можли-
вість учням отримати найсучаснішу 
освіту в області технологій.

Сьогодні це — дуже потужний на-
вчальний заклад, і не лише в Києві, 
а й у всій Україні. 1 вересня плану-
ється до відкриття новий корпус 

початкової школи. До речі, 141 
школу свого часу я закінчив сам, 
а сьогодні тут навчаються мої діти.

Але хочу підкреслити, що як 
чиновник і як депутат я працюю 
в команді мера Віталія Кличка, 
і проєкти реалізуються за кошти 
платників податків. Тому не піа-
рюся на тому, що вдалося зробити, 
тим більше не ставлю табличок на 
кшталт «Зроблено за підтримки та 
ініціативи депутата Маляревича».

— Які проєкти, як депу-
тат, плануєте реалізувати 
у Дніпровському районі про-
тягом найближчих 5 років?

— Зокрема, в планах реалізація 
проєкту найбільш безпечної вулиці 
в Києві, якою має стати вулиця 
Ентузіастів.

У 2018 році, за домовленістю 
мера Віталія Кличка та мільярде-
ра-мецената, колишнього мера 
Нью-Йорка Майкла Блумберга, 
американці профінансували робо-
ту турецьких експертів в Україні. 
Вони розробили проєкт найбільш 
безпечної вулиці Києва — вулиці 
Ентузіастів.

П р о є к т  д у ж е  ц і к а в и й , 
в принципі, таких інноваційних 
рішень ми в Києві ще не викорис-
товували. Реалізуватимемо його 
поступово, тобто реконструкцію 
вулиці будемо проводити окре-
мими частинами.

Також на Русанівці триває капі-
тальний ремонт будівлі колишнього 
кінотеатру «Краків».

Після завершення робіт тут 
з’явиться сучасна театральна студія, 
хореографічна зала, кілька музич-
них сцен, студія звукозапису, а у 
великій залі демонструватиметься 
фестивальне кіно. Відкриття цього 
центру плануємо через 3 місяці.

Це — частина глобальних проєктів 
на найближче майбутнє. А з поточної 
роботи постійно ремонтуватимемо 
будинки за програмами співфінансу-
вання, проводитимемо благоустрій 
дворів, встановлюватимемо сучасне 
вуличне освітлення, облаштовува-
тимемо дитячі та спортивні май-
данчики, вирішуватимемо особисті 
проблеми виборців та багато іншого.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Намагатимуся 
працювати, як 
кажуть, вдвічі добре, 
аби не постраждала 
моя не тільки  
ділова,  
а і політична 
репутація.

Я ніколи не був 
замішаний у 
якихось корупційних 
скандалах. А 
головне — маю  
дуже велике  
бажання  
розвивати район.
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(реєстраційний номер  

справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля

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

1. Планована діяльність
Реконструкція берегоукріплення за-

токи Канівського водосховища та існуючих 
інженерних гідротехнічних споруд вздовж 
(на) земельних ділянок (ділянках) з када-
стровими номерами 

3223155400:03:022:0049; 
3223155400:03:022:0058; 
3223155400:03:023:0094; 
3223155400:03:022:0042; 
3223155400:03:022:0041 

за адресами: вул. Старокиївська, вул. 
Старокиївська, 3, смт Козин, Обухівського 
району Київської обл.

(загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої ді-

яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце про-

вадження планованої діяльності)

Передбачені проєктні рішення на-
правлені на стабілізацію берегової лінії, 
поліпшення екологічного стану території 
та водойми за рахунок реконструкції бе-

регоукріплення, створення можливості для 
причалювання та відстою човнів маломір-
ного флоту, а також покращення умов для 
відпочинку і проведення дозвілля мешканців.

Проєктними рішеннями передбача-
ється виділення двох пускових комплексів:

– 1-й пусковий комплекс – берего-
укріплення ділянки №1, реконструкція 
елінгу №1;

– 2-й пусковий комплекс – берего-
укріплення ділянки №2, реконструкція 
пішохідного мосту та влаштування основи 
під елінг №2.

