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Київ лідирує за рівнем 
вакцинації в Україні
Від початку вакцинації проти COVID-19 у Києві 
станом на 22 липня вже зроблено понад 
650 тисяч щеплень.

Таким чином у столиці Украї-
ни станом на сьогодні найбільша 
кількість людей, які вакцинувались 
від коронавірусу. Лише за минулий 
тиждень у центрах вакцинації Ки-
єва було зроблено 113 160 щеплень, 
повідомив перший заступник го-
лови КМДА Микола Поворозник.

«На сьогодні в столиці вакци-
новано понад 650 тисяч людей. 
Першу дозу отримали майже 435 
тисяч, а повторне щеплення — по-
над 218 тисяч людей», — розповів 
Микола Поворозник.

Одним із головних пріорите-
тів для міста є вакцинація мак-
симальної кількості працівників 
закладів освіти до початку нового 
навчального року. А також вакци-
нація медиків (понад 80% яких вже 
отримали щеплення), соціальних 
працівників і людей, що належать 
до груп ризику.

Зараз по всьому Києву діють 22 
пункти вакцинації проти COVID-19, 
найбільший з них розташований 
у Міжнародному виставковому 
центрі, який знаходиться поблизу 

станції метро «Лівобережна». Інші 
21 міні-центри вакцинації є у кож-
ному районі столиці і працюють 
на вихідних.

«Щеплення (у центрах вак-
цинації) проводиться вакциною 
CoronaVac виробництва китайської 
компанії Sinovac Biotech. Також 
проводиться щеплення вакциною 
Сomirnaty виробництва Pfizer-
BioNTech — виключно особам ві-
ком старше за 60 років», — розповів 
перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник.

Нагадаємо, минулого тижня 
у центрах масової вакцинації по-
чали робити щеплення вакциною 
Pfizer-BioNTech. Однак, щоб отри-
мати дозу вакцини, необхідно по-
передньо зареєструватись у системі 
helsi.me. Такі ж умови для тих, хто 
зупинив свій вибір на CoronaVac чи 
Moderna, які також вводять у Центрі 
вакцинації.

Влада столиці готується до 
третьої хвилі пандемії COVID-19, 
а киянам нагадують про необхід-
ність вакцинуватися. Через сезон 
відпусток, збільшення подорожей 
та контактів між людьми, у влади 
міста є обґрунтовані побоювання 
щодо третьої хвилі коронавірусу.

Записатися на щеплення мож-
на у зручний час за допомогою 
системи helsi.me. Вакцинація 
є безкоштовною.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Микола Поворозник

В історичному центрі Києва 
планують заборонити будівництво
Київська міська рада розгляне введення мораторію 
на забудову в історичному центрі міста.

Заборона має діяти до прийняття 
нового Генерального плану міста. 
Ініціював проєкт мораторію депутат 
Київради Григорій Маленко, співав-
торами проєкту також стали секре-
тар Київради Володимир Бонда-
ренко та депутатка Євгенія Кулеба.

Рішення продиктоване ситуаці-
єю, яка останнім часом склалась із 
пам’ятками архітектури. Зокрема 
спроба забудовника демонтувати 
будівлю «Квіти України», знесен-
ня 120-річної садиби купця Івана 

Уткіна, а також багаторічна історія 
із «будинком-монстром» на Подолі.

Згідно з проєктом мораторію 
на забудову у центрі, в зонування 
входять історичні частини Печер-
ського, Шевченківського та По-
дільського районів:

«Безконтрольна житлова забу-
дова центру призведе до знищення 
історичного ареалу, значного по-
гіршення життєвого середовища, 
надмірного ущільнення забудови, 
перевантаження інфраструктури 

та зменшення рівня туристичної 
привабливості Києва. Тому ми по-
дали проєкт рішення з наступною 
пропозицію. До того, як буде за-
тверджено новий Генеральний 
план міста, ввести повну заборону-
мораторій на здійснення будь-яких 
будівельних робіт з будівництва 
нового житла в центральній частині 
Києва. Місто нарешті має почати 
жити цивілізовано та планувати 
свій розвиток», — наголосив Гри-
горій Маленко.

При цьому, згідно з проєктом, 
заборона не стосуватиметься бу-
дівництва та реконструкції об’єктів 
інженерної та транспортної інф-

раструктури. Також мораторій не 
стосуватиметься об’єктів соціальної 
інфраструктури: будівель навчаль-
них закладів, закладів культури, 
фізичної культури і спорту, медич-
ного і оздоровчого призначення, 
громадських вбиралень та інших 
об’єктів соціальної інфраструктури.

