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У листопаді відкриють 
частину відремонтованої 
Великої Кільцевої

У Києві запрацював 
перший заклад трудової 
реабілітації для молоді 
з інвалідністю

Черговий мурал 
про домашнє 
насильство створили 
у Святошинському районі 

У парку «Партизанська 
слава» ремонтують 
«Стежку здоров’я» 
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Київрада ухвалила стратегічне 
рішення, щоб не допустити зростання 
тарифів на тепло для киян
У четвер, 7 жовтня, на позачерговому 
пленарному засіданні Київрада 
збільшила розмір статутного капіталу 
КП «Київтеплоенерго» на 2 мільярди гривень.

Відкриваючи сесію, мер Києва 
Віталій Кличко наголосив увагу 
депутатів на важливості розгля-
ду та ухвалення проєктів рішень, 
винесених на сесію. Зокрема, що 
стосується недопущення збільшен-
ня тарифів на теплопостачання.

«Від початку цього тижня тепло-
постачальні підприємства Києва 
почали подавати тепло в лікарні, ди-
тячі садочки та школи. Враховуючи 
погодні умови, ми вже за лічені дні 
можемо розпочати опалювальний 
сезон для житлових будинків. Але 
актуальна на сьогодні вартість при-
родного газу вже у вісім разів вища, 
ніж минулого року, і від тої, що за-
кладена в тариф підприємства. Саме 
тому сьогодні ми повинні ухвалити 
рішення в інтересах споживачів», — 
підкреслив Віталій Кличко.

Депутатський корпус підтримав 
рішення про збільшення статутного 
капіталу КП «Київтеплоенерго». 

Такий крок дозволить забезпечити 
стабільне проходження опалюваль-
ного сезону в столиці. Та найголо-
вніше — дасть змогу не допустити 
зростання тарифів на тепло і гарячу 
воду для киян.

Сьогодні Київ технічно повністю 
готовий до старту опалювального 
сезону. Минулого тижня у столиці 
вже розпочали підключення до 
тепла закладів бюджетної сфери — 
лікарень, дитсадків і шкіл.

Разом із тим стрімке зростання 
вартості природного газу спричи-
нило низку критичних проблем 
у питанні теплопостачання. «Київ
теплоенерго» досі працює за та-
рифами, що встановлені ще у 2019 
році. За цей період зросла вартість 
природного газу, підвищився тариф 
на послуги з розподілу природного 
газу, підвищилась ціна електричної 
енергії, зросла вартість виробництва 
теплової енергії на ТЕЦ тощо.

«Рішення про збільшення ста-
тутного капіталу теплопостачаль-
ної компанії „Київтеплоенерго“ — 
це один з антикризових кроків 
в інтересах споживачів. Ми зможемо 
забезпечити старт опалювального 
сезону і не допустити зростання 
тарифів на тепло для населення», — 
сказав заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв.

Нагадаємо, минулого тижня 
мер міста Віталій Кличко заявив, 
що з технічного боку місто го-
тове запускати тепло в домівки 
киян, однак високі ціни на газ 
і перекладені на міську владу та-
рифи роблять ситуацію фактично 
безвихідною.Адже у травні цього 

року з НАК «Нафтогаз України» 
зняли спеціальні обов’язки по-
стачати газ виробникам тепла за 
спеціальною, тобто регульованою 
ціною. І зараз ціни на газ для те-
пловиків стали повністю ринко-
вими. Наприклад, для бюджетних 
установ вони зросли практично 
втричі. Такі суми є непосильними 
для міських бюджетів, тож столиці, 
як й іншим містам України, загро-
жує зрив опалювального сезону. 
Тому рішення Київради справді 
є стратегічним для Києва та його 
мешканців.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Депутати збільшили фінансування  
«швидкої допомоги» та виділили додаткові 
кошти на  закупівлю ліків від COVID

Депутати Київради у четвер, 
7 жовтня, на позачерговому пле-
нарному засіданні підтримали 
проєкт рішення «Про затверджен-
ня змін до міської цільової про-
грами „Здоров’я киян“ на 2020–
2022 роки».

Внесення змін до Програми 
з одного боку доповнює перелік 
її заходів, а з іншого — приводить їх 
до відповідності до нової цільової 
програми «Громадське здоров’я».

Наприклад, відомо, що рівень 
тарифів на послуги, за рахунок 
яких здійснюється фінансуван-
ня закладів охорони здоров’я з 
державного бюджету через Націо-
нальну службу здоров’я України, не 
забезпечує всіх необхідних витрат 
медустанов.