В 1-му пусковому комплексі перед-
бачається: набережна вертикального 
профілю з використанням залізобетонних 
конструкцій довжиною 169,0 м; берегоукрі-
плення типу пляжний укіс довжиною 26,5 
м; елінг №1 площею 177,4 м2; організація 
дна акваторії для запобігання заростанню.

В 2-му пусковому комплексі передбача-
ється: набережна вертикального профілю з 
використанням залізобетонних конструкцій 
довжиною 241,0 м, з них: берегоукріплення 
типу больверк незаанкерований – 155,0 м, 
берегоукріплення пальово-ростверкового 
типу – 86,0 м; основа під елінг №2 площею 
371,0 м2; пішохідний міст довжиною 35,0 м; 
організація дна акваторії для запобігання 
заростанню.

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою діяльністю 

«РІВЕР ПРО», ЄДРПОУ – 43491088,
(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 
та по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, ідентифікаційний код або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті),

01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, 
тел.: (044) 594-52-65.

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

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громадського 
обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-
а, телефон: (044) 279–01-58, контактна 
особа: Ткаліч Ганна Іванівна.
(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 

контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» рішенням про 
провадження даної планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, 
що видається Департаментом екології та 
природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації.

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

що передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обгово-
рення 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 до-
вкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої ді-
яльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися 
в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протя-
гом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не 
призначаються на дати, що припадають 
на цей період.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться

(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

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

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-
а, телефон: (044) 279-01-58, контактна 
особа: Ткаліч Ганна Іванівна.

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, поштова адреса: 01004, 
м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, e-mail: 
dep_eco@koda.gov.ua, телефон: (044) 
279-01-58, контактна особа: Ткаліч Ган-
на Іванівна.

(зазначити найменування органу, по-
штову та електронну адресу, номер 

телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються 

протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного у абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на 135 аркушах з до-
датками.
(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 озна-
йомитися з ними

1. ТОВ «РІВЕР ПРО», Київська об-
ласть, Обухівський район, смт Козин,  
вул. Старокиївська, 35. З 20 липня 2021 р., 
контактна особа – Дашков Юрій Олек-
сандрович.

2. Козинська селищна рада, Київська 
область, Обухівський район, смт Козин,  
вул. Партизанська, 2. З 20 липня 2021 р.
(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з 
якої громадськість може ознайомитися 

з документами, контактна особа)

Відповідно до Наказу Товари-
ства з обмеженою відповідаль-
ністю «СВС-ЕНЕРДЖІ» (далі – То-
вариство) №2/21 від 30 червня 
2021 року, Товариство повідомляє 

про скасування всіх довіренос-
тей, виданих Товариством з 15 
листопада 2013 року (дата про-
ведення державної реєстрації) 
до 30 червня 2021 року включно.

Втрачений Диплом N:3 К16015336 виданий Головинським вищим профе-
сійним училищем нерудних технологій від 11.06.2016 на ім’я Гуринчук Дмитро 
Сергійович, вважати недійсним.

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

Віталій Кличко очолив рейтинг 
голів адміністрацій в Україні

Голова Київської міської держав-
ної адміністрації (КМДА) та голова 
партії «УДАР» за результатами 
рейтингу, складеного журналом 
Кореспондент, отримав 4,17 бала 
за 5-бальною шкалою.

Рейтинг було складено за цілим 
рядом показників, зокрема еко-
номічний стан регіону, політична 
вага, рівень підтримки в місцевій 
раді, медійності та впізнаваності 
в масштабі країни, а також вза-
ємодія з центральною владою та 
підтримка у Верховній Раді.

Кличко продовжує очолювати 
рейтинг та суттєво випереджати 
своїх конкурентів завдяки своєму 
стійкому політичному становищу 
у столиці. Як зазначили автори 
рейтингу, чинний мер впевнено пе-
реміг на місцевих виборах та зумів 
сформувати більшість у Київраді.