Також мораторій не поширюєть-
ся на проведення реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту 
наявних будівель і споруд у межах 
існуючих геометричних параметрів 
будівель.
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Юлія ХАН: «Сподіваємося 
мінімум на шість 
олімпійських медалей»
23 липня у Токіо стартують 32 літні Олімпійські ігри, на які 
відправилися і наші спортсмени. Директорка Департаменту молоді 
та спорту КМДА Юлія Хан розповіла, як у місті готують майбутніх 
олімпійців, як столиця підтримує спортсменів та про розвиток 
спортивної інфраструктури у місті Києві.

— Скільки київських спортс-
менів поїхали на Олімпіаду?

— Ліцензії отримали 39 спортс-
менів-киян, однак тенісистка Марта 
Костюк травмувалася буквально 
напередодні, тому честь Києва за-
хищатимуть 38 олімпійців. Загалом 
від України в Токіо виступатимуть 
156 спортсменів, які змагатимуться 
у 25 видах спорту. Кияни виборю-
ватимуть перемогу у таких видах 
спорту як академічне веслування, 
веслувальний слалом, спортивна та 
художня гімнастика, настільний 
теніс, дзюдо, сучасне п’ятиборство, 
велоспорт (трек), бадмінтон, стриб-
ки у воду, фехтування, легка атле-
тика і плавання.

— Цікаво, хто зі столичних 
спортсменів олімпійської збірної 
наймолодший та найстарший?

— Серед жінок наймолодшою 
є 17-річна гімнастка Вікторія Оно-
прієнко, а найстаршою — 33-річна 
спортсменка з велотреку Любов 
Басова. Серед чоловіків це 18-річ-
ний плавець Ігор Трояновський та, 
відповідно, 36-річний фехтуваль-
ник Ігор Рейзлін.

— Яку допомогу місто нада-
вало при підготовці олімпійців?

— Міська влада постійно тур-
бується про підготовку спортс-
менів не тільки з олімпійських 
видів спорту, створюючи ком-
фортні умови для їх тренувань.  

Ми п’ять років готувалися до Олім-
пійських ігор. У Києві працює дві 
школи вищої спортивної майстер-
ності, де тренують майбутніх олім-
пійців. До збірної команди міста Ки-
єва з олімпійських і неолімпійських 
видів спорту входить 5 тисяч 
спортсменів. Найталановитіших 
готуємо та відправляємо на Всеу-
країнські змагання, підтримуємо 
винагородами та стипендіями.  
У порівнянні з 2019 роком, в 2020–
2021 роках на 52% збільшилося 
фінансування галузі «Фізична куль-
тура та спорт». У тому числі на за-
безпечення належної підготовки 
спортсменів-киян — кандидатів 
на участь у ХХХІІ Олімпійських та 
ХVІ Паралімпійських іграх.

— Прогнози — справа невдяч-
на. Однак на яку кількість наго-
род ми можемо розраховувати 
і які види спорту можуть «ви-
стрелити»?

— Звісно, результат непередба-
чуваний і залежатиме від багатьох 
факторів. Але, з огляду на виступи 
і підготовку наших спортсменів, 
сподіваємося мінімум на шість 
медалей різного ґатунку. Зокрема, 
у фехтуванні, спортивній гімнас-
тиці, дзюдо.

— Як у Києві вболіватимуть 
за українську збірну?

—  Ми прагнемо, щоб наші 
спортсмени відчували підтримку 

земляків. Тому 23 липня, в день 
початку Олімпійських ігор, біля 
будівлі КМДА відбудеться урочиста 
церемонія підняття Державного 
прапору України та прапору Наці-
онального олімпійського комітету 
України з нагоди відкриття Ігор 
у Токіо. Її початок запланований 
на 13:00. На подію запросили ви-
датних спортсменів — олімпій-
ських чемпіонів та призерів, будемо 
раді бачити на церемонії якомога 
більше киян.

Також ми плануємо трансляцію 
змагань Олімпійських ігор. Зокре-
ма, в «Місті спорту» в Гідропарку 
та у Сирецькому парку. Зробити 
це буде непросто, бо більшість 
змагань на Олімпійських іграх 
через різницю в часі, буде відбу-
ватися вночі або ж вранці. Проте, 
найцікавіші виступи плануємо 
транслювати на великому екрані, 
про що є відповідна домовленість 
з офіційним транслятором ігор — 
компанією «MEGOGO». А відтак, 
у киян буде змога повболівати за 
наших спортсменів.

— Як столиця планує відзна-
чити чемпіонів-киян?