Тож серед доповнень до про-
грами «Здоров’я киян» — заходи 
з підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я. Зокрема, фі-
нансова можливість здійснювати 
ремонт дороговартісного облад-
нання, фінансова підтримка Центру 
проблем слуху та мовлення СУВАГ 
(йдеться про програмне та сервіс-
не забезпечення обладнання для 
проведення скринінгу слуху ново-

народжених), що гарантуватиме 
можливість своєчасного виявлення 
та корекцію вад слуху у малюків.

Збільшили й фінансування КНП 
«Центр екстреної медичної допо-
моги та медицини катастроф міста 
Києва» в частині централізованого 
забезпечення послугами спеціалі-
зованого автотранспорту. Зокрема, 
це дозволить підвищити медикам 
«швидкої» заробітну плату, яка, до 
речі, і наразі найвища у порівнянні 
з іншими регіонами країни.

Також передбачили фінансу-
вання на закупівлю медзакладами 
лікарських засобів та медичних 
виробів для лікування хворих на ін-
фекційні хвороби (у т. ч. COVID19).

«Це, безперечно, покращить якість 
лікування, адже забезпечить заклади 
охорони здоров’я лікарськими засо-
бами та медичними виробами за ко-
шти місцевого бюджету, дозволяючи 
спрямовувати отримані від НСЗУ 
гроші на фінансування інших видів 
медичної допомоги», — зазначила 
директорка Департаменту охорони 
здоров’я Валентина Гінзбург.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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У Києві відкрили перший 
заклад трудової реабілітації 
для молоді з інвалідністю
У Дарницькому районі запра-

цювало нове відділення тру-
дової реабілітації, в якому молодь 
з інвалідністю зможе освоювати 
професії та проводити будні.

Нині у столиці проживає близько 
12 тис. дітей з інвалідністю, які 
потребують соціального захисту 
не лише до 18 років, а й після до-
сягнення повноліття. 6 жовтня 
у Дарницькому районі столиці, на 
вулиці Поліській, 14 відкрили пер-
ший заклад, у якому діти зможуть 
освоювати ремесла та з користю 
проводити час. Важливо, що цей 
заклад спеціалізується на молоді 
з інвалідністю, якій, власне, понад 
18 років.

Раніше вихованці тіснились із 
дорослими у маленькому примі-
щенні на території школи №296. 
Відтак районна влада за підтримки 
міської адміністрації та депута-
тів вирішила обладнати для їхніх 
потреб інше приміщення на По-
ліській, 14, де колись був старий 
магазин. Загальна площа обла-
штованого відділення — 370 кв.м.

Від кулінарії 
до столярства

Тут є кілька кімнат, де навчають 
швейній, гончарній, столярно
слюсарній, кулінарній справам. 
А також ужитковому мистецтву 
та комп’ютерним технологіям. 
Підлаштовані під потреби молоді 
з інвалідністю і спортивний зал, 
і відпочинкова кімната та вби-
ральні з душовою.

Під час відкриття центру у кожній 
із кімнат проходили уроки. В одній 
вчаться малювати та роблять різно-
манітні вироби із газети. В іншій — 
виготовляють декоративні капелюш-
ки. На кухні «гримить» блендер — там 
готують коктейль.

Вихованець центру Денис хва-
литься своїми столярними вміння-
ми. Розповідає, що раніше навіть 
самостійно змайстрував кілька 
стільців і отримав за це гроші.

«Ось так скручую дощечки, — 
розповідає Денис і вправно бе-
реться до столярки. — Вмію також 
і викрутити назад шуруп. Мені тут 
подобається, бо можна не лише чо-
гось повчитись, а й гарно провести 
час і поспілкуватися із друзями».

Приходить до центру і 36річ-
ний киянин Дмитро, який 18 років 

тому потрапив у трагічну ДТП, яка 
похитнула здоров’я. «Вечірньому 
Києву» розповідає, що дуже радий, 
що такий заклад відкрився непо-
далік його дому. Зараз чоловік 
лише приглядається до ремесла, 
яке б хотів освоїти.

Керує відділенням Людмила 
Новікова, яка до цього 14 років вже 
очолювала центр, який працює на 
території школи.

«Дуже важливо, що діти після 18 
років зможуть вибрати собі про-
фесію і не сидітимуть вдома. До 
того ж ми намагались обрати такі 
ремесла, на які був найбільший по-
пит. З часом плануємо розширюва-
тись і, думаю, будемо пропонувати 
нові заняття. Працюємо з 9:00 до 
18:00. Є дітки, які приходять на 
цілий день, а є й такі, які на кілька 
годин», — розповідає Людмила 
Новікова.

