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АНОНСИ

У Києві оголосили
мораторій на зміни
в історичних будинках
У столиці ввели мораторій на реконструкцію або
капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових
параметрів історичних будівель ХІХ-XX століття
щоби унеможливити їх знищення.

На столичні маршрути
вийдуть 4 нові сучасні
трамваї



стор. 2

Київ уклав угоду
на 140 мільйонів
євро для модернізації
теплоенергетики



ня Київради внесено цей проєкт
рішення на тимчасову заборону
(мораторій) на реконструкцію та/
або капітальний ремонт зі зміною
об’ємно-просторових параметрів
історичних будівель до повного
дослідження та визначення історичної та культурної цінності цих
об’єктів згідно із Законом України
«Про охорону культурної спадщини». Історичні будівлі необхідно
захистити від знищення, адже це
архітектурна спадщина України», —
зазначив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що це рішення буде сприяти
створенню умов для захисту та
охорони історичних будівель на
період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного
статусу таких об’єктів, збереження
історичної самобутності міста, захисту його традиційного характеру
середовища, а також популяризації
культурної спадщини.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Позаздрять приватні гімназії:
на Відрадному відкрили
сучасну школу
районі відкрили
школу європейського
рівня — з ліфтами,
хореографічними
залами, спортивними
майданчиками
та з кольоровими
пуфиками у коридорах.

стор. 4

У Святошинському
районі відкрили першу
мультимедійну кабіну
з безкоштовною
юридичною допомогою



направлено подання про занесення
1 542 пам’яток та щойновиявлених
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України, але наразі включено лише 73
об’єкти. Важливо захистити історичні
будівлі ХІХ-XX століття на території
міста Києва, яким може загрожувати
знищення або пошкодження.
«Неможливо захистити будинки без статусу, досі 1469 об’єктів
не включені до реєстру, тому за
дорученням Київського міського
голови Віталія Кличка на засідан-

стор. 3 У Солом’янському

Через космічні ціни
«Нафтогазу» новий
опалювальний сезон
в столиці під загрозою
зриву



Про це раніше заявляв мер Києва Віталій Кличко, і у вівторок,
31 серпня, відповідне рішення було
прийнято на пленарному засіданні
II сесії Київської міської ради IX
скликання. Рішення підтримали
99 депутатів.
За словами заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка,
за останні три роки від Київської
міської державної адміністрації до
Міністерства культури та інформаційної політики України було

стор. 4

1 вересня, в Солом’янському
районі відкрили сучасну школу
№22. На місці старого та занедбаного закладу фактично звели
нову триповерхову будівлю на 720
учнів. До речі, це перша школа
у Солом’янському районі, де облаштували сучасну енергонезалежну
систему, щоб опалювати будівлю та
нагрівати воду завдяки ґрунтовим
тепловим насосам.
На відкриття особисто приїхав
міський голова Києва Віталій Кличко. Разом із мером у церемонії відкриття взяла участь заступниця міністра освіти Світлана Даниленко.
«Сьогодні у нас справжнє свято.
Адже діти Солом’янки отримали ще
одну нову сучасну школу. І це — десята з таких нових, європейських шкіл,
які ми відкрили протягом останніх
кількох років. Тут, на місці старого
дитячого садочку, в приміщенні якого протягом 20 років були змушені
навчатися діти, ми збудували новий
навчальний заклад!» — коментує
мер Києва Віталій Кличко.
У приміщенні школи, окрім
навчальних класів, є гардеробна,
медичний кабінет, читальна аудиторія, спортивні та хореографічні

зали. Крім того, у закладі подбали
про комфорт маломобільних груп —
будівлю облаштували ліфтами та
пандусами.
«Я вітаю сьогодні і першачків,
які відкриють світ знань у таких
гарних умовах, і всіх школярів.
А одинадцятикласникам побажаю вдалого останнього року навчання та блискучих ЗНО. Вітаю
також столичних педагогів і бажаю
їм вдячних учнів. А батькам сил
і терпіння теж!» — сказав Віталій
Кличко під час промови.
Також мер зазначив, що за кілька
останніх років у Києві побудували 10 нових шкіл, збудували або
капітально оновили 33 дитячих
садочки.
«Навіть приватні школи заздрять
нашому обладнанню, басейнам,
спортивним майданчикам. Тому
що ми робимо все найвищого рівня.
І цим може пишатись кожна зі шкіл,
яку ми здали в експлуатацію. Мало
того — ця школа побудована за технологіями енергозбереження. Ми
робимо усе для того, аби система
енергозбереження відповідала усім

європейським стандартам», — наголосив Кличко.
Також мер нагадав, що
у столичних школах успішно завершили підготовку до навчального
року. Влітку у кожному другому
закладі зробили поточні або капітальні ремонти. Загалом на підготовку до нового навчального
року столиця виділила 1,8 млрд
грн. Зокрема, відремонтували 217
садочків та 242 школи.
Варто зазначити, що у столиці
триває масштабна програма
з вакцинації всіх киян та працівників освіти. У Києві працюють 17
пунктів вакцинації, де щеплюють
працівників шкіл, садочків та інших
закладів освіти міста.
«Я сподіваюся, що ми не повернемось до жорсткого локдауну.
На сьогодні майже 70% викладачів вакциновані. Департамент
освіти та Департамент охорони
здоров’я мають докласти всіх
зусиль, щоб до наступної хвилі
пандемії, яку фахівці прогнозують
на осінь, усі педагоги і вихователі
були захищені», — наголошує мер.