—  За результатами ХХХІІ 
Олімпійських Ігор буде окреме 
розпорядження щодо премі-
ювання спортсменів, котрі за-
йняли 1–6 місце, та їх тренерів. 
Крім того, щороку затверджується 
стипендія голови Київської місь-

кої державної адміністрації ви-
датним спортсменам Києва та їх 
тренерам за результатами участі 
у спортивних змаганнях. Щомісяч-
ні стипендії Київського міського 
голови у 2021 році отримують 96 
видатних спортсменів міста Киє-
ва. З листопада 2019 року розмір 
стипендії прирівняли до розміру 
4 мінімальних розмірів заробітної 
плати (9080 грн).

— Які у Києві існують спортив-
ні бази для підготовки майбутніх 
олімпійців?

— У столиці працює дві школи 
вищої спортивної майстерності — 
Київська міська школа вищої спор-
тивної майстерності на проспекті 
Павла Тичини, 18, де розташований 
легкоатлетичний манеж, та Школа 
вищої спортивної майстерності 
міста Києва з басейном на вулиці 
Бастіонній, 7. Також є Київський 
міський центр з фізичної культу-
ри і спорту інвалідів «Інваспорт». 
В цих закладах вдосконалюють 
спортивну майстерність кандидати 
на участь у ХХХІІ Олімпійських 
та ХVІ Паралімпійських іграх. 
Для забезпечення їх діяльності 
в 2020–2021 роках міська влада 
на 70% збільшила видатки на на-
вчально-тренувальну роботу та 
забезпечення участі спортсменів 
у Всеукраїнських та Міжнародних 
змаганнях, на закупівлю спортивно-
го обладнання та інвентарю, оплату 
праці, оплату комунальних послуг. 
Спортсмени тренуються на різ-
них локаціях. Наприклад, для 
п’ятиборства «вода» в одному місці, 
«велосипед» в іншому. Нашій інфра-
структурі ще багато чого не виста-
чає. Особливо відчувається дефіцит 
«води» і «льоду». Інфраструктура 
жваво почала розвиватися лише 
5 років тому. Багато міст конкурують 
з Києвом: Харків, що має розви-
нену спортивну інфраструктуру, 
Суми, де проводяться Всеукраїнські 
змагання з легкої атлетики. Тому 
нам ще багато чого треба зробити, 
але головне — є послідовний рух 
вперед в цьому напрямку і великі 
зрушення. І міський голова Віта-
лій Кличко, який сам у минулому 
був професійним спортсменом, як 
ніхто інший розуміє важливість 
підтримки цієї сфери.

— Розкажіть детальніше, як 
покращується спортивна інфра-
структура в місті, в тому числі 
для масового спорту киян?

— Що стосується олімпійської 
підготовки, то за останні роки 
у Школі вищої спортивної майстер-
ності на вул. Бастіонній, 7 зробили 
капітальний ремонт чаші басей-
ну, покрівлі, електричних мереж, 
а також завершили реконструкцію 
легкоатлетичного манежу Київ-
ської міської школи вищої спор-
тивної майстерності міста Києва 
на проспекті Павла Тичини, 18. 
Чимало уваги міська влада приді-
ляє дитячо-юнацьким спортивним 
школам (ДЮСШ). Зокрема, зроблені 
капітальні ремонти у приміщеннях 
ДЮСШ «Атлант» (просп. Лісовий, 39-
А), КДЮСШ «Ринг» (просп. Георгія 
Гонгадзе, 3-Б). У цьому році уже 
відкрили новий боксерський зал 
КДЮСШ «Ринг» по вулиці Урлівській, 
19-б. Крім того, відремонтували 
приміщення оздоровчого центру 
та літніх будинків для проживання 
спортсменів на Трухановому ост-
рові (КП «Спортивний комплекс»). 
Завершили реконструкцію стадіо-
ну «Русанівець» на бульварі Ігоря 
Шамо, 10–12, де базується ДЮСШ 
«Старт».

Цього року ми плануємо за-
вершити два масштабні об’єкти 
у Дніпровському та Дарниць-
кому районі. Це стадіон по ву-
лиці Тростянецькій, 60. У 2020 
році була зроблена перша черга 
капітального ремонту стадіону 
з легкоатлетичними доріжками та 
спортивних майданчиків. Цьогоріч, 
в рамках другої черги, тут обла-
штовують бігові доріжки, 2 міні-
футбольних поля, тенісні і дитячі 
майданчики, трибуни, роздягальні 
та зроблять благоустрій території 
загалом. Також триває реконструк-
ція фізкультурно-оздоровчого 
комплексу на вулиці Райдужній, 
33-А. Це будівля площею 4500 тис. 
кв. м, у якій будуть розміщені зали 
для ігрових видів спорту, боксу, 
кікбоксингу, хортингу та фітнесу. 
Це буде перший в місті Києві фіз-
культурно-оздоровчий комплекс 
подібного типу.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

До збірної команди міста Києва з олімпійських 
і неолімпійських видів спорту входить 5 тисяч 
спортсменів. Найталановитіших готуємо 
та відправляємо на Всеукраїнські змагання, 
підтримуємо винагородами та стипендіями. 
У порівнянні з 2019 роком, в 2020–2021 роках 
на 52% збільшилося фінансування галузі  
«Фізична культура та спорт». 
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За зміст рекламних оголошень відповідає  
рекламодавець.  

