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Киянам пропонують 
обрати назву для 
найбільшого скверу 
Святошинського району

Вадим Сторожук: 
Екологічна стратегія —  
це питання іміджу столиці

Міська влада нагородила 
чемпіонів та призерів 
Паралімпійських ігор 

У столиці відбулася 
толока: в прибиранні 
міста взяло участь понад 
3500 киян
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 стор. 4

 стор. 4

Віталій КЛИЧКО: «Київ запропонував 
„Нафтогазу“ партнерство у видобутку газу»
Це зменшило б витрати міста на його закупку. 
Мер також запевнив, що на проведення  
нинішнього опалювального сезону газу  
вистачить і ціни на нього для населення  
залишаться незмінними.

Столична влада звернула-
ся до НАК «Нафтогаз України» 
з пропозицією стати партнером 
у видобутку газу. Тоді столиця отри-
муватиме його дешевше.

Про це заявив мер Києва Віталій 
Кличко в ефірі програми «Київ. 
NewsRoom» на телеканалі «Київ».

«Ми звернулися до „Нафтогазу“ 
з пропозицією бути партнерами 
у видобутку газу, коли Київ зміг 
би отримувати газ по набагато 
нижчій ціні… Але ми не впливаємо 
на ціноутворення, що стосується 

ціни на енергоносії — електро-
енергію та газ. Тому, аби не було 
сюрпризів, ми підписали з урядом 
Меморандум — ціна зафіксована 
до кінця опалювального сезону», — 
сказав мер Києва.

Віталій Кличко також заспокоїв 
киян, що у столиці цього року про-
блем із газом не буде.

«Ми закупили газ в середині 
року по нормальній ціні. Тому 
у нас ніяких збоїв із постачанням 
газу не повинно бути», — запев-
нив Кличко.

Разом з тим мер Києва підтвер-
див, що у столиці цього року ціна 
на газ для населення не зміниться.

«Ціни на газ для населення за-
лишаться незмінними — на рівні 
цін минулого опалювального се-
зону», — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 23 жовтня у столиці 
стартував опалювальний сезон. 
Запуск опалення триватиме близь-
ко тижня.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Ганна СТАРОСТЕНКО: «Локдаун може 
стосуватися не всіх киян»
У Києві кількість ліжок, обладнаних 
киснем, уже заповнена на 65,7%.  
Місто стоїть на порозі введення  
суворих протиепідемічних заходів.

Якщо такий показник трима-
тиметься принаймні три дні або 
зростатиме надалі, місто може 
перейти до «червоного рівня» епід-
небезпеки. Про це повідомили на 
брифінгу у КМДА.

Кому доведеться 
сидіти вдома

Ганна Старостенко також наголо-
сила під час брифінгу — у кожного 
киянина є вибір: або вакцину-
ватися і жити звичним життям, 
або ізолюватися вдома чи кожні 
три доби робити ПЛР-тести. Адже 
в разі переходу Києва до «черво-
ної» зони введені протиепідемічні 
обмеження стосуватимуться саме 
невакцинованих осіб. Вона закли-
кала містян вакцинуватися.

До приймання 
хворих підготували 
21 медзаклад

При цьому Ганна Старостенко 
розповіла, що на сьогодні у Києві 
визначено 21 заклад охорони 
здоров’я для госпіталізації пацієн-
тів, хворих на COVID-19. Протягом 
попередніх місяців і влітку Київ не 
зупиняв підготовку до нової хвилі. 
Нарощувалися потужності лікарень, 
закупалося необхідне обладнання, 

встановлювалися кисневі станції 
у лікарнях, проводили системи 
централізованої подачі кисню. 
Водночас у Києві розгорнули роз-
галужену мережу вакцинальних 
центрів і пунктів щеплення.

Щеплення — єдиний 
вихід для вільного 
життя

На сьогодні у столиці діє 148 
пунктів щеплення, 21 міні-вак-
цинальний центр, Центр масової 
вакцинації, створений на базі МВЦ, 
працюють 53 мобільні бригади, 
а також 32 тимчасові вакцинальні 
пункти в торговельно-розважаль-
них центрах і ЦНАПах.

Ганна Старостенко подякувала 
медикам, які працюють фактично 
без вихідних, киянам, які відпо-
відально ставляться до власного 
здоров’я та здоров’я своїх близьких, 
а також представникам бізнесу, 
які готові сприяти і долучатися 
до вакцинальної кампанії міста.