До слова, Кличко підкреслює,
що усі школи забезпечені санітайзерами та масками.
«Діти — це наше майбутнє! Саме
тому ми робимо все можливе, аби
діти навчалися, а вчителі працювали
в комфортних умовах. Цього навчального року за парти в столичних
школах сіли понад 300 тисяч учнів.
Із них 29 тисяч — першокласники» —
підсумував Віталій Кличко.
Нагадаємо, на Троєщині відкрили
новий сучасний дитячий садок на
260 місць. Раніше на цій території
була стихійна парковка. Будівництво
садочка розпочали у 2019 році. Нині
всі роботи фінішували, і садочок на
260 місць (14 груп) чекає на діток.
А до кінця 2021 року планують відкрити ще три дитсадки:
два у Святошинському районі та
один — у Дарницькому. Також цього року завершили прибудову до
школи та продовжують надбудову
додаткового поверху до ще однієї
школи в Голосіївському районі.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

РЕКЛАМА
Віталій Кличко оглянув нові трамваї,
які днями вийдуть на маршрути
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Київ оновлює рухомий склад комунального транспорту.
Днями місто отримало новий
трисекційний трамвай «ТАТРАЮГ» вітчизняного виробництва та
3 трамваї «PESA» польського виробництва. Після налагоджувальних
робіт машини вийдуть на маршрути.
А ще три трамваї «PESA» прибудуть
до Києва до кінця цього року.
У четвер, 2 серпня, мер міста
Віталій Кличко оглянув ці 4 нових
машини, покермував однією з них
у Дарницькому депо.
Мер наголосив на зручності нового транспорту: у салонах вста-

новлені відеокамери для фіксації
дорожнього руху. Місткі трамваї
оснащені GPS-трекерами, системою
електронного квитка та системою
підрахунку та обліку пасажирів.
У них низька підлога та спеціальні
пристрої для перевезення пасажирів
з обмеженими можливостями. Також
в салоні працює система кондиціювання. Перший трамвай «ТАТРА-ЮГ»,
з 20 замовлених містом, вийде на
маршрут на лівому березі.
Всі нові вітчизняні трамваї місто
придбає за кредитні кошти від

Європейського інвестиційного
банку. Вони надійдуть у Київ до
початку 2023 року. Загалом на
оновлення трамвайного парку
Київ отримає 24,9 млн євро кредиту. Кредит є частиною проєкту
«Міський громадський транспорт
України», який підтримує ЄС. Він
спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту
в українських містах.
«Польські „PESA“ місто закуповує
вже кілька років. Вони добре себе
показали під час експлуатації. Про-

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ
НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

міських мереж згідно з ТУ.
Теплопостачання — від 6 запроектованих дахових газових котелень потужністю 0,85; 0,567; 0,378 (4 шт.) МВт.
Водовідведення з території — закритою системою з підключенням до
існуючого колектору системи дощової
каналізації згідно з ТУ. Для очистки
забрудненої частини стоку з території
перед скидом в централізовану дощову
каналізацію запроектовано встановлення сепараторів нафтопродуктів.
Джерелами впливу на навколишнє
середовище в процесі експлуатації
об’єкту є: ДВЗ автотранспорту (в’їздвиїзд легкових автомобілів з паркінгів
і відкритих автостоянок); газоспоживаюче обладнання (дахові котельні).
Як джерело забруднення атмосфери об’єкт характеризується такими
викидами: оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, ангідрид сірчистий,
сажа, парникові гази. Максимальні
приземні концентрації забруднюючих
речовин від об’єкту нижчі 0,8ГДК населених місць.
Земельна ділянка з кадастровим
номером 8000000000:75:186:0001
площею 18,056 га не відноситься до
територій та об’єктів природно-за-

повідного фонду чи їх охоронних зон.
Видалення зелених насаджень
буде здійснюватись згідно з «Порядком видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах України»,
затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.2006 №1045
після отримання необхідного комплекту
документів і сплати відновної вартості.
Проектом передбачено благоустрій
та додаткове озеленення території.
Проектними рішеннями не передбачено прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях
водного фонду.
Експлуатація проектованого
об’єкта передбачає утворення таких
відходів: ТПВ, в т.ч. ресурсоцінні компоненти, харчові відходи, відходи від
прибирання території; осад з очисних
споруд дощових стоків, відпрацьовані
люмінесцентні лампи тощо. Всі види
відходів підлягають утилізації відповідно з договорами із спеціалізованими
організаціями.
Відгуки громадян щодо планованої
діяльності приймаються на протязі 2-х
тижнів зі дня виходу публікації з 9 до 18
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,
21, тел. 044 363 02 50.

Проектом передбачено реконструкцію готельно-житлового комплексу «Пролісок» в готельно-туристичний комплекс (кадастровий номер
8000000000:75:186:0001) за адресою:
м. Київ, проспект Перемоги, б. 139.
В складі об’єкта проектування
передбачено:
• п’ять 9-поверхових будівель готелю з апартаментами;
• дворівневий паркінг загальною
місткістю 78 машиномісць;
• 2-поверхова адміністративноофісна будівля;
Також проектом передбачається
будівництво підпірних стінок, комплексний благоустрій та озеленення
території з влаштуванням майданчиків
різного функціонального призначення
(дитячих ігрових, для занять спортом,
для збирання сміття), зон відпочинку (в
т.ч. з відкритим басейнами), відкритих
автостоянок загальною місткістю 59
машиномісць.
Інженерне забезпечення (водопостачання, каналізування, газопостачання, електропостачання) — від

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
№
з/п

Найменування та площа
об’єкта оцінки

Місцезнаходження
об’єкта оцінки

Мета проведення
незалежної оцінки

Орієнтовна
дата оцінки

Очікувана найбільша ціна надання
послуг, грн

1.