Реклама друкується мовою оригіналу.

(дата офіційного опублікування в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується про-
грамними засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом  
господарювання)

20215277948
(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
Будівництво берегоукріплення час-

тини правого берега Канівського водо-
сховища, інженерний захист територій, 
екологічне облаштування прилеглої ак-
ваторії, інженерна підготовка територій 
вздовж земельних ділянок з кадастрови-
ми номерами: 3223151000:05:007:0112, 
3223151000:05:007:0113 на території 
Української міської ради Обухівського 
району Київської області (за межами на-
селеного пункту).

Передбачені в проєкті рішення на-
правлені на стабілізацію берегової лінії, 
поліпшення екологічного стану території 
та водойми за рахунок будівництва бере-
гоукріплення, а також покращення умов для 
відпочинку і проведення дозвілля населення.

Планованою діяльністю передбача-
ється:

– будівництво берегоукріплення верти-
кального профілю орієнтовною довжиною 
3800,0 м;

– створення прогулянкового променаду 
на відмітці 92,20 мБС на площі 10200,0 м2;

– розчищення акваторії водойми від 
мілководь для запобігання заростанню;

–  влаштування насипу з піщаного ґрунту 
на відмітку 95,00 мБС для спряження з 
прилеглою територією;                                           

– кріплення поверхні посівом трав по 
шару ґрунту на площі 74700,0 м2.     

(загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої ді

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

вадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Обухівська районна державна адміні-

страція Київської області,
ЄДРПОУ – 04054725,

(повне найменування юридичної осо
би, 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 пере
конання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному конт
ролюючому органу і мають відмітку у 

паспорті),

08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Малиш-
ка, буд. 10, тел.: (04572) 5-03-39; 5-01-74.
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 діяль-
ності 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 обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-

вання. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та 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 Ганна Іванівна.

(зазначити найменув—ання органу, 
поштову 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 143 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. Обухівська районна державна ад-
міністрація, Київська обл., м. Обухів, вул. 
Малишка, 10. З 28 липня 2021 р. Контактна 
особа – Зоряна Тимошенко.

2. Українська міська рада, Київська 
обл., м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1. З 28 
липня 2021 р.
(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з 
якої громадськість може ознайомитися 

з документами, контактна особа)

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту Плану дій «Зелене місто» для міста Києва

Повна назва документа держав-
ного планування – проєкт Плану дій 
«Зелене місто» для міста Києва.

Орган, що прийматиме рішення 
про затвердження документа дер-
жавного планування: Київська міська 
рада.

Передбачувана процедура гро-
мадського обговорення: відповідно 
до ст. 10 Закону України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку» громадське 
обговорення Заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки 
розпочато з дня його оприлюднення 

на сайті Департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (https://
dei.kyivcity.gov.ua) у розділі «Оголо-
шення». 

Відповідно до частини четвертої 
ст.12 громадськість у межах стро-
ку громадського обговорення має 
право подати в письмовій формі (в 
тому числі в електронному вигляді) 
зауваження та пропозиції до Заяви 
про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки. 

Орган, до якого подаються за-
уваження і пропозиції – Департа-
мент економіки та інвестицій ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації).

Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хре-
щатик, 36, електронна пошта: org@
guekmda.gov.ua

Відповідальна особа: Світличний 
Олег Петрович

Строк подання зауважень і про-
позицій 15 днів з дня публікації цього 
Повідомлення.

Відповідно до Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» Державне 
агентство водних ресурсів України опри-
люднює для громадського обговорення 
Заяву про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки проєкту Закону 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про затвердження Загально-
державної цільової програми розвитку 
водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на 
період до 2021 року». 

Ознайомитись із заявою можна на 

офіційному сайті Держводагентства davr.
gov.ua. 

Зауваження і пропозиції до зазна-
ченого документа просимо надавати до 
09.08.2021 у письмовому вигляді до депар-
таменту управління водними ресурсами 
Державного агентства водних ресурсів 
України, поштова адреса: вул. Велика 
Васильківська, 8, м. Київ, 01004, елек-
тронна пошта: metlashevska@davr.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції, отримані 
після встановленого строку, не розгля-
даються.