Друге місце після Кличка за-
йняв голова Дніпропетровської 
ОДА Валентин Резниченко, який 

набрав 3,10 бала, а третю сходинку 
зайняв за собою очільник Київської 
ОДА Василь Володін, отримавши 
3,03 бала. Найгіршими в рейтингу 
стали представники Луганської та 
Херсонської ОДА із результатами 
1,98 і 1,95 бала.

Нагадаємо, Віталій Кличко також 
став переможцем премії «Людина 
року – 2020» в номінації «Міський 
голова року». Це стало другою наго-
родою програми «Людина року», яку 
отримав Віталій Кличко. — У 2004 
році він був визнаний переможцем 
у номінації «Спортсмен року».

Також нещодавно мер Клич-
ко очолив і рейтинг довіри серед 
українців за даними опитування, 
проведеного Київським міжнарод-
ним інститутом соціології. Лідерові 
партії «УДАР» довіряють 37,5% 
респондентів.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Департамент культурної спадщини КМДА 
не надавав дозволу на демонтаж будівлі 
«Квіти України», — Володимир Прокопів
У КМДА заявили, що предпроєктні пропозиції забудовника не погоджу-
вали і готові їх розглянути лише після того, як їх затвердить Мінкульт.

У Київській міській державній 
адміністрації відреагували на резо-
нансний демонтаж модерністської 
будівлі «Квіти України», що на вул. 
Січових Стрільців, 49. У місті наго-
лошують, що забудовник не отри-
мував від Департаменту культурної 
спадщини дозволу на будівельні 
роботи. А отримати відповідні по-
годження зможе лише після згоди 
Мінкульту — оскільки будівля роз-
ташована в історичному ареалі. Про 
це зазначив профільний заступник 
голови КМДА Володимир Прокопів.

З його слів, як тільки забудовник 
приступив до будівельних робіт, 
місто негайно відреагувало при-
писом з вимогою зупинити роботи 
та представити дозволи.

«Коли забудовник поставив пар-
кан, Департамент видав припис із 
вимогою про зупинку будь-яких ро-
біт та надання погодженої проєкт-
ної документації в установленому 
порядку», — зазначив заступник 
голови КМДА.

Володимир Прокопів наголо-
сив, що цей об’єкт розташований 
в історичному ареалі Києва, а тому 
погодження та дозволи на будь-які 
втручання та будівельні роботи 
повинне надавати Міністерство 
культури України.

«Крім цього, „Квіти України“ зна-
ходяться поруч із двома пам’ятками 

місцевого значення, і через це пи-
тання дотримання режимних норм 
розглядалося на консультативній 
раді при Департаменті. Але це лише 
консультативна рада», — підкреслив 
заступник голови КМДА.

Про те, що будівельні роботи 
не можуть розпочатись без пого-
дження Міністерства культури, на-
голосив і депутат Київської міської 
ради, радник Київського міського 
голови Дмитро Білоцерковець. Про 
це він написав у своєму Facebook.

Він зазначив, що у проєкті під-
готовчих робіт, який надав забу-
довник, відсутній демонтаж фасаду 
будівлі «Квіти України». На підставі 
цього порушення відправлена пе-
ревірка Департаменту з питань 
державного архітектурно-буді-
вельного контролю Києва.

«Забудовник заявляє, що у нього 
є повідомлення про початок буді-
вельних робіт… Далі забудовник 
заявляє, що частиною підготовчих 
робіт є знесення фасаду будів-
лі. У проєкті підготовчих робіт, 
наданому власне забудовником, 
ВІДСУТНІЙ демонтаж фасаду бу-
дівлі. Щодо цього порушення від-
правлена перевірка Департаменту 
з питань державного архітектур-
но-будівельного контролю міста 
Києва», — висловився Дмитро Бі-
лоцерковець.