Нежитлові приміщення (літ. А)
площею 548,9 кв.м

м.Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 56-Б

визначення ринкової вартості для
приватизації

31.08.2021

4 500,00

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної власності
м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/засіданняконкурсної-комісії/).
Замовник та платник послуг з оцінки —
Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі — Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, яким перед-

бачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі у
конкурсі (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги
до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ та додатках до нього. Заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках
3–5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до
об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені у додатку 2 до
Положення.
Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10 до 13:00 14.09.2021. Телефон
загального відділу: 202-61-55. Конкурсна
документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті, на
кожний об’єкт оцінки окремо, з відміткою
на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та зазначенням назви
об’єкта оцінки.
Конкурс відбудеться о 10:00 17.09.2021
в Департаменті комунальної власності
м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул.
Хрещатик, 10. Телефони для довідок: 20261-70, 202-61-72.

ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛОСВІТ»» повідомляє, що тарифи
на комунальні послуги з постачання теплової енергії для розрахунків з населенням та іншими
споживачами розраховані згідно
з Постановою Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011 №869 (у редакції ПКМУ від 03.04.2019 № 291)
та надані до виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
для встановлення. Тарифи на
ці послуги для ТОВ «КОМПАНІЯ
«ТЕПЛО-СВІТ»» встановлюються
вперше.
Необхідність встановлення
тарифів викликана наміром ТОВ
«КОМПАНІЯ «ТЕПЛО-СВІТ» про-

вадити господарську діяльність з
виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії для
надання послуги з постачання
теплової енергії споживачам.

Із структурами розрахованих
тарифів на послуги з постачання
теплової енергії ТОВ «КОМПАНІЯ
«ТЕПЛО-СВІТ» для здійснення
розрахунків з населенням і іншими
споживачами можливо ознайомитись на сайті www.teplo-svit.
com.ua та офіційному вебсайті
Київської міської державної адміністрації, а також на стендах і
дошках оголошень.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних
днів з дня виходу оголошення за
адресою: вул. Рибальська, буд.22,
тел./факс +380672443214.
Місцезнаходження органу, що
встановлює тарифи : м. Київ, вул.
Хрещатик, 36.

Проект тарифів на надання
послуг з постачання теплової
енергії споживачам
на 2021–22 рік
Найменування

Плановий тариф,
грн за 1 Гкал
без ПДВ

з ПДВ

Населення

1 814,42

2 177,31

Інші споживачі

2 803,2

3 363,84

Діючі тарифи встановлюються
на економічно обгрунтованому рівні виробництва і транспортування
теплової енергії та надання послуг.

Суб’єктом господарювання Товариством з обмеженою відповідальністю «РІВЕР ПРО» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності «Реконструкція берегоукріплення затоки
Канівського водосховища та існуючих інженерних гідротехнічних споруд вздовж (на) земельних ділянок (ділянках)

з кадастровими 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.».

цедури закупівлі здійснювались за
кошти міста та через тендери. Цей
транспорт ми придбали завдяки різним програмам, які втілює столиця».
Нові трамваї не тільки підвищать
комфорт пересування жителів та
гостей столиці, але й прискорять
перехід до більш енергоефективного

та екологічного транспорту», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Всього з 2015 року місто закупило 139 нових тролейбусів, 75
трамваїв та 307 автобусів.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) оголошує конкурс на
заміщення посади генерального
директора комунального закладу «Концертний заклад культури
«Київський академічний муніципальний духовий оркестр».
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта,
стаж роботи у сфері культури не менше
трьох років, володіння державною
мовою та здатність за своїми діловими
і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні
посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних; автобіографія, що
містить прізвище, ім’я та по батькові,
число, місяць, рік і місце народження,
інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду, місце роботи, громадську
роботу (у тому числі на виборних по-

садах), контактний номер телефону та
адресу електронної пошти чи іншого
засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копія
документа, що посвідчує особу, копії
документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми,
мотиваційний лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії
документів про трудову діяльність
та проекти програм розвитку комунального закладу «Концертний заклад культури «Київський академічний
муніципальний духовий оркестр» на
один і п’ять років.
Документи приймаються до 30 вересня 2021 року включно за адресою:
м. Київ, бульв. Т.Г. Шевченка, 3.
Довідки за тел. 279-52-82, 27972-51. Е-пошта – dk@kievcity. gov.ua.
Департамент культури до 23 вересня 2021 року включно приймає
пропозиції щодо кандидатів до складу
конкурсної комісії від громадських
організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) оголошує конкурс
на заміщення посади директора
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) «Європейський культурний центр «Краків».
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта,
стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною
мовою та здатність за своїми діловими
і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні
посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних; автобіографія, що
містить прізвище, ім’я та по батькові,
число, місяць, рік і місце народження,
інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду, місце роботи, громадську роботу
(у тому числі на виборних посадах),

контактний номер телефону та адресу
електронної пошти чи іншого засобу
зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копія документа,
що посвідчує особу, копії документів
про вищу освіту; два рекомендаційні
листи довільної форми, мотиваційний
лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії
документів про трудову діяльність та
проекти програм розвитку комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Європейський
культурний центр «Краків» на один і
п’ять років.
Документи приймаються до 28 вересня 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 вересня
2021 року включно приймає пропозиції
щодо кандидатів до складу конкурсної
комісії від громадських організацій у
сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) оголошує конкурс
на заміщення посади директора
Парку культури та відпочинку
«Перемога».
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не
менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми
діловими і моральними якостями,
освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у
конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних; автобіографія, що містить прізвище, ім’я
та по батькові, число, місяць, рік і
місце народження, інформацію про
громадянство, відомості про освіту,
трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний

номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку,
відомості про наявність чи відсутність
судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії документів про
вищу освіту; два рекомендаційні
листи довільної форми, мотиваційний
лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії
документів про трудову діяльність
та проекти програм розвитку Парку
культури та відпочинку «Перемога»
на один і п’ять років.
Документи приймаються до 01
жовтня 2021 року включно за адресою: м. Київ, бульв. Т.Г. Шевченка, 3.
Довідки за тел. 279-52-82, 27972-51. Е-пошта – dk@kievcity.gov.ua.
Департамент культури до 27 вересня 2021 року включно приймає
пропозиції щодо кандидатів до складу
конкурсної комісії від громадських
організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Втраченe Cвідоцтво про право власності САЕ №492699 від 06.10.2011р за адресою:
м. Київ, вул. Братиславська, б. 6, кв.106, видане Відділом приватизації державного фонду
управління житлово-комунального господарства Деснянської РДА в м. Києві (розп. №521 від
06.10.2011р.) на ім’я Писанка В.С., Писанка В.С. ( по ½ ч. на кожного), вважати недійсним.

ОСББ «Бажана 30» ( код ЄДРПОУ 40890445 ) повідомляє про втрату печатки.
Втрачене посвідчення вдови ліквідатора ЧАЕС №005835 від 19.02.2021. на ім’я Семенова
Надія Павлівна, вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.

РЕКЛАМА

3 вересня 2021 р.
№ 38 (5399)

Київ уклав угоду
на 140 мільйонів євро
для модернізації
теплоенергетики

У

Києві в приміщенні
ТЕЦ-5 очільники міста та КП
«Київтеплоенерго» підписали
кредитну угоду з Європейським
банком реконструкції та розвитку
і договір гарантій. Тепер Київська
влада спрямує 140 мільйонів євро
кредитних коштів на модернізацію теплоенергетичного комплексу
столиці.
Проєкт принесе енергетиці міста
сучасні технології й оновлення
системи централізованого теплопостачання Києва, яка входить до
трійки найбільших в Європі.
«Втілення програми допоможе
підвищити енергоефективність
та знизити споживання енер-

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНА БАЗА
ПО КОВЗАНЯРСЬКОМУ СПОРТУ «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН» (ДП «ЦУТБ «ЛЬОДОВИЙ
СТАДІОН») заявляє про наміри розробки
«Оцінка впливу на навколишнє середовище
(ОВНС)» до проекту «Нове будівництво
критої спортивної будівлі учбовотренувальної бази з прибудованою
насосною станцією за адресою: проспект Академіка Глушкова, б. 9, м.
Київ» для отримання висновку екологічної
експертизи.
Адреса замовника: просп. Академіка
Глушкова, 9. Голосіївський р-н, місто Київ,
03187, Україна
Керівник підприємства: директор –
Андрєєвський Павло Валерійович
тел./факс: +38(098) 8969101
Місцезнаходження об’єкту проектування: просп. Академіка Глушкова,
9. Голосіївський р-н, місто Київ, 03187,
Україна.
Будівництво критого бадмінтонного
комплексу призначеного для проведення
спортивних змагань та тренувань спортсменів з бадмінтону та інших видів спорту
(баскетбол, волейбол, футзал та ін.).
Під покрівлею загального спортивного
залу розташовано 8 ігрових майданчиків
для бадмінтону.
До спортивного залу прибудований
адміністративно-побутовий блок, в якому розташовані, у тому числі, наступні
приміщення:
– роздягальні для спортсменів;
– приміщення для медперсоналу;
– душові приміщення та санвузли;
– адміністративні приміщення.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ
НАСЛІДКИ
Нове будівництво критої спортивної
будівлі учбово-тренувальної бази з прибудованою насосною станцією за адресою:
проспект Академіка Глушкова, б. 9, м. Київ
Дані про плановану діяльність, мету і
шляхи її здійснення
Земельна ділянка об’єкта проектування
розташована за адресою: просп. Академіка
Глушкова, 9. Голосіївський р-н, місто Київ.
Загальна площа земельної ділянки –
16.9202 га. (ділянка з кадастровим номером
№ 8000000000:79:392:0050 (цільове призначення - 07.02 Для будівництва та обслуговування
об’єктів фізичної культури і спорту). Площа
забудови комплексу – 0,261 га проектування
ведеться в межах землевідводу, додаткового
вилучення земель не потребує.
Власник земельної ділянки ДП «ЦУТБ «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН».
Критий бадмінтонний комплекс буде збудовано на вільній території ДП «ЦУТБ «Льодовий стадіон» в м. Київ, проспект Академіка
Глушкова, 9.
Об’єкт будівництва, критий бадмінтонний
комплекс призначений для проведення спортивних змагань з бадмінтону. Під покрівлею
загального спортивного залу розташовано 8
ігрових майданчиків для бадмінтону.
Критий бадмінтонний комплекс призначений для проведення спортивних змагань з
бадмінтону та тренувань спортсменів.
Під час проведення змагань кількість глядачів – до 300 чол.
В спортивному комплексі також можливо
проведення змагань з інших видів спорту (баскетбол, волейбол, футзал та ін.).
Визначення необхідності виконання ОВД
Проектований об’єкт – НЕ підлягає Оцінці
впливу на довкілля (не підпадає під жодний з
пунктів ст.3 «Сфера застосування оцінки впливу
на довкілля» закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»).
Суттєві фактори, що впливають чи
можуть впливати на стан навколишнього