Департамент культури вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) оголошує конкурс 
на заміщення посади директора-
художнього керівника театрально-
видовищного закладу культури 
«Київський академічний театр 
юного глядача на Липках».

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 театраль-
но-видовищного закладу культури 
«Київський академічний театр юного 
глядача на Липках» на один і п’ять років.

Документи приймаються до 20 серп-
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 16 серпня 
2021 року включно приймає пропозиції 
щодо кандидатів до складу конкурсної 
комісії від громадських організацій у 
сфері культури відповідного функціо-
нального спрямування.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 
30 липня 2021 р. о 10:00 буде 
проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Павлюченку В.О. 
за адресою: шосе Столичне, 
20-а у Голосіївському  районі 
м. Києва.

Просимо суміжних землеко-
ристувачів: Корж Євгенію Бо-
рисівну (кадастровий номер 
8000000000:90:043:0008) або 
Ваших уповноважених представ-
ників, бути присутніми для по-
годження акта прийому-передачі 
межових знаків на зберігання.

Шукаємо свідків вчинення злочину! Зокрема, нападу на людину, який відбувся 22.12.2020 
близько 17:00 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10 (поряд з коворкінгом HUB 4.0). 
Напад здійснено на його водія автомобіля марки «BMW X5» сірого кольору, коли той сідав у машину. 

Просимо усіх небайдужих людей, які були свідками вказаного нападу чи бачили, чули про нього 
зв’язатись з адвокатом потерпілого за телефоном +38 (097) 910-42-73.

Втрачено свідоцтво про  здобуття повної загальної середньої освіти KB 
52600892 від 08.06.2021р.,видане школою I-III ступенів №70 м.Києва, на ім’я 
Шляпіна Дарина Сергіївна, вважати недійсним.

Заява про екологічні  
наслідки діяльності

ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП УКРАЇНА» 
(ЄДРПОУ 37745448) планує будівництво 
дитячого дошкільного закладу у Дарницькому 
районі м. Києва, за адресою : м.Київ, проспект 
Миколи Бажана ( за вул.Зарічною).

Мета планованої діяльності: забезпечення 
дітей мікрорайону сучасним закладом дитячого 
розвитку та виховання, створення додаткових 
робочих місць, надходження коштів в бюджет 
міста, більш раціональне використання зе-
мельної ділянки.

Засоби здійснення проектованої ді-
яльності

ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП УКРАЇНА» 
є субарендатором частини земельних діля-
нок (кад.номери 8000000000:90:717:0011, 
8000000000:90:013:0069) загальною площею 
0,5316 га.

На ділянці планують розміщення: будівля 
дитсадка; навіси; ігровий майданчик; госпо-
дарчий майданчик; гостьова автостоянка.

Загальні техніко-економічні показники 
дитсадка складають : загальна площа – 2972 м2, 
поверховість – 3 поверхи, кількість дитячих 
груп – 12 , кількість машиномісць 4, кількість 
персоналу – 52.

Основний заїзд--з боку вул.Зарічна та два 
допоміжних (пожежних) з боку вул.Бажана – --зі 
сторони магазину «Новус».

Територія дитсадка огорожена , планується 
троє в’їздних воріт та охорона.

На території передбачено зробити до-
ріжки, мощені з ФЕМ, розмістити елементи 
благоустрою (пісочники, лавки для відпочинку, 
урни, квітники та тощо), розбити озеленення, 
влаштувати круговий об’їзд навколо будівлі.

Будівля дитсадка прямокутна в плані 55х24м 
має два основних входа службовий, з усіх 
дитячих кімнат--окремі евакуаційні виходи.

Будівля – триповерхова.
На першому поверсі запроектований ди-

тячий басейн, глибиною 0,6–0,8 м, а також 

розміщується кухонний блок з окремим входом. 
На другому поверсі передбачено розмістити 
спортзал з роздягальними, кабінети, музична 
зала. На третьому поверсі запроектовані ка-
бінети праці, комп’ютерні зали, а також блок 
пральні. В службовому блоці передбачено 
підйомник.

По центру будівлі на три поверхи запро-
ектований атріум (світловий колодязь) з па-
радними сходами.

Всі дитячі ігрові приміщення орієнтовані 
на південь. Висота поверхів 3.300.

В технічному підвальному приміщенні 
розміщене приміщення підготовки води для 
басейну. .Приміщення має окремий вхід ззовні.

Оздоблення зовнішнє та внутрішнє перед-
бачається з екологічно чистих та пожежобез-
печних матеріалів.

Об’єкт буде підключений до міських ме-
реж теплопостачання, електропостачання, 
водопостачання, господарсько-побутової та 
дощової каналізації.

Оцінка екологічного ризику проекто-
ваної діяльності.

