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Київрада працює за правилами 
«червоної» зони»
Міські депутати, 
аби потрапити 
на пленарне засідання 
Київради, пред’являли 
COVID-сертифікати або 
тести на коронавірус 
з негативним 
результатом.

4 листопада відбулося пленар-
не засідання Київради. Згідно 
з правилами «червоної зони», до 
сесійної зали міських депутатів до-
пускали тільки за наявності COVID-
сертифікату, негативного ПЛР чи 
експрес-тесту або документу про 
одужання від коронавірусу.

«Правила єдині для всіх киян. 
І депутати Київради — не виклю-
чення!» — підкреслив мер міста 
Віталій Кличко, відкриваючи пле-
нарне засідання.

Міський голова наголосив, що 
ситуація із розповсюдженням віру-
су в столиці та в Україні загалом — 
тривожна. Україна сьогодні — третя 
у світі та друга в Європі за смерт-
ністю від COVID-19. Тільки цього 
тижня в Києві — від 40 до понад 60 
летальних випадків щодоби. За ми-
нулу добу, наприклад, — 41 смерть. 
У тому числі — помер восьмиріч-
ний хлопчик. Понад пів тисячі 
госпіталізованих — щодоби в місті. 
Більшість із них — в тяжкому стані.

«Я говорив і ще раз підкреслю: 
98–99 відсотків тих, хто потрапляє 
до лікарні, — невакциновані. А серед 
тих, хто помер від вірусу в столиці — 
жодного вакцинованого! Тому вак-
цинація сьогодні — єдиний спосіб 
зупинити стрімке розповсюдження 
вірусу. І втримати медичну систему 
від колапсу. Бо у нас практично 
заповнені реанімації. Заповнені 
75 відсотків ліжок із киснем. Як 
зазначають медики, в цю хвилю 
лікарні потребують втричі більше 
кисню, ніж у попередні хвилі», — 
сказав мер столиці.

За словами мера, міська влада 
робить все можливе, щоб ефек-
тивно боротися з небезпечною 
хворобою. Так, 88 відсотків ліжок 
у медзакладах столиці обладнані 
подачею кисню. У лікарнях об-
лаштували централізовані систе-
ми подачі кисню. На територіях 
медзакладів встановлені великі 
резервуари для рідкого кисню, 
а лікарні забезпечені необхідним 
обладнанням та медикаментами.

Депутати 
затвердили новий 
антикорупційний 
регламент

Депутати Київради затвердили 
новий Регламент роботи Київської 
міської ради. Необхідність при-
йняття такого рішення викликана 
тим, що у грудні 2020 року завер-
шився термін повноважень Київ-
ської міської ради VIII скликання 
та було відкрито першу сесію ІХ 

скликання. На виконання вимог 
Закону України, новообрана Ки-
ївська міська рада ІХ скликання 
мала затвердити новий Регламент.

Для розробки нового регла-
менту у 2020 році була створена 
робоча група, до складу якої уві-
йшли представники усіх депутат-
ських фракцій. Важливий акцент 
у новому документі зробили на 
підвищенні етичних стандартів 
роботи, а також збільшенні про-
зорості та відкритості діяльності 
Київської міської ради.

«Передбачено вдосконалення 
процедури розгляду проєктів рі-
шень на пленарних засіданнях, 
у тому числі повторного розгляду 
рішень із зауваженнями Київського 
міського голови. Водночас, згідно 
з новим регламентом, буде прово-
дитися антикорупційна експертиза 
проєктів рішень Київської міської 
ради нормативно-правового ха-
рактеру», — наголосив заступник 
міського голови — секретар Ки-
ївської міської ради Володимир 
Бондаренко.

12 столичних вулиць 
отримали нові назви

Також під час пленарного засі-
дання депутати перейменували 12 
вулиць та провулків та встановили 
назви 2 площам, скверу та одній 
вулиці. Відповідні громадські обго-
ворення щодо цих змін попередньо 
відбулись на єдиному вебпорталі 
територіальної громади Києва 
у спеціальній рубриці «Е-місто» 
«Громадське обговорення проєктів 
нормативно-правових актів». Там 
кожен мав змогу ознайомитись 
із запропонованим проєктом рі-
шення, висловити свої пропозиції, 
зауваження, оприлюднити власну 
редакцію проєкту.

Зокрема, перейменували 
у Святошинському районі:

• вулицю Миколи Кузнєцова 
на вулицю Олеся Бабія (укра-
їнського письменника, поета 
і літературознавця);

• вулицю Костюка на вулицю 
Професора Ейхельмана (видат-
ного науковця, громадського та 
політичного діяча, вченого-пра-
вознавця);

• вулицю Павленка на вулицю 
Христини Сушко (видатної діячки 
та військового медика, поручника 
Армії УНР, однієї з найвідоміших 
учасниць Визвольних змагань 
1917–1921 років);

• провулок Павленка на про-
вулок Мовчунівський (повернення 
історичної назви).