Він сподівається, що за резуль-
татами перевірки складуть акт 
про невідповідність робіт про-
єкту. А пізніше звернуться до суду 
з вимогою скасувати повідомлен-
ня про підготовчі роботи. Однак 
невідомо, наскільки затягнеться 
судовий процес — зокрема, через 
останні зміни на законодавчо-
му рівні.

«Все завдяки „супер-реформі“, 
яка набрала чинності в червні 2020 
року, в рамках якої внесли зміни 
щодо регулювання містобудівної 
ситуації. Саме після цього відпо-
відальні органи позбавили мож-
ливості анулювати повідомлення 
і декларації на підставі виявлених 
порушень. Раніше забудовник був 
змушений звертатися до суду, тепер 
перевіряючі органи, які реагують 
на звернення громади, мають самі 
йти до суду», — зазначив Дмитро 
Білоцерковець.

Нагадаємо, що «Квіти Украї-
ни» — це зразок модерністської 
архітектури. Будинок побудували 
у 1980-х роках як магазин-оранже-
рею для комунального підприєм-
ства «Квіти України». Деякий час 
там працював супермаркет, який 
згодом переїхав.

На початку літа цього року 
будівлю обгородили парканом 
і почали готувати до реконструкції 
з надбудовою для розміщення офіс-
ного центру. 12 липня забудовник 
почав демонтажні роботи. За кілька 
годин роботи припинили через 
тиск незадоволеної громадськості, 
яка зруйнувала паркан і у такий 
спосіб перешкодила забудовнику. 
До цього часу забудовник встиг 
зруйнувати фасад.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Зруйнований фасад  
будівлі «Квіти України»

Втрачене Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Службою у справах дітей 
та сім’ї Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на ім’я Шаповал 
Софії Богданівни, 01.05.2009 року народження, вважати недійсним.
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Літак Брежнєва на Київщині: металобрухт 
чи майбутній туристичний об’єкт

Вже 11 років літак генсека СРСР 
відстоюється на приватній тери-
торії. Наше видання спробувало 
дізнатися, яка доля легендарного 
борту. Неподалік Києва, по Одеській 
трасі (35–40-й кілометр) уважний 
водій помітить, як з-за кущів вид-
ніється хвіст старого літака. Ви-
являється це VIP-борт, на якому 
свого часу літав радянський діяч 
Леонід Брежнєв. Як і чому премі-
альна «залізна ластівка» опинилась 
біля Києва в полі, навіщо вона тут 
та яка її подальша доля, — дізна-
валися наші журналісти.

Що відомо про літак
Вісім років тому «Історична 

правда» публікувала матеріал про 
цей борт. Йшлося про те, що це 
легендарний радянський далеко-
магістральний Іл-62 з бортовим 
номером СРСР-86 612 ТА. Це літак 
VIP-класу, яким у 1960-х літав Ле-
онід Брежнєв.

Після того борт був у складі уря-
дового загону, а у 2002-му його від-
правили на зберігання у Миколаїв. 
Цю інформацію «Вечірньому Ки-
єву» підтвердив теперішній ди-
ректор Державного музею авіації 
Олександр Риков.

«У 2010-му цей борт перевез-
ли з миколаївського аеродрому 
у Глеваху. Перевозили його части-
нами. Відтоді він там, на приватній 
землі. Справді підтверджено, що 
цим літаком користувався Леонід 
Брежнєв», — зазначив «Вечірньому 
Києву» Олександр Риков.

Після перевезення на Київщину, 
на території планували відкрити 
міні-музей авіації — з місцем відпо-
чинку, дитячим майданчиком, рес-
тораном та готелем. Однак ця ідея 
так і залишилась нереалізованою.

Легендарний борт під 
пильною охороною?