– клімат і мікроклімат – не впливає;
– геологічне середовище – виникнення 

або активізація небезпечних геодинамічних 
процесів не передбачається;

– повітряне середовище – відбувається за-
бруднення атмосферного повітря шкідливими 
речовинами з відпрацьованими газами авто-
мобілів, що зберігаються на відкритій гостьовій 
автостоянці та викидами від вентиляційних 
систем кухні дитячого закладу. Концентрації 
шкідливих речовин в атмосферному повітрі не-
значні і не перевищують допустимих рівнів. Для 
зменшення негативного впливу на атмосферне 
повітря проектом передбачається: застосу-
вання екологічно безпечного технологічного 
обладнання, яке працює на електроенергії; 
виведення вентиляційних труб, що містять 
забруднюючі речовини на висоту, яка забез-
печує ефективне розсіювання забруднюючих 
речовин; холодильне обладнання працює на 

озонобезпечних холодильних агентах, впрова-
дження комплексу заходів з енергозбереження 
і забезпечення пожежної безпеки об’єкта тощо;

– водне середовище та ґрунти – можливе 
забруднення ґрунту та підземних вод нафто-
продуктами та завислими речовинами при 
пересуванні автомобілів по території проїздів 
та відкритій автостоянці, жирами від техноло-
гічного обладнання кухні дитячого садка. Вплив 
очікується незначний, в межах нормативів, 
тому що, буде передбачене тверде покриття 
території, система зливозбору дощових вод, 
очищення стоків від технологічного обладнання 
кухні у жироуловлювачі, роздільний збір від-
ходів та інше;

– рослинний світ: при будівництві планують-
ся до знесення зелені насадження на частині 
земельної ділянки ( кусти, чагарники тощо) 
але проектом передбачене компенсаційне 
озеленення території, також замовником буде 
сплачена їх відновна вартість (у відповідності 
до Акту обстеження зелених насаджень, який 
надається КО «Київзеленбуд» перед початком 
проведення таких робіт).

Вплив компенсований;
– тваринний світ, заповідні об’єкти – не 

впливає;
– соціальне та техногенне середовище – 

вплив незначний, в межах нормативів.
Планована діяльність не відноситься до 

переліків, зазначених у статті 3 закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» і не підлягає 
оцінці впливу на довкілля.

На всіх етапах проектованої діяльності 
проектні рішення будуть здійснюватись в від-
повідності з нормами і правилами охорони 
навколишнього середовища і вимог еколо-
гічної безпеки.

Замовник : директор TOB «Девелопмент 
групп Україна» А.П. Максюта

Відгуки та побажання надсилати в місячний 
термін з дня виходу публікації за адресою: 
03115, місто Київ, вул. Котельникова Михайла, 
будинок 23, +380 (67) 876 38 00

На Троєщині встановили 
підземні баки для 
сміття з електронікою

На Троєщині встановили екс-
периментальні сучасні підземні 
сміттєзбірники. Вони з’явилися 
на вулиці Маяковського 67/69. Їх 
переваги в тому, що від них не чути 
смороду, вони обладнані системою 
пожежогасіння та індикаторами за-
повнення. Також захищені від вітру, 
гризунів, безпритульних тварин, 
зручні у використанні. А наземна 
конструкція така, що в неї не можна 
буде опустити великогабаритний 
непотріб, а тварини не зможуть 
дістати з неї й розкидати сміття.

Голова Деснянського району Дми-
тро Ратніков показав, як працівники 
можуть очистити підземні баки. Для 
цього у них буде пульт, яким керують 
підняття наземної конструкції разом 
з чотирма підземними місткостями.

«Це пілотний проєкт. Реалізувати 
його стало можливим завдяки співп-
раці КП «Київкомунсервіс» та КП 

«Керуюча Компанія Деснянського 
району м. Києва». В разі підтримки 
з боку громади району ми перед-
бачимо у бюджеті на наступний 
рік кошти на встановлення таких 
систем по території Деснянського 
району», — сказав Дмитро Ратніков.

Він запросив мешканців ділити-
ся своїми думками й повідомляти, 
чи хотіли б вони бачити такі сміт-
тєві баки у своєму дворі.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Підземне царство Києва: один 
день зі спеціалістами штольні
Дренажні системи 
КП «СУППР» 
протягуються на 70 км 
уздовж Києва.

Через мальовничі схили Дніпра, 
столиця завжди під загрозою зсувів. 
І коли більшість милується видами 
міста, фахівці КП «Спеціалізоване 
управління протизсувних підземних 
робіт» (далі — КП «СУППР») ретельно 
перевіряють стан штолень, аби втри-
мати столичні пагорби. Журналістка 
нашого видання провела один день 
із головним інженером Анатолієм 
Чорноволом та майстром гірничої 
дільниці Олександром Сніжком 
перевіряючи стан однієї зі штолень.