У Солом’янському районі:
• вулицю Народного ополчення 

на вулицю Святослава Хороброго 
(для вшанування пам’яті пра-
вителя Київської Русі з династії 
Рюриковичів, Великого князя 
Київського);

• вулицю Молодогвардійську на 
вулицю Володимира Сікевича (ви-
датного військового і політичного 
діяча, генерала-хорунжого армії 
УНР, полковника генерального 
штабу та генерал-майора царської 
армії, посла УНР в Угорщині);

• вулицю Петра Заломова на ву-
лицю Феофіла Яновського (видатно-
го лікаря-терапевта, дійсного члена 
Всеукраїнської академії наук).

• вулицю Московську (в селищі 
Жуляни) на вулицю Григорія Гу-
ляницького (видатного військо-
вого і політичного діяча, одного 
з чільних дипломатів Гетьманщи-
ни, шляхтича, учасника міжусобних 
воєн часів Руїни).

У Дарницькому районі:
• вулицю Малоземельну на ву-

лицю Алімпія Галика (видатного 
київського живописця і гравера 
XVIII століття, ієромонаха Киє-
во-Печерської лаври, керівника 
Лаврської іконописної майстерні).

У Шевченківському районі:
• вулицю Цулукідзе на вулицю 

Наталі Забіли (видатної письмен-
ниці та поетеси);

• провулок Невський на прову-
лок Нивський (від назви місцевості, 
де він пролягає).

У Дніпровському районі:
• вулицю Курнатовського на 

вулицю Остафія Дашкевича (по-
літичного та громадського діяча, 
талановитого військового організа-
тора, ідеолога реєстрової козаччи-
ни, першого козацького гетьмана).

Крім того, в Києві з’явилися:
•  п л о щ а  В і д р а д н а 

у Солом’янському районі (роз-
ташована на перетині просп. Від-
радний та вул. Героїв Севастополя);

• сквер імені Василя Сліпака на 
честь Героя України, всесвітньо 
відомого українського співака, 
добровольця, що загинув на Дон-
басі у 2016 році (розташований 
на розі Андріївського узвозу та 
вул. Боричів Тік у Подільському 
районі);

• вулиця Миколи Костомарова 
на честь видатного українського 
історика, поета та прозаїка (проїзд 
від вул. Професора Підвисоцького 
до ЖК «Новопечерські Липки» 
у Печерському районі);

• Кловська площа, розташова-
на біля станції метро «Кловська» 
у Печерському районі.

До речі, у разі перейменування 
вулиці немає потреби змінювати 
адресу реєстрації у паспорті, це можна 
зробити лише за власним бажанням. 
Крім того, документи на право влас-
ності, авто та інші правоустановчі 
документи, у яких зазначена стара 
назва, залишаються чинними. 

Перейменування вулиці також 
жодним чином не впливає на реаліза-
цію виборчого права. Внести зміни до 
правоустановчих документів можна 
під час чергового візиту до нотаріуса 
(наприклад, у разі продажу майна). 
У разі необхідності довідку про змі-
ну назви вулиці можна отримати 
в Департаменті містобудування та 
архітектури КМДА.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ  
НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. КИЄВА

Додаток до Наказу № Н-270 від 29.10.2021

№ 
об’єкту

№  
марш
руту

Кінцеві зупинки/Шлях слідування

Кількість  
автобусів  
для ви
конання 
переве

зень 

Кількість  
резервних  
автобусів 

Режим  
руху

Інтервал  
руху  

(хвили
ни)

Періодичність  
виконання  
перевезень

1 36

вул. Сирецька – станція метро «Дорогожичі»
Вул. Кирилівська – пров. Цукровий – вул. Копилівська – вул. 

Сирецька – вул. Ольжича – вул. Олени Теліги – вул. Юрія Іллєнка – 
станція метро «Дорогожичі» (в звор. напр. вул. Оранжерейна – 

вул. Дорогожицька – вул. Олени Теліги) 

1
1

Звичайний 30 Щоденно

2 22

вул. Тростянецька – музей «Авіації»
Вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Дека-

бристів –просп. Миколи Бажана – міст Південний – вул. Саперно – 
Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія 
Лобановського – Севастопольська площа – Повітрофлотський 

просп.– вул. Смілянська – вул. Народного Ополчення – вул. Ме-
дова – музей «Авіації» (в зворотному напрямку – вул. Народного 

Ополчення – Севастопольська площа)

16 2 Звичайний 8 Щоденно

3 50

вул. Північна – зал. вокзал «Центральний»
Вул. Північна – просп. Героїв Сталінграду – вул. Героїв Дніпра – 

Оболонський просп. (в звор. напр.: заїзд на ст. м. «Почай-
на») – просп. Степана Бандери – вул. Олени Теліги – вул. Юрія 
Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В’ячеслава Чорновола – 

Повітрофлотський шляхопровід – просп. Перемоги – площа 
Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська (у звор. 