Нагадаємо, остаточне рішення 
про введення у Києві «червоної 
зони» прийматиме Державна комі-
сія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»



2 26 жовтня 2021 р. 
№ 50 (5411)РЕКЛАМА

(дата офіційного опублікування  
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реє-

стру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)

2021968502
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок 

громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу 

на довкілля
Повідомляємо про початок громад-

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

1. Планована діяльність
Будівництво індивідуальної котедж-

ної забудови та головного селекційно-
технологічного центру по конярству та 
кінному спорту в урочищі Оболонь на 
вул. Богатирській, на північ від затоки 
Верблюд у Оболонському районі м. Ки-
єва. Інженерна підготовка. Гідротехнічні 
рішення. Передбачені проєктні рішення 
направлені на стабілізацію берегової лінії, 
поліпшення екологічного стану території 
та водойми за рахунок будівництва бе-
регоукріплення, створення можливості 
для причалювання та відстою човнів 
маломірного флоту, а також покращення 
умов для відпочинку і проведення дозвілля 
населення та забезпечення якісним та 
комфортним житлом.

У плановому відношенні гідротехнічні 
споруди запроєктовані на довжині 815,0 
м вздовж урізу води, а саме: берегоукрі-
плення укісного типу довжиною 762,0 м, 
в т.ч. берегоукріплення типу пляжний 

укіс – 135,0 м; комплекс причальних спо-
руд вертикального профілю – 53,0 м; 
прогулянкова доріжка на відм. 93,00 мБС; 
розчищення акваторії.

Вздовж межі земельної ділянки запро-
єктовано: насип з піщаного ґрунту на відм. 
99,85 мБС для спряження з прилеглою 
територією; прогулянкова доріжка на 
відм. 95,00 мБС; сходи, спуски та пандуси.

Житловий комплекс складається з 25-
ти 4-х поверхових (включаючи мансардний 
поверх) будинків з вбудованими об’єктами 
обслуговування (будинки №№1,3,5,7) та 
вбудовано-прибудованим приміщеннями 
(будинки №№9,10 та №№11,12). Всі бу-
динки висотні, умовною висотою до 26,5 м.

Будівлі житлових будинків запроєк-
товані з несучими конструкціями з моно-
літного залізобетону.

Інженерне забезпечення житлової 
забудови здійснюватиметься від існуючих 
мереж міста згідно з технічними умовами.

Планована діяльність передбачає 
будівництво інженерних споруд, відкриті 
автостоянки, паркінг, зони ігрових та спор-
тивних майданчиків, сквер, майданчик 
для вигулу собак тощо.

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

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

вадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство 

«Холдингова компанія «Київміськбуд», 
ЄДРПОУ – 23527052,
(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 
та по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, ідентифікаційний код або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання від-

мовляються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті),

01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Пав-
ленка, 4/6, тел.: (044) 280-53-60.

місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фі-
зичної особи – підприємця (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громадського 
обговорення

Управління екології та природних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, 
телефон: (044) 366–64-10, контактна осо-
ба: Тіщенкова Марина Олегівна.
(найменування уповноваженого орга-

ну, місцезнаходження, номер телефону 
та контактна особа)

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

Відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» рішенням про

провадження даної планованої ді-
яльності буде Дозвіл на виконання буді-
вельних робіт,

що видається Департаментом з питань 
державного архітектурно-будівельного 
контролю міста Києва.
(вид рішення про провадження плано-

ваної діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, 

що передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 

господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричи-
неної 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.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться

(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться

(вказати дату, час, місце та адресу  
проведення громадських слухань)

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

Управління екології та природних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, 
телефон: (044) 366-64-10, контактна осо-
ба: Тіщенкова Марина Олегівна.
(зазначити найменування органу, міс-

цезнаходження, номер телефону  
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних 
ресурсів виконавчого органу Київської 
міськоїради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 
28, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua, телефон:  
(044) 366–64-10, контактна особа: Тіщен-
кова Марина Олегівна.

(зазначити найменування органу,  
поштову та електронну адресу, номер 

телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються 

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

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на 285 аркушах з до-
датками.

(зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, 
з якого громадськість може озна-
йомитися з ними

1. Офіс ПрАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд», м. Київ, вул. М. Омеля-
новича-Павленка, 4/6. З 27 жовтня 2021 
р. Контактна особа – Павленко Ірина 
Віталіївна.