Треба зазначити, що у сферу від-
повідальності КП «СУППР» входять 
всі штольні правого берега Дніпра 
та Вишгорода. Нам пощастило 
випробувати штольню дільниці 
№2, що на Подолі. До речі, вона 
експлуатується з 1977 року.

Чому потрібні 
штольні

Спочатку Олександр ознайомив 
нас зі схемою штольні. Її протяж-
ність 740 метрів, але нам вистачить 
і 100 метрів, аби роздивитися гід-
ротехнічні споруди та зрозуміти 
функцію їх роботи.

Нам видають спеціальний одяг, 
завдяки якому можна безпечно 
знаходитись під землею.

Загалом на дільниці працює 39 
робітників, в тому числі — шес-
теро жінок. Дорогою до штольні 
головний гідрогеолог КП «СУППР» 
Василь Боковой розповідає, чому 
Київ завжди під загрозою зсувів.

«Зсув — це зміщення похилої 
площини мас ґрунту з вершини 

або схилу під дією сили тяжіння. 
Формуються, як правило, на ді-
лянках, які утворені водоопірними 
та водоносними породами ґрунту 
(породи чергуються між собою). 
Вони виникають внаслідок по-
рушення рівноваги в ґрунтах та 
підстилаючих породах», — розпо-
відає Василь Боковой.

З його слів, це може бути ви-
кликано підмиванням водою, 
ослабленням міцності порід при 
вивітрюванні та перезволоженні 
опадами або підземними водами.

«У результаті чого сили зчеплення 
на поверхні зміщення стають мен-
шими, ніж гравітаційна сила, що діє 
на масу породи», — каже фахівець.

Небезпека зсувів полягає в тому, 
що величезні маси ґрунту змі-
щуються раптово. І це може при-
звести до руйнування будівель та 
споруд, залізничних і шосейних 
доріг, мостів, трубопроводів та ліній 
електромереж, систем життєзабез-
печення. Зрештою, через це можуть 
травмуватись чи загинути люди.

«Кілометраж дільниць, які 
страждають від зсувів по Києві, 
нараховують понад 5 тисяч гек-
тарів і розташовані у районах, що 

на схилі. Говорю про Подільський, 
Шевченківський, Печерський, 
Солом’янський та Голосіївський 
райони. Завдяки протизсувним 
спорудам і щоденним перевіркам 
штолень, місто впевнено стоїть», — 
розповідає головний гідрогеолог.

70 км київських дренажних сис-
тем виконують функцію осушення 
та підвищують запас стійкості схилу.

«Ще багато століть назад у Києві 
почали будувати протизсувні спо-
руди. Всі вони потребують постій-
ної експлуатації — це один з успіхів 
для забезпечення стійкості міс-
та», — каже Василь Петрович.

Небезпечні 
прогулянки

Дійшовши до потрібного нам 
місця, майстер гірничої дільниці 
№2 Олександр відкриває люк та 
10–15 хвилин провітрює дренажну 
систему. Тим часом говоримо про 
небезпечні екскурсії під землею.

«У цій штольні сторонніх людей 
не буває. Тільки два рази за 25 років 
своєї роботи бачив дигерів (люди, 
які подорожують під землею, — Ред.). 
Їх тут не буває, бо ця штольня при-

мітивна та нецікава для нового 
експірієнса шукачам підземел-
ля», — зазначає співрозмовник.

З його слів, екстремали зазвичай 
бродять дренажно-штольневи-
ми системами, які розташовані 
в центральній частині міста: «Ось 
там є, на що подивитись: красиві, 
заплутані шляхи. Плюс дигери 
можуть час від часу знайти якісь 
скарби».

Хоча пан Олександр каже, що 
нічого коштовного не знаходив 
у штольнях за час своєї роботи, 
але таки один цікавий досвід був.

«Якось натрапив на документи 
співробітника СБУ — цілий порт-
фель лежав», — додає він.

І ще раз наголошує — екскурсії 
по підземних системах КП «СУППР» 
завжди нелегальні та вкрай не-
безпечні. І якщо фахівець, який 
працює у штольнях, екіпірова-
ний, ознайомлений з правилами 
безпеки та має досвід роботи, то 
стороння людина може в будь-який 
час розгубитися, почати панікувати 
або серйозно травмуватись.

«Всі ми сміливі та час від часу 
випробуємо долю, але якщо на землі 
в тебе немає страхів, то у підземеллі 

можуть з’явитися, і ніхто не поможе. 
Ризик вдаритися об щось — 99%, бо 
висота 1,6 м. Зрештою, і з клаустро-
фобією також можете тут позна-
йомитись. Але люди не розуміють 
цього, йдуть самі та ще й інших 
підштовхують на такі небезпечні 
пригоди» — резюмує майстер під-
земний КП «СУППР».