напр.: вул. Саксаганського) – вул. Семена Петлюри – зал. вокзал 
«Центральний»

8 1 Звичайний 13 Щоденно

4 57

Авторинок «Чапаєвка» – ст. м. «Академмістечко»
Авторинок «Чапаєвка» – вул. Академіка Заболотного – Столичне 

шосе –вул. Академіка Заболотного – Одеський шляхопровід – 
Кільцева дорога – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка 

Єфремова – ст. м. «Академмістечко»

8 1 Звичайний 18 Щоденно

5 105

вул. Тростянецька – Бориспільске шоссе 41В
Вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – Харківське 

шосе – вул. Чернігівська – вул. Ташкентська – вул. Старобо-
риспільська – Бориспільське шосе – Дарницьке лісництво (23 

кілометр Харківського шосе) – Бориспільске шосе 41-В – Борис-
пільське шосе – вул. Старобориспільска – вул. Ташкентська Хар-
ківське шосе – вул. Архітектора Вербицького – вул. Тростянецька

1 1 Звичайний 60 Щоденно

6 191

ст. м. «Лісова» – вул. Милославська
Вул. Милославська (від вул. Радунської) – вул. Оноре де Бальзака 
(непарна сторона) – вул. Будищанська – вул. Радунська – вул. Ми-
коли Лаврухіна – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – ш/п 

вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (парна ст.) – вул. 
Теодора Драйзера – вул. Братиславська – вул. Шолом–Алей-

хема – вул. Кубанської України – вул. Кіото – вул. Мурманська – 
Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (в зворотному напрямку: 
Броварський проспект до вул. Братиславської – вул. Кіото – вул. 

Кубанської України)

9 1
Маршрутного 

таксі
7 Щоденно

7 245

ст. м. «Дарниця» – ст. м. «Позняки»
Просп. Миколи Бажана, вул. Драгоманова, вул. Анни Ахматової, 
вул. Ревуцького, Харківське шосе, Дарницька пл. просп. Миру, 

вул. Будівельників, вул. Попудренко (в зворотньому напрямку вул. 
Попудренко, вул. Бажова, вул. Червоноткацька, вул. Будівельни-

ків, бульв. Верховної ради, вул. Будівельників і далі по схемі.)

15 2
Маршрутного 

таксі
5 Щоденно

8 402

вул. Північна – вул. Олександра Архипенка
Вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Героїв Дніпра – 

вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – вул. Маршала 
Малиновського – вул. Йорданська – вул. Олександра Архипенка 

(до просп. Героїв Сталінграда)

5 1
Маршрутного 

таксі
8 Щоденно

9 417

вул. Підлісна – ст. м. «Контрактова площа»
Вул. Підлісна (від вул. Генерала Наумова) – вул. Академіка Була-

ховського (вул. Осіння – розворот) – вул. Академіка Булаховсько-
го – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова – вул. 

Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної – просп. Академіка 
Палладіна – Кільцева дорога – просп. Перемоги (в звор. напр. 
просп. Перемоги – вул. Чорнобильська) – вул. Миколи Васи-

ленка – вул. Дегтярівська (в звор. нап. вул. Дегтярівська – вул. 
Табірна – просп. Перемоги) – вул. Дмитрівська – вул. Коперніка – 
вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Костянтинівська – ст. 
м. «Контрактова площа» (в звор. напр.: вул. Межигірська – вул. 

Нижній Вал і далі за схемою)

10 1
Маршрутного 

таксі
7 Щоденно

10 418

вул. Попудренка – вул. Лісківська
Вул. Лісківська (від вул. Милославської) – вул. Марини Цвє-
таєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора 

Драйзера – вул. Братиславська – вул. Миропільська – вул. Гната 
Хоткевича – просп. Юрія Гагаріна – бульв. Верховної Ради – вул. 
Гната Хоткевича – вул. Червоноткацька – вул. Біломорська – вул. 

Попудренка (в звор. напр.: вул. Попудренка – вул. Братиславська)

8 1
Маршрутного 

таксі
10 Щоденно

11 421

вул. Симиренка – ст. м. «Почайна»
Вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – вул. Василя Кучера – вул. 
Володимира Покотила (в звор. напр.: вул. Володимира Покоти-
ла – бульв. Кольцова – вул. Симиренка) – просп. Леся Курбаса – 
просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – Індустріальний 

ш/п. – Індустріальний пров. – вул. Вадима Гетьмана (в звор. напр.: 
вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська) – вул. Олександра 

Довженка – вул. Олени Теліги – просп. Степана Бандери – Обо-
лонський просп. –вул. Вербова – ст. м. «Почайна»

9 1
Маршрутного 

таксі
10 Щоденно

12 441

ст. м. «Героїв Дніпра» – Сади
Ст. м. «Героїв Дніпра» – просп. Оболонський – вул. Озерна – вул. 