По 30–50 
відвідувачів щодня

Заклад кожного дня зможуть 
відвідувати до пів сотні діток, 
які окрім так званої трудової ре-
абілітації, зможуть отримувати 
й психологічну підтримку. Послу-
гами психолога зможуть скориста-
тись і батьки цих дітей, для яких 
також дуже важлива підтримка. 
Адже, як розповідають працівники 
центру, часто батькам важко від-
пустити дитину з інвалідністю 
у доросле життя — попри те, що 
ця молодь має всі шанси працев-
лаштуватись і жити повноцінно.

«Це дійсно унікальний та 
необхідний заклад для Києва, 
адже досі реабілітації для осіб 
з інвалідністю старших 18 років 
в місті фактично не було. Також 
важливо, що створили ми його 
менш ніж за рік. Це той заклад, 
який дасть можливість особам 
з інвалідністю соціалізуватися 
та здобути важливі навички, які 
дозволять їм навіть працювати та 
самостійно заробляти кошти», — 
зазначила під час відкриття за-
ступниця голови КМДА Марина 
Хонда, яка опікується соціальною 
політикою міста.

Вона також наголосила, що це 
тільки перший із тих багатьох за-
кладів реабілітації, які місто планує 
відкрити у найближчі три роки 
у кожному із районів Києва.

«Мені дуже приємно, що Дар-
ницький район перший у місті 
відкрив такий центр. Наступний 
схожий заклад також відкриємо 
у цьому ж районі. Але це тільки 
початок. Думаю, більше зможемо 
радіти, коли в кожному із райо-
нів запрацює повноцінна система 
реабілітації», — зазначила Мари-
на Хонда.

Теперішні заклади покривають 
лише 10–15% реальної потреби… 
Така ситуація — наслідок того, що 
в останні 30 років в Україні фактич-
но була відсутня система розбудови 
центрів для дітей з інвалідністю. 
І сьогодні, аби це змінити, потрібно 
кардинально реформувати послугу 
для родин, у яких ростуть такі дітки.

Голова Дарницької РДА Ярос-
лав Лагута повідомив, що загалом 
у районі мешкає близько 1200 дітей 
з інвалідністю до 18 років. Тому 
відділення, яке сьогодні відкрили, 
задовольнить лише частину тих 
потреб, яке має Дарниця.

«Але ми поступово рухаємось до 
потрібної кількості. У 2019 році від-
крили центр для специфічних осіб, 
які потребують такої допомоги. До 
кінця року плануємо відкрити ве-
ликий центр на Харківському шосе, 
площею близько 600 квадратних 
метрів», — розповів Ярослав Лагута.

Він також уточнив, що центр на 
Харківському шосе буде більше 
зорієнтований на фізичну реабі-
літацію. У той час як відділення на 
Поліській помагає власне освою-
вати професії.

Інклюзивність 
у пріоритеті 
та соціальне таксі

Своєю чергою депутатка та 
голова комісії з питань охорони 
здоров’я та соціальної політики 
Київради Марина Порошенко за-
значила, що зараз розбудова за-
кладів для киян з інвалідністю — 
у пріоритеті міської влади та 
депутатського корпусу, зокрема: 
«Робимо усе, аби забезпечити рів-
ний доступ усіх киян як до освіти, 
так і до працевлаштування. Розумі-
ємо, що треба ще багато працювати, 
але маємо велику мотивацію, коли 
бачимо перші результати нашої 
спільної роботи. Тільки уявіть собі, 
що прийшовши у це відділення, 
молодь з інвалідністю вже не за-

микається в собі, а має можливість 
спілкуватись з однолітками та осво-
ювати потрібний фах».

Важливо, що усіх вихованців 
центру також забезпечать спеці-
альним транспортом — соціальним 
таксі. Нагадаємо, що це порівня-
но новий проєкт для міста, який 
у пілотному режимі запустити ще 
торік. Зараз Департамент соціаль-
ної політики КМДА, який власне 
курує цей проєкт, налагоджує ро-
боту транспорту.

«Для того щоб скористатись 
таким авто, батьки підписують 
угоду із керівництвом району. 
І вже тоді індивідуально оціню-
ється маршрут, яким потрібно 
возити дитину. Якщо дитина хо-
дить до школи, то це також треба 
врахувати. Це не таксі у звичному 
розумінні, коли ти подзвонив — 
і машина приїхала. Ні, процедура 
дещо складніша, але це ефективно, 

і це працює», — розповів Руслан 
Світлий, директор Департаменту 
соціальної політики КМДА.