горесурсів — природного газу,
електроенергії та води. Але головне — впровадження масштабних
проєктів модернізації дозволить
поліпшити якість і надійність послуг для киян», — наголосив мер
столиці Віталій Кличко під час
підписання угоди.
У рамках проекту планується
встановити на ТЕЦ-6 нові когенераційні установки, які за обсягами
викидів в атмосферу відповідатимуть європейським стандартам.
Також спеціалісти «Київтеплоенерго» здійснять реконструкцію
неефективних котелень, що також
дозволить знизити викиди парникових газів. На ТЕЦ-5 планують
Будівництво об’єкту відбувається одну
чергу, два пускових комплекси.
1-й пусковий комплекс: Будівництво
критої спортивної будівлі учбово-тренувальної бази.
2-й пусковий комплекс: Будівництво
прибудованої насосної станції.
Для забезпечення комплексу теплом
проектом передбачено влаштування теплогенераторної. В теплогенераторній
встановлюються два конденсаційні котли
Vitocrossal 100 тип CIB unit один потужністтю
119 кВт, другий – 80 кВт. Котли оснащені
циліндричними газовими пальниками
MatriX з регулятором спалювання газу
Lambda Pro Control. Паливом є природний газ.
Проектований об’єкт – НЕ підлягає
Оцінці впливу на довкілля (не підпадає під
жодний з пунктів ст.3 «Сфера застосування
оцінки впливу на довкілля» закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»)
Транскордонного впливу немає.
Замовник забезпечить проведення
всіх державних експертиз проектної документації
Соціально-економічна необхідність
планованої діяльності – для проведення спортивних змагань з бадмінтону та
тренувань спортсменів.
Потреба в ресурсах при будівництві та
експлуатації: сировинні матеріали: пісок,
щебінь. Сировина для реконструкції надходить від підприємств України; земельні – Площа забудови комплексу – 0.261 га
проектування ведеться в межах землевідводу ДП «ЦУТБ «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН» –
відведення додаткових земельних ділянок
не передбачається; паливо – природний
газ – 19,97 м3/год (73.809 тис. м3/рік);
електроенергія: 1 240,08160 МВт*год/
середовища з урахуванням можливості
виникнення надзвичайних екологічних
ситуацій
Прийняті рішення є екологічно безпечними
та достатніми для дотримання чинних санітарногігієнічних та екологічних норм.
Джерелами потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище
визначено:
при будівництві:
транспорт та спеціальна будівельна техніка;
будівельно-монтажні роботи.
при експлуатації
існуюча димова трубі котельні ДП «ЦУТБ
«ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН».
плановані димові труби проектованої теплогенераторної;
двигуну внутрішнього спалювання легкового
транспорту працівників та відвідувачів;
шум від технологічного обладнання.
Кількісні та якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності,
а також заходи, що гарантують здійснення
діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів
Атмосферне повітря. Обсяг викидів забруднюючих речовин незначний, концентрації
забруднюючих речовин в приземному шарі
атмосферному повітрі не перевищують допустимих рівнів забруднення.
Відповідно до даних таблиць «Доцільність
проведення розрахунку розсіювання» розрахунок
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі проводити не доцільно оскільки
сума максимальних приземних концентрацій,
що виражені в долях ПДК, менш 0,1.
Ґрунти та водні ресурси. В результаті
планованої діяльності порушення гідрологічних
і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і
територій у зоні впливу проектованого комплексу
не передбачається. Водопостачання та водовідведення передбачене через існуючі інженерні
мережі. Надходження забруднюючих речовин у
поверхневі і підземні води, а також скид стічних
вод і фільтраційних вод виключене.
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та відстежуватиме його виробничі
показники. Проєкт повністю відповідає політиці ЄС та заявленим
кліматичним цілям України.
«Я дуже задоволений нашою
співпрацею з містом Києвом. Особливо — в рамках втілення проєктів
з модернізації інфраструктури.
Я, як інженер за фахом, розумію,
що одночасно модернізувати такий великий енергетичний комплекс, який за потужністю є третім
в Європі, — практично неможливо. Але я впевнений, що втілення
проєкту значно покращить якість
надання послуг. Ми також будемо продовжувати нашу подальшу
співпрацю в рамках інших проєктів. Це і „Зелене місто“, завдяки якому місто закуповує новий
громадський транспорт, і готові
допомагати в будівництві метро
на Троєщину», — заявив директор
ЄБРР у країнах Східної Європи та
Кавказу Маттео Патроне.
«У 2018 році ми повернули
теплоенергетичний комплекс
Києва в управління міста. Це понад 2,7 тис. км тепломереж, дві
потужних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, сміт-

тєспалювальний завод „Енергія“,
а також майже 200 станцій теплопостачання і котелень. Стан
теплового господарства, яке ми
отримали і яке багато років перебувало в управлінні приватної
компанії — критичний. Це підтверджують висновки аудиту, який
проводили міжнародні фахівці.
Близько 80 відсотків тепломереж
знаходяться в аварійному стані,
більшість обладнання потребує
заміни», — нагадав міський голова
Віталій Кличко.
Він повідомив, що після повернення теплогосподарства
в управління громади в місті вже
замінили 270 км аварійних тепломереж, виконали капітальні ремонти енергоблоків на ТЕЦ. Розпочали
технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія», де
сьогодні встановлюють систему
хімічного очищення. Загальний
обсяг інвестицій міста та коштів
підприємства в модернізацію сягнув понад 1,5 млрд грн.