Богатирська ( в звор. напр.: вул. Героїв Дніпра – Оболонський 
просп.) – Сади

2 1
Маршрутного 

таксі
25 Щоденно

13 487

ст. м. «Харківська» – вул. Ремонтна
Вул. Ремонтна – вул. Зрошувальна – вул. Академіка Горбуно-
ва – вул. Бориспільська – Волго–Донський пров. – вул. Юрія 

Литвинського – вул. Севастопольська – вул. Сормовська – вул. 
Ялтинська – вул. Славгородська – вул. Тростянецька – Харківське 
шосе – вул. Архітектора Вербицького – вул. Декабристів – ст. м. 

«Харківська»

7 1
Маршрутного 

таксі
9 Щоденно

14 558

Просп. Свободи – зал. вокзал «Центральний»
Просп. Свободи (від просп. Георгія Гонгадзе) – вул. Наталії 

Ужвій – вул. Мостицька – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – 
вул. Петропавловська – вул. Бакинська – вул. Ольжича – вул. 

Олени Теліги – вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. 
В’ячеслава Чорновола – Повітрофлотський ш/пр (тільки в напр. 

зал. вокзалу) – просп. Перемоги – площа Перемоги – вул. Старо-
вокзальна – вул. Жилянська (в звор. напр.: вул. Саксаганського) – 

вул. Симона Петлюри – з/в «Центральний»)

8 1
Маршрутного 

таксі
9 Щоденно

15 573

вул. Будищанська (до вул. Оноре де Бальзака) –  
бульв. Вацлава Гавела

Вул. Будищанська (від вул. Бальзака) – вул. Радунська – вул. 
Миколи Лаврухіна – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – 
вул. Сержа Лифаря – просп. Володимира Маяковського – просп. 

Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – 
вул. Олени Теліги – вул. Юрія Іллєнка – ст. м. «Дорогожичі» – вул. 
Дегтярівська – вул. Миколи Василенка, просп. Космонавта Ко-

марова, бульв. Вацлава Гавела (в звор. напрямку. вул. Академіка 
Каблукова, вул. Героїв Севастополя, бульв. Вацлава Гавела, вул. 

Миколи Василенка, і далі по схемі)

7 1
Маршрутного 

таксі
20 Щоденно

16 581

Площа Тараса Шевченка – ст. м. «Святошин»
Ст. м. «Святошин» – просп. Перемоги – вул. Данила Щерба-
ківського – площа Валерія Марченка– вул. Івана Виговсько-

го – просп. Правди – вул. Ярослава Івашкевича – вул. Лугова 
(розв. навпроти вул. Бережанська) – вул. Автозаводська – вул. 
Полярна – просп. Рокосовського – вул. Юрія Кондратюка (заїзд 
до Діагностичного центру) – вул. Мінське шосе – площа Тараса 

Шевченка

8 1
Маршрутного 

таксі
10 Щоденно

За дорученням Організатора – Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі
ністрації), робочий орган конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників у м. Києві – Комунальна служба перевезень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до 
Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 03 грудня 2008 року № 1081, запрошує юридичних та фізичних 
осіб взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на авто
бусних маршрутах загального користування м. Києва на наступних умовах за 
наступними об’єктами конкурсу:

Обов’язкові умови конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування:
1. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування перевізник-претендент зобов’язаний:
1.1 забезпечити дотримання вимог законодавства України;
1.2 здійснювати перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, що є об’єктами конкурсу з урахуванням державних соціальних нормативів 
у сфері транспортного обслуговування населення.
2. Структура парку автобусів, що працюватимуть на міських автобусних маршрутах 
загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними 
показниками, а саме для перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Києві, допускаються автобуси (у тому числі і електробуси), 
які відповідають таким вимогам:
2.1 зареєстровані та сертифіковані відповідно до вимог чинного законодавства;
2.2 використовуються автомобільним перевізником на законних підставах;
2.3 перебувають у належному технічному стані, що підтверджується діючим протоколом 
перевірки технічного стану транспортного засобу;
2.4 класу А і І, категорії екологічності не нижче ЄВРО-5 та загальною пасажиромісткістю 
не менше 60 місць, обладнанні кондиціонерами, системами обігріву салону та не менш 
ніж двома входами/виходами для пасажирів з автоматичним відкриванням дверей.
3. Згідно з пунктом 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на ав-
тобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 Департаментом транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(далі – Організатор перевезень) встановлюється вимога щодо забезпечення роботи 
на об’єктах конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах за-
гального користування транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості не менше 49 відсотків від 
загальної кількості автобусів та які пристосовані для користування інвалідами з вадами 
зору, слуху, а також з ураженням опорно-рухового апарату (можливість перевезення 
не менше одного інвалідного візка).
Додаткові умови конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування:
Перевізникам-претендентам забезпечити:
1.1 встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, 
що є об’єктами конкурсу, датчиків підрахунку пасажиропотоку, що розташовуватимуться 
над кожним входом в транспортний засіб, чотирьох камер відеоспостереження з ви-
сокою чіткістю зображення, що розташовуватимуться над входами в транспортний 
засіб, в передній та задній частині салону транспортного засобу для огляду та запису 
внутрішнього простору та в кабіні водія для запису дороги упродовж двох місяців з 
дати, яка буде визначена наказом Організатора перевезень, з можливістю отримання 
та використання Організатором перевезень інформації з цих датчиків та відеокамер та/
або їх підключення до Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту 
та збору інформації;
1.2 встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, 
що є об’єктами конкурсу, не менше 5 спеціальних кнопок аварійної зупинки (зупинки 
на вимогу), що рівномірно розподілені у салоні автобуса на висоті 700–1000 мм над 
рівнем підлоги, зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, 
текстових та звукових систем у салоні автобуса для оголошення зупинок та пандусів, 
відповідно до строків, які буде визначено Договором про організацію перевезень 
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва, які 
використовуватимуться в порядку, визначеному Організатором перевезень;
1.3 дотримання в транспортних засобах, які пропонуються для роботи на маршрутах, 
що є об’єктами конкурсу, температури внутрішнього простору салону автобусу під 
час надання послуг в літній період (з 15 (п’ятнадцятого) квітня до 15 (п’ятнадцятого) 
жовтня) на рівні від 22 °C до 28 °C та в зимовий період (з 16 (шістнадцятого) жовтня до 
14 (чотирнадцятого) квітня) на рівні від 10 °C до 15°C;
1.4 встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, 
що є об’єктами конкурсу, технічних засобів контролю за роботою транспортних засо-
бів в реальному часі (бортове обладнання для вимірювання напрямку руху, координат, 
місця розташування транспортного засобу і іншої інформації), яка використовуватиме 
систему глобального позиціювання (далі – GPS-системи) упродовж одного місяця з 
дати, яка буде визначена наказом Організатора перевезень;
1.5 можливість використання отриманих GPS-системою даних в інформаційних сис-
темах, визначених Організатором перевезень та/або підключення GPS-системи до 
Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації 
упродовж одного місяця з дати, яка буде визначена наказом Організатора перевезень;
1.6 розміщення в салонах транспортних засобів, які пропонуються для роботи на 
маршрутах, що є об’єктами конкурсу, візуальної інформації та трафаретів, які будуть 
визначені Договором про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному 
маршруті загального користування м. Києва;
1.7 приєднання до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажир-
ському транспорті міста Києва незалежно від форми власності транспортних засобів, які 
пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, у строки, визначені 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26 жовтня 2018 року № 1934;
1.8 водіїв рухомого складу форменим одягом, упродовж одного місяця з дати укладання 
Договору про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування м. Києва, згідно з визначеним Договором про організацію 
перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування 
м. Києва зразком;
1.9 здійснення відповідного брендування лівреєю автобусів, які пропонуються для 
роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, упродовж одного місяця з дати, яка 
буде визначена наказом Організатора перевезень.
2. У відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту, що подаються у кон-
верті з позначкою «№ 1» обов’язково зазначається підтвердження про забезпечення 
виконання зазначених у пункті 1 цих додаткових умов.
3. Помістити у конверт з позначкою «№ 1» копії протоколів перевірки технічного стану 
транспортних засобів, чинних на момент подання документів на конкурс та на дату 
проведення самого конкурсу, копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів 
та тимчасових реєстраційних талонів (за наявності) на транспортні засоби, вказані в 
відомостях про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, що 
подаються у конверті з позначкою «№ 1».

УВАГА! Для отримання інформації щодо об’єктів конкурсу, отримання бланків 
документів для участі у конкурсі, подання документів для участі у конкурсі, 
прохання звертатись до Комунальної служби перевезень виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА), за адресою: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових 
7/9, поверх 3, пн. – чт. з 8:00 год. до 16:00 год., пт. з 8:00 год. до 15:00 год.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізникомпретендентом у 
закритих конвертах: з позначкою № 1 який містить документи для участі в 
конкурсі, та № 2 який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт 
конкурсу подає документи перевізникпретендент.

Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі – 19.11.2021 року 
включно. Прийом документів для участі у конкурсі в здійнсюється робочі дні до 
19 листопада 2021 року включно з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з понеділка 
по четвер та у п’ятницю з 08 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезнаходженням виконав
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(м. Київ, вул. Хрещатик 36): 10.12.2021 року о 10:00 год.

Реєстрація учасників з 09:00 год. за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 36, 
поверх 1.

Розмір плати за участь у конкурсі становить 5100,00 грн. за один об’єкт 
конкурсу та вноситься перевізникамипретендентами на рахунок Комунальної 
служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь
кої державної адміністрації) UA913057490000002600330945901 в ПАТ «Банк 
Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ 25383769.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 4893152, 
email: ksp2007@ukr.net.

Всі особи, які представляють інтереси перевізникапретендента на конкурсі 
(крім керівника) повинні мати з собою оформлену належним чином довіреність, 
надану перевізникомпретендентом.
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(дата офіційного опублікування в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 

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 відповідальністю 
«ЛЕНД БІЛД», ЄДРПОУ – 44131808.

(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 від-

мовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господа
рювання

01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, 
пов. 2, кабінет 7, +380671012036.

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи – під-

приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

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

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво гідротехнічних споруд вздовж 

(на) земельних ділянок (ділянках) з кадастро-
вими номерами 3223151000:04:049:0003; 
3223151000:04:053:0014 на території Укра-
їнської міської ради, Обухівського району 
Київської області. Передбачені проєктні 
рішення направлені на поліпшення еколо-
гічного стану території шляхом виконання 
інженерної підготовки, що включає в себе 
будівництво каналів, берегоукріплення водойм 
для стабілізації берегової лінії, розчищення 
мілководь акваторії водойм вздовж берего-
укріплень, будівництво причалів для човнів 
маломірного флоту.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається 

виконати берегоукріплення каналів різними 
типами берегоукріплень, в тому числі – вер-
тикального, укісного та напівукісного типів з 
використанням залізобетонних конструкцій 
та сипучих будівельних матеріалів.

Технічна альтернатива 2.
Планованою діяльністю передбачається 

вертикальне берегоукріплення каналів з 
використанням залізобетонних конструкцій.

3. Місце провадження планованої ді
яльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні ділянка 
будівництва розташована на території Укра-
їнської міської ради Обухівського району Ки-
ївської області. Роботи частково проводяться 
на землях водного фонду.

Провадження планованої діяльнос-
ті передбачається вздовж (на) земель-
них ділянок (ділянках) з кадастровими 
номерами: 3223151000:04:049:0003; 
3223151000:04:053:0014.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціальноекономічний вплив пла
нованої діяльності

Реалізація проєктних рішень дозволить 
покращити екологічний стан території і ста-
білізувати берегову лінію водойм в порівнянні 
з існуючим за рахунок будівництва бере-
гоукріплень і розчистки акваторії водойм. 
Створення упорядкованої берегової лінії 
дозволить експлуатувати прибережну смугу 
без погіршення її екологічної якості. 

Позитивний соціальний ефект полягає у 
збереженні якості природних водойм для 
рекреаційного призначення, а також по-
кращення умов для відпочинку і проведення 
дозвілля мешканців.

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

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

В складі проєкту передбачається:
 – влаштування каналів орієнтовною до-

вжиною 3,50 км;
 – інженерна підготовка території;
 – берегоукріплення напівукісного, вер-

тикального та укісного профілів каналів до-
вжиною близько 8,30 км;

 – розчищення мілководь акваторії водойм 
вздовж берегоукріплень;

 – берегоукріплення укісного профілю існу-
ючої водойми орієнтовною довжиною 860,0 м;

 – будівництво причалів та причальних пірсів 
з пониженими майданчиками;

 – влаштування водоперепускних труб 
(колекторів) для забезпечення проточності 
каналів – 3 шт.;

 – влаштування прогулянкового променаду 
вздовж каналів для організації експлуатації 
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 довкілля 