Він також наголосив, що на марш-
рутах курсує і великогабаритний 
транспорт, і менший. Автомобілі 
обладнані спеціальними підіймача-
ми для інвалідних колясок. Є також 
місця для супроводу, а водії таких 
авто знають правила поведінки 
у випадку надзвичайних ситуацій, 
які можуть виникнути.

Влада також мусить врахувати 
те, що діти з аутизмом не можуть 
їздити разом із дітьми з ДЦП, через 
психологічні особливості. Тому 
важливо врахувати усі ці нюан-
си, правильно розділити потоки 
та сформувати маршрут у такий 
спосіб, аби він був зручним та без-
печним насамперед для діток.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

МІСТОРЕКЛАМА

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

(дата офіційного опублікування  
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-

вкілля (автоматично генерується програм-
ними засобами ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля, не зазначається 

суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцін-
ку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля, для паперової версії 

зазначається  
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «ВАКСЕНС ПРОД», ЄДРПОУ – 44358956.

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

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

прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролю-
ючому органу і мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання

01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 6.
(місцезнаходження юридичної особи або 

місце провадження діяльності фізичної осо-
би – підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

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

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво берегоукріплення частини 

правого берега Канівського водосховища 
вздовж земельних ділянок з кадастровими 
номерами: 

3223155400:03:025:0069; 
3223155400:03:025:0070; 
3223155400:03:025:0033; 
3223155400:03:025:0053; 
3223155400:03:025:0060; 
3223155400:03:025:0058; 
3223155400:03:025:0036; 
3223155400:03:025:0037; 
3223155400:03:025:0040; 
3223155400:03:025:0051; 
3223155400:03:025:0048; 
3223155400:03:025:0057; 
3223155400:03:025:0045; 
3223155400:03:025:0068; 
3223155400:03:025:0035 

за адресою: смт Козин, Обухівського району, 
Київської області. Передбачені проєктні рі-
шення направлені на стабілізацію берегової 
лінії, поліпшення екологічного стану території 
та водойми за рахунок будівництва берегоу-
кріплення, створення можливості для прича-
лювання човнів маломірного флоту, розчистку 
мілководь акваторії водойми вздовж бере-
гоукріплення, а також покращення умов для 
відпочинку і проведення дозвілля мешканців.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається 

берегоукріплення вертикального профілю з 
використанням залізобетонних конструкцій.

Технічна альтернатива 2.
Планованою діяльністю передбачається 

берегоукріплення укісного профілю.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні ділянка 
будівництва розташована в смт Козин Обу-
хівського району Київської області. Роботи 
проводяться на землях водного фонду Ка-
нівського водосховища.

Провадження планованої діяльності пе-
редбачається вздовж земельних ділянок з 
кадастровими номерами 

3223155400:03:025:0069; 
3223155400:03:025:0070; 
3223155400:03:025:0033; 
3223155400:03:025:0053; 
3223155400:03:025:0060; 
3223155400:03:025:0058; 
3223155400:03:025:0036; 
3223155400:03:025:0037; 
3223155400:03:025:0040; 

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

3223155400:03:025:0051; 
3223155400:03:025:0048; 
3223155400:03:025:0057; 
3223155400:03:025:0045; 
3223155400:03:025:0068; 
3223155400:03:025:0035.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Реалізація проєктних рішень дозволить 
стабілізувати берегову лінію, покращити 
екологічний стан території і водойми в по-
рівнянні з існуючим за рахунок будівництва 
берегоукріплення і розчистки акваторії водо-
йми. Створення упорядкованої берегової лінії 
дозволить експлуатувати прибережну смугу 
без погіршення її екологічної якості. 

Позитивний соціальний ефект полягає 
у збереженні якості природної водойми для 
рекреаційного призначення, а також покра-
щення умов для відпочинку і проведення 
дозвілля мешканців.

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

В складі проєкту передбачається:
– будівництво берегоукріплення орієн-

товною довжиною 1150,0 м;
– причал для човнів маломірного флоту;
– розчистка мілководь акваторії водойми 

вздовж берегоукріплення.
Будівельні роботи передбачено виконувати 

з використанням сертифікованих засобів 
будівництва.