Зараз цей літак викликає заці-
кавленість з боку мандрівників. За 
запитом у Гуглі ви отримаєте навіть 
детальний опис, як туди потрапити 
та чим цікава локація. Втім, пробра-
тись на територію складно. Ділянка, 
де «приземлився» брежнєвський 
борт, загороджена високим пар-
каном, а саму територію ретельно 
охороняють. Вона огороджена та 
цілодобово охороняється. Але жур-
налістам «Вечірнього Києва» вдалось 
поспілкуватись із парою, якій по-
щастило роздивитись цікавий об’єкт 
зблизька. Щоправда, не задарма…

«Нам також стало цікаво поди-
витися на радянський літак — до 
того ж Брежнєва. Тоді пощастило, 
і до нас вийшов охоронець, який 
за певну суму впустив на тери-
торію, але не в сам борт», — роз-
повіла Яна (з очевидних причин 
вона відмовилась називати своє 
прізвище).

Наші журналісти вирішили пе-
ревірити, чи справді сторонніх 
впускають на територію. Однак 
нам вдалось потрапити лише до 
воріт. До нас так ніхто й не вийшов. 
Єдине — ми змогли зафіксувати 
кілька кадрів через паркан.

Що кажуть  
у громаді СМТ

29 червня ми звернулись із за-
питом до Глевахівської селищної 
ради, на території якої простоює 
літак. Із запізненням на один день 
(відповідь на запит відповідно 
до закону мають надавати впро-
довж 5 днів) 6 липня отримали 
офіційну відповідь, підписану 
головою Глевахи — Володимиром 
Петренком.

«На балансі комунальної влас-
ності Глевахівської селищної ради 
недіючий літак не перебуває. Ми 
встановили, що борт знаходять-
ся на землях, які перебувають 
в приватній власності», — йдеться 
у тексті відповіді.

У селищній раді переконують, 
що місцевим мешканцям борт не 
заважає — принаймні, зі скаргами 

вони не звертаються. Що стосу-
ється подальшої долі літака — про 
це керівництву села також нічого 
не відомо.

«Інформація про подальше 
використання даного літака, як 
туристичного об’єкта відсутня, 
та яку функцію він виконує на 
даний час, Глевахівській селищ-
ній раді невідомо», — уточнюють 
у повідомленні.

Що відомо 
про власника

За кадастровим номером, 
який нам згодом повідомили 
у Глевахівській селищній раді, 
земельна ділянка, де стоїть літак, 
належить підприємниці Людмилі 
Шерстюк.

На Публічній кадастровій карті 
вдалось з’ясувати, що цією землею, 

загальна площа якої становить 
1,2 га, вона володіє менше двох 
місяців — із 19 травня 2021-го. 
Цільове призначення цієї землі — 
для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд.

Ми намагались зв’язатись із 
власницею через номер телефо-
ну, вказаний у YouControl, однак 
не вдалося — «номер знаходиться 
на техобслуговуванні». З відкритих 
джерел відомо лише, що власниця 
землі займається гуртовою торгів-
лею парфумними та косметичними 
товарами, готельним та ресторан-
ними бізнесами, а також надає 
в оренду нерухомість. Можливо, 
невдовзі і радянський літак змінить 
свою функцію…

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Секрет чотирьох цифр: відома експертка порадила, 
як вибрати «правильне» морозиво
Морозиво у спеку — най-

перший порятунок. Але не 
всі знають, що цей продукт 

може бути не лише шкідливим, а і 
небезпечним для здоров’я. Відома 
експертка з якості продуктів, про-
фесорка Олена Сидоренко розпові-
ла — як вибрати не тільки смачне, 
а й корисне і головне — безпечне 
морозиво.

Спека у розпалі. Типова карти-
на — дитина тягне за руку батька 
і просить: «Купи морозиво!». Чо-
ловік йде до магазину, вибирає 
морозиво у яскравій упаковці 
і простягає дитині…

І тут треба сказати — «Стоп!». 
Тому що обираючи улюблені ласощі 
для малюка, чоловік припустився 
великої помилки — він не озна-
йомився з маркуванням продукту.

Шукаємо 
найголовніші 
циферки

«Перед покупкою морозива най-
перше потрібно прочитати інфор-
мацію, яку виробник розмістив на 
упаковці продукту», — стверджує 
відома експертка з якості продук-

тів, професорка Київського наці-
онального торгово-економічного 
університету Олена Сидоренко.