2. Київська міська рада, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 36. З 27 жовтня 2021 р.

(найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може озна-

йомитися з документами,  
контактна особа)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, 
які надаються Українським науково-практичним центром ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України

Розпорядження № 2127 від 07.10.2021 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 
року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 
1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», від 28 грудня 
1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних 
послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Українським науково-
практичним центром ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони 
здоров’я України, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у 
місті Києві 07 жовтня 2014 року за № 37/1090, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 21 жовтня 2021 року за №239/587.

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Заява про екологічні наслідки 
діяльності

ТОВ «ГОЛДЕН-ПАРК» виступає замовником 
по проектуванню та будівництву об’єкту «Ре-
конструкція житлового будинку за адресою: 
вул. Звіринецька, 50, вул. Звіринецька, 52/12, 
вул. Правобережна, 14, вул. Правобережна, 16 
у Печерському районі м. Києва».

Соціально-економічна необхідність: розвиток 
житлового будівництва; створення робочих місць. 
Потреба в ресурсах: енергетичних — електро-
мережа згідно технічних умов, водопостачання, 
каналізування від міських мереж — згідно ТУ. 
Екологічні та інші обмеження: дотримання гігіє-
нічних нормативів якості атмосферного повітря, 
води та ґрунтів (ГДК), дотримання нормативних 
рівнів шуму, санітарних розривів. Необхідна еко-
лого-інженерна підготовка і захист території: не 
потребує. Можливі види впливів на навколишнє 

середовище: повітряне середовище — можливе 
незначне забруднення атмосферного повітря від-
працьованими газами автомобілів з підземного 
паркінгу (оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні 
граничні С12-С19, сірчаний ангідрид); водне 
середовище: утворення стічних вод; ґрунти: 
вплив відсутній; рослинний і твариннии світ: 
вплив відсутній; навколишнє соціальне серед-
овище: створення робочих місць; навколишнє 
техногенне середовище: вплив відсутній. Підчас 
діяльності можуть утворюватись наступні відходи: 
тверді побутові відходи, шлам септиків та ін. 
Об’єм виконання ОВНС — згідно ДБН А.2.2–1-
2003. Для ознайомлення з проектом, з метою 
надання пропозицій (зауважень) — звертатися 
до замовника проекту, генпроектувальника та 
розробника матеріалів ОВНС. Замовник про-
екту: ТОВ «ГОЛДЕН-ПАРК» вул. Болсуновська, 
6, м. Київ, 01014, Генпроектувальник: ТОВ «Буд-
Проект Інжиніринг».

На Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «АВЕРОН» Код ЄДРПОУ 41828734 18 жовтня 2021 року (Протокол Загальних зборах учасників 
Товариства № 10 від 18.10.2021р.) було прийнято Рішення про виключення фінансової установи 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРОН» Код ЄДРПОУ 41828734 
з Державного реєстру фінансових установ, у зв’язку зі зміною профілю діяльності товариства.

Вважати недійсною карту тахографа видану ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ» на ім’я Борейко Володимир 
Михайлович у зв’язку з втратою.

Киянам пропонують придумати 
назву новому сучасному скверу
Сквер розташований 
на вулиці Генерала  
Наумова, 31–33 
і є найбільшим у Свя-
тошинському районі. 

Статус скверу цій земельній 
ділянці, загальна площа якої скла-
дає 0,6 га, присвоїли у 2018 році 
рішенням Київради. Відтоді там 
у кілька етапів тривають роботи 
з благоустрою.

Для наймолодших відвідувачів 
на території вже збудували дитячий 
майданчик з гумовим покрит-
тям. Для дорослих — спортивний 
майданчик з тренажерами, пере-
кладинами та бруси для занять 
воркаутом.

У сквері також облаштували 
сучасне багатофункціональне 

спортивне поле з трибунами на 
90 місць і встановили чотири столи 
для гри у шахи.

«Зараз у сквері тривають роботи 
зі збільшення зелених насаджень. 
Зокрема, вже висадили 20 катальп. 
Водночас влаштували понад 2 тис. 
кв. м доріжок з ФЕМ, встанови-
ли 23 лави та 26 урн для сміття, 
а також 12 сучасних ліхтарів із 
LED-світильниками на сонячних 
батареях», — повідомила депутатка 

Київради, голова постійної комісії 
з питань культури, туризму та сус-
пільних комунікацій Вікторія Муха.