рік; тепло 176,47 МВт/рік; 26,566 тис.
м3/рік (джерело постачання – АК «Київводоканал»).
Транспортне забезпечення: при будівництві: за рахунок існуючих автомобільних доріг з додатковим облаштуванням
під’їзних шляхів до об’єкта будівництва.
Транспортне забезпечення відповідно
до договорів з експлуатаційними та будівельними організаціями.
Згідно «Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 19.06.96
№173, санітарно-захисна зона для спортивного комплексу не нормується.
Згідно пункту 5.4. (ДСП 173–96) для
теплових електростанцій, промислових
та опалювальних котелень санітарнозахисну зону слід встановлювати від
димарів та місць зберігання і підготовки
палива, джерел шуму до межі житлової
забудови, ділянок громадських установ,
будинків і споруд, в тому числі дитячих,
навчальних, лікувально-профілактичних
установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін., а також
територій парків, садів, скверів та інших
об’єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та
фізкультурно-спортивних установ, місць
відпочинку, садівницьких товариств та
інших, прирівняних до них об’єктів.
Найближча відстань від джерел викидів
до території НК «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ» –
50 м (східний напрямок).
Розриви від наземних відкритих стоянок тимчасового зберігання легкових
автомобілів до громадських будівель,
відповідно додатка № 10 (ДСП 173-96),
при кількості автомобілей – до 10 шт. – по-

винні складати 10 м – витримано.
Екологічні обмеження під час планованої діяльності обумовлюються нормативними документами, що регламентують
безпеку навколишнього середовища.
Основними обмеженнями є:
ступінь забруднення навколишнього
середовища (концентрації забруднюючих
речовин) від проектованої діяльності не
повинна перевищувати нормовані показники 1 ГДК;
способи утилізації та місця складування рідких та твердих відходів повинні
відповідати нормативним вимогам та
дозвільним документам;
створення акустичного комфорту;
Розглядається в одному варіанті.
Інженерна підготовка території включає планування майданчика та облаштування автомобільних проїздів до об’єкта
будівництва, винос мереж, влаштування
майданчику для складування, освітлення
земельної ділянки.

час земляних робіт та улаштування фундаментів. Вплив об’єкту на ґрунти в режимі
експлуатації відсутній (на ділянці здійснюється організоване відведення стічних вод,
встановлені спеціально відведені місця
для тимчасового зберігання відходів),
підземні води захищені від забруднень;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – Тваринний і рослинний світ
безпосередньо на ділянці проектування
є повністю зміненим під дією антропогенного фактору, передбачається видалення
зелених насаджень відповідно до вимог
Українського законодавства. У даному
районі об’єкти природно-заповідного
фонду відсутні;
навколишнє соціальне середовище –
позитивний;
навколишнє техногенне середовище –
вплив відсутній.
Під час діяльності можуть утворюватися наступні відходи: Відходи виробництва що підлягають захороненню
на полігоні ТПВ: Тверді побутові відходи
(ТПВ) і відходи від прибирання території
(код, найменування групи і виду відходів –
відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч.
сміття з урн код 7720.3.1.01; відходи,
одержані в процесі очищення вулиць,
місць загального використання, інші – код
7720.3.1.03 – IV клас небезпеки).

Проектом не передбачено скидання стоків
у поверхневі водойми.
Безпосередній вплив на водне середовище від проектованого об’єкта можна вважати
прийнятним.
Тверді побутові відходи (ТПВ) і відходи від
прибирання території (відходи комунальні (міські)
змішані, у т.ч. сміття з урн код 7720.3.1.01 та
відходи, одержані в процесі очищення вулиць,
місць загального використання, інші – код
7720.3.1.03 – IV клас небезпеки) – загальною
кількістю 17.78 т/рік, що утворюються при експлуатації, збиратимуться в спеціальні ємності з
подальшою відправкою на захоронення, згідно
укладених договорів.
На проектованому об’єкті запроваджено
технологічну схему 4 – роздільне збирання ТПВ
здійснюється в окремі контейнери, розміщені
на контейнерному майданчику:
жовтий з написом «Полімери» (об’ємом
0,37 м3 у кількості 1 шт.) – для збирання полімерних відходів;
зелений з написом «Скло» (об’ємом 0,37 м3
у кількості 1 шт.) – для збирання скла;
синій з написом «Папір» (об’ємом 0,75 м3 у
кількості 1 шт.) – для збирання паперу;
коричневий з написом «Органічна складова»
(об’ємом 0.37 м3 у кількості 1 шт.) – для збирання
органічної складової побутових відходів;
сірий з написом «Змішані відходи» (об’ємом
0,37 м3 у кількості 1 шт.) – для збирання змішаних ТПВ.
Місце розташування баків для сміття вказано
на генеральному плані. Сміттєві контейнери закритого типу з профільованого настилу. Сміття
вивозиться щоденно, що унеможливлює його
накопичення.

Неканцерогенний ризик для здоров`я населення в атмосферному повітрі можна вважати
допустимим, існування виникнення ризику
шкідливих ефектів вкрай малий.
Забруднюючі речовини, які викидаються в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами не володіють факторами канцерогенного
потенціалу.
Аналізуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що оцінка викидів, з урахуванням їх
токсичності, яка використовується у методології оцінки ризику для здоров’я населення,
дозволила визначити екологічну ситуацію від
проектованого об`єкту та впливу викидів на
здоров’я населення.
Рівень соціального ризику планованої діяльності дорівнює 3,89×10-6 та оцінюється як
прийнятний.

встановити конденсаційний економайзер, що використовуватиме
залишкову енергію димових газів
(скидне тепло) для забезпечення
опаленням столичних будинків.
Також в місті встановлять нову
систему моніторингу та диспетчеризації (SCADA). Це єдина система контролю та збору даних,
яка в режимі реального часу аналізуватиме та контролюватиме
роботу усього енергокомплексу

Шумове навантаження. Експлуатація обладнання не вплине на шумовий режим прилеглої
території і не зробить негативного акустичного
впливу на навколишнє середовище і соціальні
умови праці та відпочинку людей.
Проектований об’єкт не несе негативного
шумового впливу на навколишнє природне
середовище.
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення.

Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – діяльність не
надає негативного впливу;
повітря: передбачається викид забруднюючих речовин від газової котельні та від
двигунів внутрішнього згорання легкового
(гостьового) автотранспорту у мінімальних
кількостях які допускаються санітарними
нормами та затвердженими нормативами
ГДВ – концентрації забруднюючих речовин
не повинні перевищувати ГДК;
водне – господарсько-побутові стічні
води скидаються у каналізаційну мережу
міста. Планується відповідність якості
стоків Правилам приймання стічних вод
в систему каналізації міста Києва;
ґрунт: Переформування рельєфу під

Рослинний і тваринний світ, заповідні
території. Тваринний і рослинний світ безпосередньо на ділянці проектування є повністю
зміненим під дією антропогенного фактору.
Флора і фауна даного району виражена
видами, характерними для даної зони.
Найближча територія природно-заповідного фонду – Парк-памятка садово-паркового
мистецтва «Голосіївський ліс» заходиться на
відстані близько 1,5 км в східному напрямку.
Територія навколо упоряджена.
Прибирання території здійснюється наявними засобами.
Видалення зелених насаджень проводиться
відповідно до вимог Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2006р. № 1045 та Порядку
видалення зелених насаджень на території
м. Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 27.10.2011 року № 384/6600
після сплати відновної вартості зеленних насаджень та отримання дозвільної документації
на будівництво.
Пересаджування зелених насаджень має
виконуватись спеціалізованими підприємствами
в районі здійснюється їх видалення відповідно
до Правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України у відповідні агро-
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Зауваження та пропозиції надсилати протягом одного місяця Відгуки
та пропозиції щодо будівництва критого бадмінтонного комплексу надсилати
протягом місяця з дня опублікування
оголошення в мізцевих ЗМІ до Замовника – ДП «ЦУТБ «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН»
за адресою: просп. Академіка Глушкова,
9. Голосіївський р-н, місто Київ, 03187,
Україна, тел. +38(098) 8969101.
технічні строки.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про
благоустрій населених пунктів» відновленню
підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої
діяльності.
Перелік залишкових впливів.
Викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин, але кількість їх незначна і з урахуванням
фонових забруднень концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі значно
менші ГДК.
Утворення відходів: кількість утворених
відходів незначна, проектом вирішені питання
їх утилізації.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету та засоби
її здійснення.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до
норм і правил охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки
на всіх етапах будівництва та експлуатації
об’єкта планованої діяльності
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності
з нормами і правилами охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки. Замовник зобов’язується:
Будівництво та експлуатацію проводити у
відповідності з нормами та відповідно до розробленої проектної документації;
В період будівництва та експлуатації суворо
дотримуватись технологічних режимів на всіх
етапах. Виконувати всі заходи по зменшенню
впливів на навколишнє середовище, систематично контролювати роботу технологічного та
інженерного обладнання;
Вивозити будівельні відходи та відходи, що
утворюються при експлуатації об’єкту згідно з
вимогами законодавства;
До введення об’єкту в експлуатацію отримати
дозволи на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря та на розміщення відходів;
Про всі відхилення та аварійні випадки негайно сповіщати органи Держнагляду.
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Києву загрожує зрив опалювального сезону
через космічні ціни «Нафтогазу»
Столичні тепловики мітингували під стінами
господарського суду з вимогою дозволити
купувати газ напряму в «Укргазвидобування»
без посередника «Нафтогазу», який суттєво
завищує ціни.
Вранці, 2 вересня, під стінами
Господарського суду Києва, що
на вулиці Богдана Хмельницького, 44-Б, зібрались працівники комунального підприємства
«Київтеплоенерго». Причиною
став розгляд справи про зміну
умов закупівлі газу для КП. Мітингувальники закликали суд
дозволити закуповувати послугу
не через комерційного посередника «Нафтогазу», а напряму — в
«Укргазвидобування», яке продає
газ майже в п’ять разів дешевше.
У травні цього року КП «Київтеплоенерго» офіційно звернулось до АТ «Укргазвидобування»
з пропозицією укласти прямі угоди
купівлі-продажу. Втім, «Укргазвидобування» відмовило у такій
пропозиції і переадресувало столичне підприємство купляти ресурс через «Нафтогаз». У липні
«Київтеплоенерго» звернулось до
суду з клопотанням втрутитись
у ситуацію і таки дозволити купувати газ напряму в «Укргазвидобування». Річ у тому, що ті умови
закупівлі і власне самі тарифи, які
сьогодні пропонує «Нафтогаз», —
непосильні для комунального
підприємства. Чому? По-перше,
тарифи, як кажуть спеціалісти,
завищені у майже п’ять разів. Подруге, оплачувати суми потрібно наперед. Умовно кажучи, вже

у вересні «Київтеплоенерго» повинне заплатити за газ, який надійде
у жовтні-листопаді. Таке фінансове
навантаження може призвести до
суттєвого підвищення тарифів на
тепло для киян чи в гіршому випадку — до банкрутства КП.
Відтак, небайдужий колектив
сьогодні зібрався під стінами
суду, аби донести до суддів і медіа
глобальність проблеми. У руках
в людей були плакати із надписами
«Український газ — українцям!»,
«Опалювальному сезону 21/22
бути!», «Дешевший газ стримає
тарифи!», «Взимку батареї мають
бути гарячими» та «Опалювальний
сезон врятує газ вітчизняного видобутку». Перед початком судового засідання, яке планувалось на
11:00, виступило керівництво КП
«Київтеплоенерго».
«Нам пропонують закуповувати газ на тих умовах, які нам
абсолютно невигідні і які можуть
призвести до безповоротних наслідків. Відтак, ми звернулись до
суду з клопотаннями погодити
укладання прямих угод купівліпродажу газу українського видобутку для виробництва тепла. Це
необхідне для того, щоб отримати
можливість закупівлі газу за нижчими цінами, ніж пропонує комерційний посередник „Нафтогаз
Трейдинг“», — зазначив начальник

відділу по експлуатації теплових
мереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.
Він наголосив, якщо суд не задовольнить клопотання, то закупівля газу за високими цінами
може призвести до несвоєчасного
ремонту обладнання та затримки
зарплатні 9000 киян, які працюють
у тепловій сфері столиці.
«Близько 80% теплового господарства міста Києва нині вже
відпрацювали свої терміни експлуатації і потребують заміни.
У 2019 році ми почали масштабну
програму з реконструкції і за два
роки замінили 270 км теплових
мереж. Якщо ці темпи знизити,
то це може призвести до поганої
послуги», — пояснив Олександр
Пелипишин.
Виступив також Роман Поліщук,
який працює в СП «Енергозбут» —
підрозділі КП «Київтеплоенерго».