може спостерігатись внаслідок зміни ланд-
шафту ділянки, на якій виконуються роботи. 
Для запобігання значного впливу на ґрунти 
шляхом заболочення та вторинного засолення 
необхідно суворо виконувати вимоги ДБН 
В.2.4–1-99. При будівництві об’єкта вплив 
на довкілля – в межах гранично допустимих 
норм. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності передбачають дотримання 
основного юридичного документу – Вод-
ного кодексу України, що регламентує ви-
конання робіт на водних об’єктах України. 
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівні й територіальні 
обмеження згідно з чинними нормативними 
документами. Планована діяльність визна-
чається проєктно-технічною документацією, 
яка перевіряється та погоджується відповідно 
до норм чинного законодавства. Викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря 
при будівництві відповідають звичайному стану 
повітря населених місць, викиди незначні і 
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини 
не будуть використовуватись, будівельні 
відходи передаватимуться спеціалізованим 
організаціям. Забороняється проводити всі 
види гідро-механізованих робіт у період не-
ресту риб, строки заборони встановлюються 
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 
влаштування берегоукріплення каналів вер-
тикального профілю з використанням залізо-
бетонних конструкцій необхідно враховувати 
екологічні обмеження щодо проведення буді-
вельних робіт. А саме – необхідність створення 
додаткових майданчиків для складування 
великої кількості залізобетонних конструкцій 
та будівельних матеріалів. Передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речовин 
від залучення додаткової будівельної техніки 
та збільшення тривалості її роботи для бу-
дівництва вертикального берегоукріплення, 
додатковий вплив на ґрунти при облаштуванні 
збільшених площ для складування.

щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації прово-

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

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна екологоінженерна під
готовка і захист території за альтер
нативами:

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки та 

захисту території передбачають:
- влаштування будівельно-монтажного 

майданчика за межами прибережно захис-
ної смуги;

- влаштування тимчасових внутрішньомай-
данчикових під’їздів;

- організацію спеціально відведених та від-
повідно 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 про-

єктом при розробці ґрунту з метою уникнення 
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 великої кількості залізобетонних 
конструкцій та будівельних матеріалів.

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 довкілля 

за технічною альтернативою 1 є:
Атмосферне повітря – незначне забруднен-

ня атмосфери, яке пов’язане з експлуатацією 
будівельної техніки (викиди відпрацьованих 
газів від двигунів), з перевантаженням ще-
беневої та піщаної продукції (викиди пилу 
неорганічного) та зі зварювальними операці-
ями (викиди зварювального аерозолю та ін.). 
Обмежується неорганізованим, періодичним 
і відносно короткочасним характером дії 
таких джерел.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Водне середовище – роботи на землях 

водного фонду проводяться з дотриманням 
вимог Водного кодексу України. Знешкоджен-
ня побутових стічних вод під час будівельних 
робіт виконується шляхом їх вивозу на очисні 
споруди згідно з укладеними договорами. 
Внаслідок виконання будівельних робіт в 
акваторії у вигляді утворення додаткової мут-
ності. Обмежується дотриманням технології 
виконання будівельних робіт. Мутність, що 
утворюється – значно не перевищуватиме 
показники природного стану водойми.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Флора, фауна, біорізноманіття – під час 

виконання будівельних робіт спостерігається 
вплив на рибні ресурси водойми, тимчасове 
погіршення умов життєдіяльності гідробіонтів 
та чисельності організмів планктону та бен-
тосу. Обмежується дотриманням технології 
виконання будівельних робіт і дотриманням 
обмежень проведення будівельних робіт 
в акваторії в період нерестової заборони. 
Планована діяльність передбачає вплив на 
водну рослинність при розчищенні акваторії, 
а також видалення самосівів дерев і кущів, 
що заважатимуть виконанню будівельних 
робіт. Після закінчення будівельних робіт 
проводиться озеленення території.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Геологічне середовище – вплив пов’язаний 

з будівельними роботами (риття траншей, 
котлованів, каналів, планування території, 
тощо). По завершенню будівельних робіт 
проводиться благоустрій території. Під час 
експлуатації – запобігання процесів розмиву 
та руйнування, збереження берегової смуги 
річки на ділянці провадження планованої ді-
яльності. Зменшення території суші внаслідок 
будівництва каналів.

Ґрунти – тимчасовий незначний вплив 
на ґрунти при проведенні будівельних робіт 
(порушення цілісності ґрунтів, можливе за-
бруднення тощо). При дотриманні прийнятих 
в проєкті заходів даний вплив оцінюється як 
мінімальний. Під час експлуатації – стабілі-
зація берегової лінії річки Козинка на ділянці 
провадження планованої діяльності та як 
результат – відсутність втрат ґрунтів. Можливе 
заболочення та вторинне засолення ґрунтів 
при неправильній експлуатації каналів і не-
дотриманні вимог ДБН В.2.4–1-99.

Техногенне середовище – при будівництві 
вплив оцінюється як незначний. Під час екс-
плуатації – запобігання підтопленню території, 
затоплення існуючих мереж і комунікацій тощо.

Соціальне середовище – при будівни-
цтві 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 природних 

водойм 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 
технічній альтернативі 1. Відмінність потен-
ційного впливу від технічної альтернативи 1 
буде вплив на атмосферне повітря та ґрун-
ти при облаштуванні додаткових площ для 
складування залізобетонних конструкцій та 
будівельних матеріалів.