Депутатка додала, що невдовзі 
скверу планують присвоїти назву. 
Кияни можуть долучитися до цього 
процесу та запропонувати свої 
варіанти для найменування. Для 
цього необхідно надіслати про-
позицію на електронну адресу: 
mukha.viktoriya@kmr.gov.ua.

«Присвоєння назви стане своє-
рідним ідентифікатором для від-
відувачів. Сквер набуде нового 
значення, стане носієм актуального 
соціокультурного та ідеологічного 
сенсу. Водночас для Києва — це по-
ява нового символічного маркера 
облаштованої території для дозвіл-
ля», — підкреслила Вікторія Муха.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Києві збираються 
змінити порядок розгляду 
місцевих ініціатив
Киянам пропонують долучитися до обговорен-
ня нового проєкту механізму подання  
та розгляду місцевих ініціатив.

Київська міська рада внесла на 
громадське обговорення проєкт 
змін до Порядку внесення та роз-
гляду місцевих ініціатив у Києві.

Місцева ініціатива — це пись-
мова пропозиція про розгляд ор-
ганами місцевої влади будь-якого 
питання, віднесеного до відання 
органів місцевого самоврядування.

Іншими словами, законодавство 
про місцеве самоврядування перед-
бачило можливість жителям міста 
самостійно підготувати проєкт 
рішення, який розглядається на 
сесії місцевої ради.

«Механізм внесення та розгляду 
місцевих ініціатив Київська міська 
рада своїм рішенням унормувала 
ще у 2016 році. Наразі він потребує 
перегляду та адаптації до умов 
цифровізації міста», — повідо-
мив заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради 
Володимир Бондаренко.

За словами Володимира Бонда-
ренка, необхідно внести зміни до 

цього механізму з метою збільшен-
ня кількості ініціатив від територі-
альної громади міста Києва, а також 
регламентувати роботу Київської 
міської ради щодо їх розгляду.

Свої пропозиції щодо змін до 
Порядку внесення та розгляду 
місцевих ініціатив у Києві може 
надіслати кожен.

«Важливо спільними зусиллями 
вдосконалити механізм та надалі 
реалізовувати важливі проєкти 
для розбудови європейської сто-
лиці», — підкреслив Володимир 
Бондаренко.

Надавати пропозиції можна до 
31 жовтня. Пропонована форма 
надання пропозицій: у форматі 
порівняльної таблиці, виконаної 
у текстовому процесорі MS Word.

Електронна адреса для надан-
ня пропозицій: denys.khomenko@
kmr.gov.ua.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Вадим СТОРОЖУК:  
«Щоб повітря у Києві стало 
чистішим, місто має бути 
готовим до жорстких обмежень»
Депутат Київради, перший заступник голови екологічної комісії Вадим 
Сторожук в інтерв’ю розповів про свою депутатську діяльність, як покра-
щити в столиці якість повітря, та чи безпечно киянам пити воду з крана.

Вадим Сторожук у Київраді вже 
друге скликання представляє 
інтереси мешканців Поділь-

ського району столиці. Має три 
вищі освіти за спеціальностями — 
викладач іноземних мов, інженер, 
правник. Вже понад 7 років Вадим 
Сторожук працює заступником 
генерального директора ПрАТ «АК 
«Київводоканал».

«У реалізації 
масштабних проєктів 
місту має допомагати 
держава»

— Вадиме Павловичу, меш-
канці Подолу вдруге обрали вас 
своїм депутатом. Що вдалося 
зробити для округу під час ми-
нулого скликання?

— Спочатку про глобальне, але 
яке, на жаль, виборці не завжди 
помічають. Завдяки взаємодії 
з центральною владою (на той час 
Президентом України був Петро 
Порошенко), вдалося об’єднати 
фінансові ресурси міського бюдже-
ту з державним. Таким чином ми 
розпочали масштабний проєкт — 
будівництво метро на Виноградар.

Інший величезний інфраструк-
турний проєкт, який був реалізо-
ваний шляхом співфінансування 
з державним бюджетом, це — бу-
дівництво другої нитки головного 
каналізаційного колектора. Осно-
вна його магістраль пройшла По-
дільським районом.

Старий колектор визнали ава-
рійним ще у 1999 році. У 2015 році 
на вулиці Кирилівській стався його 
обвал через корозію, в результаті 
кілька районів Києва тривалий час 
залишалися без води.