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

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

ля відсутній. При будівництві об’єкта вплив 
на довкілля – в межах гранично допустимих 
норм. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності передбачають дотримання 
основного юридичного документу – Водного 
кодексу України, що регламентує виконання 
робіт на водних об’єктах України. Враховуються 
екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, 
містобудівні й територіальні обмеження згід-
но з чинними нормативними документами. 
Планована діяльність визначається проєктно-
технічною документацією, яка перевіряється 
та погоджується відповідно до норм чинного 
законодавства. Викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря при будівництві відповіда-
ють звичайному стану повітря населених місць, 
викиди незначні і короткочасні. Небезпечні та 
отруйні речовини не будуть використовува-
тись, будівельні відходи передаватимуться 
спеціалізованим організаціям. Забороняється 
проводити всі види гідро-механізованих робіт 
у період нересту риб, строки заборони вста-
новлюються щорічно органами рибоохорони.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за технічної альтернативи 2 анало-
гічні технічній альтернативі 1. Додатково при 
провадженні планованої діяльності шляхом вла-
штування берегоукріплення укісного профілю 
необхідно враховувати екологічні обмеження 
щодо проведення будівельних робіт на землях 
водного фонду. А саме – необхідність створення 
додаткових майданчиків для складування ве-
ликої кількості сипучих будівельних матеріалів 
(щебеню, піску, ґрунту та ін.). Передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речовин від 
залучення додаткової будівельної техніки для 
перевантаження, складування та переміщення 
і укладання сипучих будівельних матеріалів та 
забруднення пилом атмосферного повітря 
при перевантаженні сипучих будівельних 
матеріалів, додатковий вплив на зелені наса-
дження шляхом їх видалення при влаштуванні 
додаткових майданчиків, а також зменшення 
об’єму водойми в результаті будівництва 
берегоукріплення укісного профілю.

щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації про-

водиться з урахуванням вимог:
– статей 86, 89 Водного кодексу України;
– статті 61 Земельного кодексу України.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

та захисту території передбачають:

– влаштування будівельно-монтажного 
майданчика за межами прибережно захис-
них смуг;

– влаштування тимчасових внутрішньо-
майданчикових під’їздів;

– організацію спеціально відведених та 
відповідно обладнаних місць для тимчасового 
зберігання відходів згідно з їх характеристикою 
небезпеки та відповідно до вимог санітарно-
гігієнічних норм і правил з подальшим пово-
дженням відповідно до законодавства України;

– дотримання технологій передбачених 
проєктом при розробці ґрунту з метою уник-
нення ерозійних процесів.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за технічної альтернативи 2 
аналогічні технічній альтернативі 1. Додатково 
виконується облаштування території для 
створення додаткових площ, необхідних для 
складування збільшеної кількості сипучих буді-
вельних матеріалів (пісок, щебінь, ґрунт та ін.).

щодо територіальної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

і захисту території передбачають:
– планування території з максимальним 

збереженням природного рельєфу;
– організацію відведення дощових і талих 

вод зі швидкостями, які виключають ерозію 
ґрунтів;

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

– дотримання обмежень господарської 
діяльності на землях водного фонду.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу на до-

вкілля за технічною альтернативою 1 є:
Вплив на атмосферне повітря зумовлений 

викидами вихлопних газів працюючих двигунів 
внутрішнього згоряння будівельної техніки. 
Обмежується короткочасними та тимчасовими 
викидами нестаціонарних джерел.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на водне середовище внаслідок ви-

конання будівельних робіт в акваторії у вигляді 
утворення додаткової мутності. Обмежується 
дотриманням технології виконання будівель-
них робіт. Мутність, що утворюється – значно 
не перевищуватиме показники природного 
стану водойми.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на землю, флору, фауну, рослин-

ний та тваринний світ. Під час виконання 
будівельних робіт спостерігається вплив на 
рибні ресурси водойми. Обмежується до-
триманням технології виконання будівельних 
робіт і дотриманням обмежень проведення бу-
дівельних робіт в акваторії в період нерестової 
заборони. Планована діяльність передбачає 
вплив на водну рослинність при розчищенні 
акваторії. Після закінчення будівельних робіт 
проводиться озеленення території.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на геологічне середовище. Про-

єктована діяльність не передбачає глобальних 
будівельних робіт, не потребує зміни ланд-
шафту, виключає впливи на основні елементи 
геологічної структурно-тектонічної будови 
та не викликає змін існуючих ендогенних й 
екзогенних явищ природного та техноген-
ного походження (зсувів, селів, сейсмічного 
стану та ін.).

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на ґрунти при плануванні території 

очікується незначний вплив на ґрунти. При 
дотриманні прийнятих в проєкті заходів даний 
вплив оцінюється як мінімальний.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на техногенне середовище. Реа-

лізація проєктних рішень не вимагає змен-
шення площ, зайнятих родючим шаром землі, 
не впливає на підземні й наземні споруди, 
культурні ландшафти, пам’ятки архітектури, 
історичної та культурної спадщини та інші 
елементи техногенного середовища. Вплив 
на навколишнє техногенне середовище оці-
нюється як незначний.