Він звернув увагу на те, що «Наф
тогаз» не лише завищує ціну на газ,
а й пропонує незрозумілі умови
закупівлі.
«Виходить, що нині наше підприємство повинне платити „Наф
тогазу“ за ту послугу, яку ще не
отримали. Питання: звідки взяти
кошти на це, якщо основним джерелом розрахунків КП є власне
сплата споживачів. А оскільки нині
опалювальний сезон на паузі, то
відповідно цих коштів немає», —
висловився Роман Поліщук.
Він нагадав, що «Київтеплоенерго» є підприємством критичної інфраструктури і його зупинка може обернутись колапсом
для Києва.
«Вже 15 жовтня повинен стартувати опалювальний сезон. Залишилось півтора місяця. І сьогодні
фактично вирішується питання,
чи цей опалювальний сезон вза-

У Києві відкрили першу мультимедійну кабіну
з безкоштовною юридичною допомогою
Згодом такі «розумні»
кабіни запрацюють
у кожному із районів
столиці.
Столична влада напрацювала механізм, який дасть змогу
кожному киянину якісно та доступно отримати консультацію
з юридичних питань.
30 серпня у Святошинському
районі відкрили першу у столиці
мультимедійну кабіну для безкоштовних юридичних відеоконсультацій.
Кабіну встановили у приміщенні
Святошинської РДА на проспекті
Перемоги, 97. У кабіні розміщено
тачскрин-монітор для аудіо/відео зв’язку з юрисконсультом та
камера-сканер для сканування
документів. Консультації надаватимуть фахівці-юристи Контактного
центру міста Києва, які працюють
за номером 15-51.

«Отримати юридичну консультацію у такій кабіні набагато ефективніше, ніж телефоном до служби
15-51, бо ж є прямий контакт. Оператор має можливість побачити
документ, з яким ви звертаєтесь по
допомогу та вже відштовхуючись
від цього надати більш кваліфіковану й розгорнуту відповідь.
Мало того — кожен запис можна
прослухати або ж зберегти для
детального вивчення», — коментує
керівник апарату КМДА Дмитро
Загуменний.

За допомогою однієї такої кабіни
впродовж дня можна проконсультувати в середньому мінімум 25 людей.
Прийом відбувається у порядку живої черги. У майбутньому столична
влада планує запустити електронну
чергу — для зручності відвідувачів
та економії їхнього часу.
Кабіни працюють за графіком роботи Святошинської районної адмі-

ністрації — з понеділка по п’ятницю
від 8:00 до 17:00. Як розповів перший
заступник директора комунальної
бюджетної установи «Контактний
центр міста Києва 15-51» Олексій
Шкурдода, всім операторам контактного центру встановили систему
«віддалені робочі місця».
«Це дозволяє робітнику повноцінно працювати з дому, для цього
треба лише одягнути гарнітуру
і авторизуватись в системі. Тому
відповідь на запитання чи готові
ми до дистанційної роботи: так, ми
готові і маємо в цьому досвід», —
резюмує Олексій Шкурдода.
У кожній кабінці розміщена чітка інструкція — у ній вказано номер
телефону технічної підтримки на
випадок будь-яких несправностей.
Як прогнозують в столичній мерії,
робота таких кабін для консультацій буде оптимальним варіантом
для киян, що потребують юридичної допомоги.
«Раніше ми мали трохи іншу
практику: в нас була велика кількість

галі буде, адже умови, у яких нас
змушують працювати, непосильні», — зазначив Роман Поліщук.
Засідання розпочалось об 11:00
і тривало майже 50 хв. У цей час
учасники акції скандували «Український газ — українцям» та «Дешевий газ — низькі тарифи». Врешті адвокати повідомили деталі
судового засідання.
Суд вислухав аргументи, які
надали юристи, вивчив нормативну базу, але сьогодні не прийняв рішення. Натомість перенесли розгляд справи на 16 вересня.
У КП «Київтеплоенерго» вважають,
що перенесення — це краще, ніж
остаточна відмова у клопотанні.
І сподіваються, що за два тижні
суд пристане на сторону комунальників.
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юристів, які щоденно ходили по
районах та структурних підрозділах
і надавали юридичну консультацію. Але це була досить несистемна
робота, тому вирішили змінити
підхід», — відзначає керівник апарату КМДА.
До слова, такий досвід запозичили закордоном.
Голова Святошинського району
Сергій Павловський вже скористався послугами кабіни. Він показав
оператору документи через камеру-сканер та попросив роз’яснити
деталі листа. Розмова оператора та
голови Святошинської РДА тривала
близько двох хвилин. Наприкінці
Сергій Павловський подякував за
зрозумілу відповідь та відзначив
гарну якість звуку та відео у діалозі
з оператором.
У майбутньому також планують надавати юридичну допомогу
іноземцям.
У місті запевнили, що з метою
безпеки кабіну будуть регулярно
дезінфікувати. Згодом аналогічні
локації запрацюють у кожному із
районів Києва.
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