Подальша експлуатація колек-
тора могла спричинити масштабну 
екологічну катастрофу не лише 
в Києві, а і в межах країни.

Загальна вартість цього проєкту 
майже 1,1 млрд грн. Тому зрозу-
міло, що без допомоги держави 
місто його не подужало б.

— Останнім часом на Виногра-
дарі постійно проводять роботи 
із заміни тепломереж. Доводи-
лося чути, що це — депутати 
з округу посприяли…

— Дійсно, в тому, що вдалося 
залучити кошти міського бюдже-
ту на реконструкцію тепломереж 
саме в Подільському районі вели-
ка заслуга нашої групи депутатів 
у Київраді.

Масштабні роботи із заміни тру-
бопроводів вже провели у багатьох 
мікрорайонах Подолу, зокрема 
і на Виноградарі. Будували метро 
й одночасно перекладали зношені 
теплотраси, щоб потім не довелося 
руйнувати новий асфальт і залучати 
спецтехніку. Якщо раніше тут були 
постійні аварії й, відповідно, від-
ключення тепла взимку, то зараз 
такого вже немає.

Крім того, вдалося добитися фі-
нансування на ремонт зовнішнього 
освітлення, асфальтування вулиць 
Світлицького, Червонопільська, 
провести централізовані каналі-
зацію та водогін до приватного 
сектору (вул. Джаліля, Косенка).

Також виконали чимало ремон-
тів у школах та дитсадках, благо-
устрій прибудинкових терито-
рій — асфальтування пішохідних 
доріжок і міжквартальних проїздів, 
облаштування дитячих майдан-
чиків, встановлення спортивних 
майданчиків (так званих воркаутів) 
та ін. Мешканці все це бачать і ми 
чуємо багато схвальних відгуків.

«Дуже важко 
будувати глобальні 
об’єкти під час 
пандемії»

— На всіх етапах ви супрово-
джували проєкт будівництва ме-
тро на Виноградар. То чи будуть 
цього року відкриті нові станції?

— На жаль, сьогодні будівництво 
метро рухається не такими швид-
кими темпами, як сподівалися. 
Головна причина — зменшення 

фінансування, яке призвело до 
виникнення збоїв у графіках ви-
конання робіт.

Скажу, дуже важко дотримува-
тися запланованих термінів спору-
дження глобальних об’єктів під час 
пандемії. Адже у 2020–2021 роках 
чимало фінансових ресурсів місто 
направило на боротьбу з COVID-19. 
Під час масових захворювань на ко-
ронавірус доводилося оперативно 
перенаправляти кошти на ліки та 
лікарні, щоб врятувати життя киян. 
А це — найважливіший пріоритет.

Тому є певні сумніви, що метро 
на Виноградар вдасться запустити 
до кінця цього року. Але, спільно 
з колегами з транспортної комісії 
Київради, це питання ми тримаємо 
на контролі. Найближчим часом 
профільна комісія обговорювати-
ме причини затримки та реальні 
строки здачі цього об’єкта, і тоді 
я зможу повідомити киянам більш 
детальну інформацію.

«Комунальні 
підприємства 
вже перестали 
забруднювати 
повітря»

— Однією з глобальних еколо-
гічних проблем у столиці є якість 
повітря. Як можна покращити 
ситуацію?

— Найперше, це — моніторинг. 
У нас досі немає єдиної муніци-
пальної системи моніторингу по-
вітря, а державна — морально за-
старіла і не показує реального стану 
речей. Щоправда, місто встановило 
і тестує два автоматизовані пости 
на Харківському шосе і на вулиці 
Вербицького. Але цього замало.

Тому депутати екологічної комісії 
працюють в напрямку, щоб збільши-
ти кількість постів, які конт ролюють 
якість повітря і забезпечити їх тех-
нічними засобами.

Але моніторинг — це тільки час-
тина справи. Насамперед потрібно 

виявляти джерела (це переважно, 
підприємства), які забруднюють 
повітря в столиці. Якщо ці підпри-
ємства працюють незаконно, то 
припинити їхню діяльність. Якщо 
ж законно, то поставити вимогу 
модернізації з тим, аби мінімі-
зувати шкідливі викиди. До речі, 
на комунальних підприємствах 
ці всі екологічні речі місто вже 
відпрацювало.