Вплив на соціальне середовище. При 
будівництві вплив на соціальне середовище 
може спостерігатись у певному дискомфорті 
для мешканців району проведення планованої 
діяльності. Однак, він є короткочасним та 
незначним.

При експлуатації – позитивний соціальний 
ефект полягає у збереженні якості природної 
водойми для рекреаційного призначення, 

а також покращення умов для відпочинку і 
проведення дозвілля мешканців.

щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на довкілля 

за технічною альтернативою 2 аналогічні тех-
нічній альтернативі 1. Відмінність потенційного 
впливу від технічної альтернативи 1 буде 
вплив на атмосферне повітря, ґрунти, зелені 
насадження при облаштуванні додаткових 
площ для складування сипучих будівельних 
матеріалів та їх перевантаженні, а також на 
водне середовище при влаштуванні бере-
гоукріплення укісного профілю.

щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності не 

спричинить негативного впливу на навколишнє 
середовище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

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

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

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених 
держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

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

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

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

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

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

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськос-
ті під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

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

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

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

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен-
ше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського 
обговорення.

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

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

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

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

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

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

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,
(вид рішення відповідно до частини першої 
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля»)
що видається Департаментом екології 

та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до Департаменту екології 
та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, поштова адреса: 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел.: 
(044) 279-01-58, e-mail: dep_eco@koda.gov.
ua, контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна.
(найменування уповноваженого органу, по-
штова адреса, електронна адреса, номер 

телефону та контактна особа)

Втрачене посвідчення серія АА №322460 від 15.11.2017 р.  видане Київським 
обласним військовим комісаріатом, на ім’я  Цебринський Ігор Богданович, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 
буд. 21А,  кв.50, видане відділом приватизації державного житлового фонду Ватутінської 
РДА м. Києва від 21.02.2000 р. на ім’я, Латишов Петро Олексійович, вважати недійсним.

07.10.2021 було внесено запис в ЄДР про добровільне припинення ТОВ «ДАСТІ МУН КОРПОРЕЙШН» (код 42221697). 
Строк заявлення кредиторських вимог складає 2 місяці до 09.11.2021 за місцем знаходження товариства.

Секретаріат Київської міської 
ради оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу правової екс-
пертизи актів Київської міської 
ради управління правового за-
безпечення діяльності Київської 
міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до 
кандидата встановлюються відповід-
но до Порядку проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад дер-
жавних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.02.2002 № 169 (зі змінами), і 
Типових професійно-кваліфікаційиих 
характеристик посадових осіб місце-
вого самоврядування, затверджених 
наказом Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним 
кваліфікаційним вимогам, подають 
до конкурсної комісії такі документи: 
заяву на участь у конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заявника 
із установленими законодавством 
обмеженнями щодо прийняття на 
службу та проходження служби в ор-
ганах місцевого самоврядування; 
заповнену особову картку (форма 
П-2ДС) з відповідними додатками; 
копії документів про освіту, засвідчені 
у встановленому законодавством 
порядку; копії першої та другої сто-

рінок паспорта громадянина України, 
засвідчені у встановленому законо-
давством порядку; копію трудової 
книжки, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; копію об-
лікової картки платника податків, 
засвідчену у встановленому зако-
нодавством порядку; відомості про 
доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї за 2020 рік (декларація); копію 
повідомлення про подання декларації 
до Єдиного державного реєстру де-
кларацій; копію військового квитка, 
засвідчену у встановленому законо-
давством порядку; копію документа 
про повну загальну середню освіту за 
умови, що такий документ підтверджує 
вивчення особою української мови як 
навчального предмета (дисципліни), 
або копію державного сертифіката про 
рівень володіння державною мовою, 
що видається Національною комісією 
зі стандартів державної мови; дві 
фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів - 30 
календарних днів від дня публікації 
оголошення про конкурс. Інформація 
щодо конкретних функціональних 
обов’язків та умов оплати праці на-
дається додатково.

Документи приймаються за адре-
сою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 
(на конкурс). Телефон для довідок: 
202-72-29.

У листопаді відкриють частину 
відремонтованої Великої Кільцевої
До кінця листопада цього року відкриють рух на оновленій ділянці  
Великої Кільцевої від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

Мер Києва Віталій Кличко пере-
вірив капітальний ремонт Великої 
Кільцевої. Зараз активні роботи 
тривають на ділянці від Одеської 
площі до вулиці Ватутіна, яку пла-
нують відкрити для проїзду вже 
наступного місяця.