За словами експертки, не все 
морозиво є корисним, і далеко 
не все виготовили із натуральних 
продуктів. Це стосується навіть 
відомих виробників, на яких часто 
орієнтуються споживачі.

Вивчаючи маркування, найпер-
ше, що треба зробити, це — звер-
нути увагу, за яким ДСТУ зробили 
морозиво. Якщо продукт вигото-
вили з молока (а він, як правило, 
буде дорожчим), то на упаковці 
стоятиме позначка ДСТУ-4733. 
Отже, це — якісне морозиво.

Якщо використовували комбі-
новану сировину, то це відповід-
но — ДСТУ-4735. У таке морозиво 
додають замінники молочного 
жиру, найчастіше гідрогенізовану 
пальмову олію, тому корисність 
лакомства (особливо для дітей) 
під великим сумнівом.

«Існує „золоте правило“ фак-
тично для вибору всіх продуктів, 
отже для морозива — також. Чим 
простіший його склад, тим воно 
якісніше. Особисто я надаю перева-
гу пломбіру у простому вафельному 

стаканчику, виготовленому за ДСТУ 
4733. А ще морозиво повинне бути 
твердим і гарно замороженим. 
Чим менше воно зберігалось, тим 
краще», — розповідає експерт.

У складі якісного морозива та-
кож не може бути ароматизаторів, 
тим паче на зразок — «аромат су-
ниці» або «лісові ягоди».

«Краще взагалі без наповню-
вачів, оскільки зараз у розпалі — 
фруктово-ягідний сезон, отож 
додавайте літні ягоди-фрукти», — 
радить Олена Сидоренко.

Обережно! Новинка 
підходить не всім

Останнім часом у деяких мага-
зинах з’явився новий вид морози-
ва — лід-енергетик. Він називається 
так же, як і відомий енергетичний 
напій, має подібний дизайн.

Але лежить така новинка не на 
окремій поличці з позначкою 18+, 
а в одній купі серед звичайних 
ескімо та пломбірів. Тому купити 
його може кожен і, довіришись 
продавцю, що це всього лише 
морозиво, отримати проблеми зі 
здоров’ям.

Нещодавно у ЗМІ пройшла ін-
формація, що 13-річний підліток 
з’їв дві пачки енергетичного льоду 
і потім цілу ніч не міг заснути.

За словами Олени Сидоренко, 
безсоння — це не найстрашніше, 
що могло трапитися з хлопчиком. 
Могло бути гірше, адже морозиво 
містить у своєму складі кофеїн, 
який впливає на роботу серцево-
судинної системи.

«Дитячий організм по-іншому 
реагує на кофеїн. Навіть, якщо це 
невелика доза, дія буде набагато 
тривалішою, ніж для дорослих. 
Відповідно зростає ймовірність 
небажаних наслідків», — застерігає 
Олена Сидоренко.

Дітям, хворим, літнім людям, 
вагітним жінкам така продукція 
заборонена взагалі і по закону вона 
має продаватися окремо.

Щоб попередити батьків, про-
фесорка на своїй сторінці у Фейсбук 
навіть розмістила відповідний пост, 
який відразу здобув популярності.

До речі, на пакуванні енергетич-
ного льоду виробник все ж вказує, 
що продукт призначений для спо-
живача «18+», але, щоб побачити 
цю інформацію, треба упаковку 

розірвати, а людям з поганим зором 
ще й взяти окуляри, оскільки це 
написано дуже дрібним шрифтом.

Морозиво «18+»: 
і прохолодитися, 
і звеселитися

Нещодавно з’явилося на укра-
їнському ринку і морозиво для 
дорослих. У його склад виробник 
додав алкоголь. Ця продукція про-
дається в окремих холодильниках 
з позначкою «18+». Чи купувати таке 
морозиво — справа особиста, але 
не потрібно забувати, що в спеку 
лікарі застерігають від вживання 
алкоголю у будь-якому вигляді.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Олена Сидоренко