— Що ви маєте на увазі?
— Наприклад, ремонти електро-

фільтрів та встановлення хімічної 
системи очищення димових газів 
на сміттєспалювальному заводі 
«Енергія», встановлення електро-
фільтрів на Дарницькій ТЕЦ.

Але навіть не підприємства 
є основними забруднювачами 
повітря у мегаполісі, яким є Київ. 
Значно більша частка припадає на 
автомобільний транспорт.

Тому найважча частина завдан-
ня — це зменшити використання 
автотранспорту, щоб розвантажити 
дороги від заторів, і як наслідок — 
зменшити викиди.

— Чи реально це зробити 
взагалі?

— Для цього потрібно одночасно 
реалізувати два напрями. Перший: 
залучитися підтримкою депутатів 
від Києва у парламенті й завершити 
будівництво кільцевої дороги. Так 
ми приберемо частину трафіку 
з міста.

Другий напрям: змінювати тран-
спортну модель у Києві. Тобто, 
збільшувати велоінфраструктуру 
та розвивати громадський тран-
спорт, щоб кияни відмовлялися від 
автомобілів хоча б для щоденних 
поїздок на роботу.

Місто вже займається оновлен-
ням рухомого складу, відведенням 
смуг для громадського транспорту, 
облаштуванням велодоріжок, здій-
снює евакуацію припаркованих 
автівок порушників. Але цього 
замало. Щоб повітря стало чисті-
шим, ми повинні бути готовими 
й до жорсткіших обмежень.

«Кінцева якість води 
залежить від стану 
водомереж»

— Запитання більше як до 
заступника генерального ди-
ректора «Київводоканалу». То 
чи можна пити воду з крана?

— Прогресивний світ вже давно 
рухається шляхом знезараження 
води гіпохлоритом (це, по суті, 
звичайна сіль), адже скраплений 
хлор небезпечний і несе відповід-
ні ризики.

Тому, реалізуючи інвестицій-
ні програми, «Київводоканал» 
в останні три роки активізував про-
єкти з переобладнання і переходу 
на очищення води гіпохлоритом 
натрію замість хлору.

Зокрема, нещодавно була прове-
дена реконструкція водопровідної 
насосної станції «Виноградар-1» 
(до речі, на реалізацію цього про-

єкту знадобився один рік та 25 
мільйонів гривень). Тепер весь 
верхній Поділ забезпечується во-
дою, підготовленою за європей-
ськими технологіями.

Відмовилися від очищення води 
хлором і в Голосіївському та Дес-
нянському районах.

Нещодавно незалежні експер-
ти провели аналіз водопровідної 
води й зробили висновок, що вона 
якісна і відповідає європейським 
стандартам.

Але кінцева якість води, яку 
отримує споживач, також залежить 
від стану внутрішньобудинкових 
мереж, які можуть експлуатуватися 
десятиріччями й у більшості ви-
падків потребують заміни.

Зі свого боку «Київводоканал» 
систематично замінює водопровід-
ні мережі, що знаходяться в його 
зоні відповідальності. Але за тру-
би всередині житлового будинку 
відповідають мешканці, як спів-
власники майна. І вони можуть 
планувати ремонти, наприклад, 
за допомогою міської програми 
співфінансування.

«Екологічна 
стратегія — 
це питання іміджу 
столиці»

— І останнє запитання. Чи вже 
почали депутати екологічної 
комісії розглядати Екологічну 
стратегію Києва до 2030 року? 
Які її основні напрямки?

— Екологічна стратегія Киє-
ва — це громадська ініціатива, 
яка пропонує рішення за чотирма 
стратегічними напрямами: чиста 
вода, чисте повітря і чиста енергія, 
зелені зони та біорізноманіття, 
кругове управління відходами.

Цей проєкт розроблений спільно 
киянами, експертами та громад-
ськими організаціями. Зокрема, він 
передбачає новий стандарт якості 
питної води, заощадження енергії 
на 25%, переробку половини усіх 
відходів та збільшення площі зе-
лених зон до понад 7 тис. гектарів.

Також, за моїм поданням, до 
Екологічної стратегії включили ще 
один напрямок — декарбонізацію 
підприємств. Адже більшість євро-
пейських столиць вже відійшли від 
використання вугілля і переходять 
на водень.

Звісно, щоб провести декарбоні-
зацію, потрібні серйозні фінансові 
ресурси. Але Європа в захваті від 
подібних нововведень, тому завжди 
готова долучатися до співфінансу-
вання таких проєктів, звичайно, 
спільно з міським бюджетом.