«Це — одна з ділянок, яку столиця 
нещодавно отримала на свій баланс 
від області. На чому місто наполягало 
давно, щоб мати змогу розпочати 
ремонт. Адже десятиліттями там 
тільки «латали» ями. Останній раз 
дорогу капітально ремонтували 

46 років тому! Тепер ця частина 
«втомленої» дороги, фактично, від-
будовується заново. А це — майже 
три кілометри шестисмугової магі-
стралі», — наголосив Віталій Кличко.

Сьогодні на об’єкті вкладають 
нижні шари асфальту. Також уже 
встановили світлофори та 105 опор 
для сучасної системи зовнішньо-
го освітлення. Облаштують і нові 
тротуари, велодоріжки, здійснять 
благоустрій прилеглої території.

Капітальний ремонт включає 
і встановлення бар’єрної огорожі 

та вісім сучасних павільйонів очі-
кування на зупинках громадського 
транспорту. Повністю завершити цей 
об’єкт місто планує наступного року.

Крім того, в рамках капітально 
ремонту Кільцевої дороги розпоча-
ли капремонт вулиці Лятошинсько-
го. На ній влаштують велосмуги, 
зони для паркування автомобіль-
ного транспорту, встановлять нову 
мережу зовнішнього освітлення. 
Паралельно триває середній ремонт 
іншої ділянки Кільцевої дороги. 
Дорожники працюють на ділянці 

від Столичного шосе до розвороту 
поблизу АЗС «ОККО».

«Хочу зазначити, що дорожньо
будівельний сезон цього року ви-
дався активним. На більш ніж 40ка 
об’єктах уже завершені ремонтні 
роботи. І ще понад 20 об’єктів ми 
плануємо завершити цього року», — 
зазначив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що цього 
року місто планує відкрити рух 
новозбудованою ділянкою Великої 
Кільцевої до вулиці Богатирської 
та добудувати там транспортну 
розв’язку.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Керівництво столиці перевірило хід будівництва Великої Кільцевої
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Вільні та щасливі: 
у Святошинському 
районі з’явився 
мурал про домашнє 
насильство
За допомогою артфотографії авторка муралу 
кожну свою героїню з непростою долею 
переносить в інший — казковий — світ,  
де немає місця насиллю та агресії.

Кожна третя жінка в Україні 
страждає від знущань у родині, 
а кожна десята — помирає після 
нанесених травм. Аби хоч якось 
зарадити такій сумній статистиці, 
Євгенія Фулен, київська фотоху-
дожниця, вирішила зробити серію 
муралів, присвячених домашньому 
насиллю. Її героїні не бояться го-
ворити про свої особливі історії.

Цього місяця вона презентува-
тиме другу роботу проєкту «Наро-
джені з попелу». До слова, дівчина 
також виступає автором цього про-
єкту за підтримки ЮНЕСКО, Вітару 
Італія та фонду FFUN SDG.

Роботу над новим стінописом 
вже майже завершили — тривають 
останні штрихи. Цього разу зобра-

ження розмістять на фасаді будинку 
Святошинського управління освіти, 
що по вулиці Якуба Коласа, 6а.

Героїню стінопису звуть Ірина. 
Своєю особливою історією, яку 
авторка не розголошує, вона на-
дихнула Євгенію Фулен відтворити 
на артфотографії звільнення від 
тирана. Її рішення піти від насиль-
ника ототожнюють з перемогою 
королеви на шаховому полі. Після 
того, як робота попала на одну 
з виставок у Празі, її вирішили 
показати мешканцям Києва. Але 
вже у вигляді муралу.

«Насамперед, це перемога над 
страхом, а вже потім — саме рі-
шення піти. Саме страх, як ланцюг, 
обмотує та сковує дівчат розірвати 

стосунки з тираном», — пояснює 
авторка.

Євгенія небайдужа до теми до-
машнього насильства та спілку-
ється з багатьма жінками, яким 
колись чоловіки зробили боляче… 

І, як творча людина, вона сприймає 
цей біль поособливому, даючи 
непростій історії напрочуд щас-
ливий кінець.

В особистій розмові з журна 
лісткою нашого видання Євгенія 

ділиться, що мурал — це альтер-
натива боротьби з насильством. 
А жінки на зображенні — не жертви, 
а воїни, які показують своїм при-
кладом, що життя після стосунків 
з тираном існує. І воно прекрасне!

Близько тижня головна мист-
киня Катерина Сербінова разом 
зі своїми студентами Київського 
національного університету тех-
нологій та дизайну працювали над 
муралом. До слова, таким чином 
юні художники відточували май-
стерність та пробували для себе 
щось нове.