Скрупульозні 
перевірки кріплень

А тим часом штольня провітри-
лась та можна разом із фахівцем КП 
«СУППР» йти в систему. Під нами 
бетонний лоток, на дні якого можна 
побачити ґрунтові виноси. Пісок 
вичищають лопатою у бадді та піді-
ймають вгору. Кріплення штольні 
складається з 4 залізобетонних 
елементів (балок). Один елемент 
кріплення важить 80 кг. Щоб замі-
нити його, потрібно чимало зусиль.

«Праця у штольні полягає в тому, 
аби детально перевірити стан всіх 
кріплень — а їх сотні — на якість 
та міцність. З ліхтариком шукаємо 
тріщини та простукуємо кожну», — 
розповідає Олександр.

Перевірка 100 м штольні займає 
6 годин 36 хвилин.

«Це галерея. Суть її така ж, як 
у штольні, але вона будується 
у кріпких породах та через наскрізні 
фільтри збирає воду з більш насиче-
них ґрунтів. Замість кріплення ба-
лок — в неї блоки», — доповнює він.

Така конструкція зможе про-
стояти ще довго та вберегти Київ 
від зсувів.

«Перш ніж спуститися, вдягаю 
светр, бо температура тут завжди 
15 градусів тепла. Упродовж дня 
це досить низька температура, 
хоча іноді влітку це добрий спосіб 
освіжитися», — зауважує Олександр.

На обід фахівці виходять 
у місцеву їдальню. Палити під 
землею заборонено — тут дуже 
слабке вентилювання повітря що 
може призвести до великої кон-
центрації шкідливих газів.
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У Києві відкрили реконструйований 
Центральний автовокзал
Головний автовокзал столиці модернізували вперше за 60 років.

22 липня у Києві офіційно від-
крили відновлений Центральний 
автовокзал, на оновлення якого 
знадобився рік.

За словами міністра інфра-
структури Олександра Кубракова, 
з оновлення головної автостанції 
столиці розпочинається рефор-
мування автостанційного бізнесу 
в Україні. А його реконструкція ста-
не успішним кейсом партнерства 
держави та приватного сектору.

Так, для реалізації проєкту ре-
конструкції Центральному авто-
вокзалу «Укрпас» разом з «Ки-
ївпассервісом» вклали 100 млн 
грн. І ще 20 млн грн інвестували 
в розробку IT-рішень.

Центральний автовокзал об-
лаштували турнікетами, кімнатою 
матері та дитини, готелем на 34 
номери та фудкортом.

«У партнерстві із „Київпассер-
вісом“ ми перетворили Централь-
ний автовокзал на „аеропорт для 
автобусів“ — сучасний транспорт-
ний хаб, де пасажирам зручно та 
комфортно, є магазини, фудкорти, 
готель. Ми повністю змінили біз-
нес-модель, забезпечили прозорі 
умови співпраці для перевізників 
і вже запустили онлайн-сервіс із 
продажу квитків, з можливістю 
їх бронювання та викупу на ав-
тостанціях. Найближчим часом 
пропонуватимемо пакет IT-рішень 

з керування бізнесом для пере-
візників», — розповів директор 
«Укрпас» Максим Скляренко.

Ще одною важливою складовою 
оновленого Центрального авто-
вокзалу стало збільшення кількості 
платформ з 12 до 30. Задля без-
пеки пасажирів з 1 жовтня вхід на 
платформи буде закритим — лише 
по посадковому талону (квитку на 
рейс) з QR-кодом.

А от 10 мозаїк, які прикрашають 
будівлю зсередини ще з 1961 року, 
залишили. На них зображені київ-
ські пейзажі, столичні автотраси, 
автомобілі та автобуси. Елементи 
мозаїки під час реконструкції ав-
товокзалу трохи зміцнили, щоб 

оригінальний декор не обсипався. 
У реставраційних роботах брали 
участь Фонд збереження куль-
турної спадщини Ади Рибачук 
і Володимира Мельниченка, рес-
тавратори, київські художники 
і дизайнери.

Як писав «Вечірній Київ», торік 
у березні Фонд держмайна через 
аукціон продав підприємство «Ки-

ївпассервіс» компанії «Бастіон-
Груп» за 230 млн грн. Новий влас-
ник одразу повідомив про намір 
модернізувати будівлі автовокзалів. 
До «Київпассервісу» входить шість 
автовокзалів Києва та 18 станцій 
в області.
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Вигляд протизсувних огородженьПідземна галерея

Олександр перевіряє кріплення