Робоча група, яку створила наша 
комісія, вже закінчує працювати 
над проєктом Екологічної стратегії. 
Вважаю, найближчим часом з цього 
питання буде підготовлений від-
повідний проєкт рішення, який 
винесемо на розгляд сесії Київради.

За матеріалами  
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Міська влада нагородила переможців та призерів Паралімпійських ігор: 
золота чемпіонка отримала від столиці 700 тисяч гривень
Кличко відзначив столичних паралімпійців 
грошовими преміями та іменними годинниками.

Грошові сертифікати, годинни-
ки та почесні грамоти з рук сто-
личного голови отримали Оксана 
Зубковська, яка здобула золото 
у стрибках у довжину серед лег-
коатлеток з порушеннями зору, 
Катерина Денисенко — срібна при-
зерка з плавання серед спортсменів 
з ураженнями опорно-рухового 
апарату, дзюдоїст Дмитро Соло-
вей (п’яте місце) та його тренер 
Карен Балаян.

Не залишилась без нагороди 
й Олександра Полянська. Дівчи-
на з ураженням опорно-рухового 
апарату увійшла до десятки кра-
щих спортсменів з академічного 
веслування на Паралімпіаді в Токіо. 
Золота призерка отримала від міста 
700 тисяч гривень, а срібна — 600 
тисяч. Дмитру Солов’ю за п’яте 
місце дістався сертифікат на 300 
тисяч гривень.

Оксана Зубковська, яка вже вчет-
верте привозить з паралімпіад 
золоті медалі, зізналась журналіс-
там, що винагорода стала для неї 

приємною несподіванкою, тож ще 
не знає, на що витратить гроші.

«Мені було дуже важко. Після 
повернення з Токіо лікувала травму. 
Дуже хочеться трішки відпочити, 
побути з родиною, з 11-річним 
сином, а потім вже буду думати, 
куди витратити гроші», — розпо-
віла журналістам паралімпійська 
чемпіонка.

За кілька днів до змагання Окса-
на Зубковська травмувалася, не 
могла ходити та навіть не знала, як 
буде стрибати. Попри це вона все 
одно здобула золоту медаль. Саме 
за таку силу волі Віталій Кличко по-
дякував київським паралімпійцям. 
Він зауважив, що «сильні духом 
завжди перемагають сильних ті-
лом». Мер Києва також процитував 
південноафриканського правоза-
хисника, колишнього президента 
ПАР Нельсона Манделу: «Спорт 
має силу змінювати світ».

«Кияни, разом з усією Україною, 
вболівали за вас, тримали кулаки та 
вірили у ваш успіх. Кожна паралім-

пійська нагорода — це свідчення 
фантастичної працездатності, муж-
ності та волі до перемоги. Щоразу, 
коли синьо-жовтий прапор здіймав-
ся над аренами в Токіо та звучав 
наш гімн, ми відчували гордість 
за вас і за державу. Ваші перемоги 
важливі для України, Києва та кож-
ного з нас», — сказав Віталій Кличко.

При цьому мер Києва наголо-
сив, що попри складні часи, київ-

ська влада не припиняє приділяти 
особливу увагу спорту, зокрема, 
у столиці відкриваються нові спор-
тивні арени та школи, проводяться 
змагання тощо. Своєю чергою Окса-
на Зубковська від імені київських 
паралімпійців подякувала місту за 
підтримку, завдяки якій спортсмени 
змогли досягти високих результатів.

«Спасибі, що підтримували, 
давали нам сили та відзначили 

наші перемоги. Це дуже для нас 
важливо», — сказала вона.

У складі збірної команди Укра-
їни на XVI літніх Паралімпійських 
іграх виступали четверо спортсме-
нів з Києва. З 98-ми нагород, які 
виборола наша збірна, дві медалі 
здобули киянки.

За матеріалами  
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Актори театру ДАХ 
презентували аудіо альбом 
з віршами Василя Стуса

Нещодавно на українських 
музичних платформах з’явився 
офіційний аудіозапис камерної 
опери «Стус. Перехожий», яку вже 
понад рік з успіхом показують на 
сцені театру ДАХ.

Робота над цим проєктом стар-
тувала ще у 2019 році, коли молоді 
актори Софія Баскакова, Володи-
мир Руденко та Ігор Димов обра-
ли 12 поезій Стуса, які найбільше 
їм зрезонували, запропонувавши 
об’єднати їх у єдину виставу.