Цього тижня тривають останні 
роботи над завершенням стіно-
пису. Офіційне відкриття пла-
нується у 20х числах жовтня. 
Окрему подяку авторка проєкту 
висловлює начальнику Святошин-
ського управління освіти, молоді 
та спорту.

Ще два мурали з серії «Наро-
джені з попелу» авторки Євгенії 
Фулен з’являться на вулиці Сакса-
ганського та Вербицького у Києві. 
На них також намалюють жінок, 
які знайшли в собі сили сказати 
«ні» знущанням і тиранії.

Перший мурал з серії «На-
роджені з попелу» намалювали 
в Дарницькому районі, на вул. Кня-
жий Затон, 21. На фасаді житлового 
будинку за цієї адресою зображена 
щаслива жінка, яка змогла піти 
від кривдника, розірвала металеві 
ланцюги та стала вільною.
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У парку «Партизанська слава» 
ремонтують «Стежку здоров’я»

До кінця року на локації, при-
значеній для активних спортивних 
занять, облаштують нове покриття 
доріжки, замінять старі лави та 
урни, встановлять бордюри.

«Стежка здоров’я» у парку «Пар-
тизанська слава» — це унікальна 
локація, на якій одночасно займа-
ються здоровим способом життя 
дарничани усіх поколінь. Біг, спор-
тивна ходьба, велосипедні прогу-
лянки стануть комфортнішими та 
безпечнішими. Тут триває активна 
фаза ремонтних робіт, зазначають 
у Дарницькій РДА.

До кінця 2021 року представни-
ки підрядної організації ТОВ «БК 

БУД Альянс» мають облаштувати 
покриття доріжки з піщаногра-
війної суміші. На крупну фрак-
цію щебеню буде насипано відсів, 
фракція 0–5 мм. Також замінять 
старі дерев’яні лавки та урни, які 
розташовані ближче до стадіону, на 
нові, що не заважатимуть заняттям 
спортом. В місцях встановлення лав 
будуть створені спеціальні кармани 
з піщаногравійної суміші. Окрім 
цього, встановлять нові бордюри, 
висота яких буде майже в один 
рівень з покриттям.

Роботи з освітлення «Стежки 
здоров’я» та встановлення спортив-
них майданчиків будуть виконані 

в наступну чергу капремонту, на-
разі триває підготовка майданчи-
ків для встановлення спортивних 
тренажерів.

Сосни, які ростуть на території 
для облаштування спортивного 
майданчику, будуть огороджені 
бордюром та підсипані органічним 
покриттям.

У Дарницькому районі також 
планують створити ландшафтний 
заказник місцевого значення «Озе-
ро Мартишів», щоби зберегти його 
унікальний природний комплекс.
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У київському метро 
запустили мистецький потяг
Поїзд, присвячений 
творчості Георгія 
Нарбута, курсуватиме 
синьою гілкою 
метрополітену.

У одному з поїздів метропо-
літену відтепер можна побачити 
«виставку» постерів про Георгія 
Нарбута — українського художни-
каграфіка та ілюстратора.

У п’яти вагонах розмістили 10 
видів плакатів — коротко і яскраво 
про Нарбута, його працю, бренд 
українських грошей, абетки, Акаде-
мії Мистецтва, державну символіку 
та інші важливі роботи митця.

Виставка стала частиною про-
єкту «Георгій Нарбут і творення 
українського бренду», створеного 
видавництвом «Родовід» за під-
тримки Українського культур-
ного фонду. Його приурочили до 
135річного ювілею митця.

Організатори пояснюють, що 
Георгій Нарбут фактично став твор-
цем українського бренду у 1917–
1918 роках, заклавши графічні 
основи візуального стилю щойно 
проголошеної Української держави. 
Саме Нарбут створив тоді дизайн 
грошей, марок, печаток і ескізи 
гербів та викристалізував високий 
український стиль, ґрунтуючись 
на давній українській спадщині.

Плакати можна побачити на 
синій гілці — «Героїв Дніпра — 
Теремки». Виставка триватиме 
місяць, до 4 листопада.

Інша частина проєкту — випуск 
книги Мирослави Мудрак «Образ-
ний світ Георгія Нарбута і творення 
українського бренду». Частину 
першого накладу нададуть біблі-
отекам та культурним установам, 
а також поширять серед лідерів 
думок, професійної аудиторії.

Для найбільших поціновува-
чів Нарбута та охочих отримати 
книжку підготували анкету. Серед 
усіх заявників оберуть тих, хто 
отримає книжку з першого накладу 
українською. Відібрані учасники 
отримають свій безкоштовний 
примірник до 31 жовтня 2021 року.
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