Працюючи над виставою, по-
становча група та актори виді-
лили у текстах ключові слова, які 
стали своєрідними меседжами 
про вибір людини, силу духу, тер-
піння та любов. Під час репетицій 
в імпровізаціях знайшли музичний 
ключ до оформлення кожної поезії, 
в результаті чого з’явилася сучасна 
камерна опера про любов, ніжність 
та тендітність життя…

Провідником у світ Стуса став 
голос Софії Баскакової, лаконічний 
інструментальний склад: Володи-
мир Руденко (фортепіано), Ігор 
Димов (контрабас) творять атмос-
феру, що огортає та не відпускає до 
останнього слова, останньої ноти.

Вистава побачила світ у березні 
минулого року, і вже здобула 
схвальні оцінки глядачів та пре-
си. Тому зараз усі бажаючі мають 
змогу послухати виставу у записі.

«Стус — це глибина. Ми хотіли, 
щоб його слово почули сотні тисяч 
людей, яких не вмістить наша ма-
ленька зала. Тому аудіоальбом — 
можливість відкрити для когось 

вперше поезію Стуса, а для когось 
осмислити думки видатного укра-
їнця» — розповіла солістка Софія 
Баскакова.

За словами авторів проєкту, ау-
діоформат — важливий для тих, 
хто цінує час. Він був створений 
для усіх, хто з певних причин не 
може прийти до театру.

«Якщо людина почує альбом, 
побачить спектакль — отримає 
дотик через серце, а це найближ-
чий шлях до пізнання», — вважає 
художній керівник проєкту Вла-
дислав Троїцький. «Хоча команда 
і опрацювала тексти Стуса, ви-
окремила певні тези, слова, однак 
все одно чути, що це Стус. Його 
ні з ким не сплутаєш. Він заклав 
формування смислів. Ритмічні 
ходи виконавців тільки підсилюють 
його поезію».

Проєкт створено за підтримки 
Українського Культурного Фонду.
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Майже 3500 киян взяли участь 
в осінній толоці
Мешканці прибрали 
близько 30 столичних 
локацій від опалого 
листя та сміття.

У суботу, 23 жовтня, у різних ку-
точках столиці кияни вийшли на за-
гальноміське прибирання — осінню 
толоку. До заходу долучились майже 
3500 учасників, зокрема, міська 
влада та комунальні підприємства.

Усього в столиці зібрали понад 
1200 кубометрів опалого листя та 
сміття. Осінні толоки проходили 
в парках, скверах, біля озер та на 
прибудинкових територіях. При-
брали в парках «Перемога», «Нив-
ки», «Голосіївський», «Сирецький 
Гай», імені Пушкіна, на Замковій 
горі, Аскольдовій Могилі, біля озер 

Вирлиця та Вулик, на вулицях Ми-
лославська, Саперно-Слобідська та 
на багатьох інших локаціях.

«Вдячний усім колегам та актив-
ним киянам, хто вийшов сьогодні 
зранку на велике прибирання. Ра-
зом із Департаментом міського бла-
гоустрою та КП „Київблагоустрій“ 
долучився до роботи в парку імені 
Пушкіна, що в Шевченківському 
районі столиці. Крім прибирання 
опалого листя, висадили катальпи, 
що вже навесні будуть радувати 
розлогою кроною та запашними 
квітами», — прокоментував заступ-
ник голови КМДА Олексій Кулеба.

Він також відзначив, що хоч 
киян і не запрошували масово на 
захід, вони все одно долучились 
до прибирання територій.

«Це приємно. Нагадаю, що нині 
ми комісійно обстежуємо кожен 

район, де виявляємо проблемні 
точки. Тож ці локації також вклю-
чені до переліку місць, де сьогодні 
проходили осінні толоки», — додав 
перший заступник голови КМДА 
з питань здійснення самоврядних 
повноважень.

Зазначимо, що з 1 жовтня 
у Києві стартувала масштабна 
кампанія із благоустрою та впо-
рядкування міських вулиць. За-
ступник Кличка почергово виїж-
джає у кожен зі столичних районів 
і перевіряє наведення порядку. 
Сьогоднішні толоки — частина 
плану із наведення ладу в місті. 
Активна фаза триватиме до 15 
листопада, коли будуть підбивати 
підсумки.
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