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. 2, 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) – сільськогосподарське освоєння, 
рекультивація та меліорація земель (управлін-
ня водними ресурсами для ведення сільського 
господарства, у тому числі із зрошуванням і 
меліорацією) на територіях площею 20 гектарів 
і більше або на територіях та об’єктах при-
родно-заповідного фонду чи в їх охоронних 
зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво 
меліоративних систем та окремих об’єктів 
інженерної інфраструктури меліоративних 
систем.

 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) – про-
ведення робіт з розчищення і днопоглиблення 
русла та дна річок, берегоукріплення, 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 вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
приймається 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 ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивова-
ного 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 пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений 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 

довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає 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 що-
найменше 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 об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено 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, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запо-
бігання 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 ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень 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 плано
ваної 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 дер-
жавної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить при-
йняття 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

Департамент 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, пошто-
ва адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа)

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!
ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО-СВІТ» по-

відомляє, що тарифи на комунальні 
послуги з постачання теплової енергії 
для розрахунків з іншими споживачами 
розраховані згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011 №869 
(зі змінами) 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» провадити господарську 
діяльність з виробництва, транспорту-
вання та постачання теплової енергії для 
надання послуги з постачання теплової 
енергії споживачам.

Проект тарифу на надання послуги 
з постачання теплової енергії іншим 
споживачам на 2021–2022 роки, котрий 
був оприлюднений раніше:

Найменування
Плановий тариф,  

грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

Інші споживачі 2 803,2 3 363,84

Діючі тарифи встановлюються на 
економічно обґрунтованому рівні вироб-
ництва, транспортування та постачання 
теплової енергії та надання послуг.

У зв’язку зі зміною ціни природно-
го газу для потреб інших споживачів 
на жовтень 2021 року, відповідно до 
додаткової угоди з ТОВ «Газопоста-
чальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 
та встановлення її на рівні 20641,50 
грн без ПДВ, без тарифу на послуги 
з транспортування природного газу 
для внутрішньої точки виходу з газо-
транспортної системи, коефіцієнту, 
який застосовується при замовленні 
потужності на добу на перед у відпо-
відному періоді, плановий тариф на 
надання послуги з постачання теплової 

енергії іншим споживачам на 2021–2022 
року складе:

Найменування
Плановий тариф,  

грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

Інші споживачі 4065,35 4878,41

Із структурою розрахованих тарифів 
на послуги з постачання теплової енергії 
ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО-СВІТ» для здій-
снення розрахунків з іншими споживачами 
можливо ознайомитись на сайти www.
teplo-svit.com.ua та офіційному вебсайті 
Київської міської державної адміністрації.

Зауваження та пропозиції прийма-
ються протягом 7 календарних днів з дня 
виходу оголошення на електрону по-
шту TeplosvitFT@gmail.com або поштову 
адресу: 01011, місто Київ, вул. Рибаль-
ська, буд. 22, тел./факс +380672443214.

Місцезнаходження органу, що вста-
новлює тарифи :

м.Київ, вул.Хрещатик, 36.

До уваги киян та представників органів  
місцевого самоврядування!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
«ТЕПЛО-СВІТ» згідно із Законом 
України «Про особливості доступу 
до інформації у сферах постачання 
електричної енергії, природного 
газу, теплопостачання, централі-
зованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водо-
постачання та водовідведення» 
та вимогами Порядку розроблен-
ня, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері теплопос-
тачання, затвердженого наказом 
Мінрегіону від 19.08.2020 №191 
розробила та оприлюднює Інвес-
тиційну програму ТОВ «КОМПАНІЯ 
«ТЕПЛО-СВІТ» у сфері теплопоста-
чання на 12 місяців з 01.10.2021.

Зазначена Інвестиційна про-
грама розміщена на офіційному 
вебсайті ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО-
СВІТ» за посиланням: http://www.
teplo-svit.com.ua/

Пропозиції до Інвестицій-
ної програми ТОВ «КОМПАНІЯ 
«ТЕПЛО-СВІТ» у сфері теплопоста-
чання (виробництво теплової енер-
гії, її транспортування та поста-
чання) на 12 місяців з 01.10.2021 
просимо надавати з 05 листопада 
до 19 листопада 2021 року включно 
на поштову адресу: 01011, місто 
Київ, вул. Рибальська, буд. 22, з 
позначкою в темі листа: «Інвести-
ційна програма ТОВ «КОМПАНІЯ 
«ТЕПЛО-СВІТ» у сфері теплопоста-
чання на 12 місяців з 01.10.2021».
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557
Розпорядження № 2192 від 20.10.2021 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» та від 28 грудня 1992 року №731 
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг за нозологіями:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями та 
послуги, що входять до їх складу, які надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони 
здоров’я», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 07 липня 2015 року за 
№ 76/1187, новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Установити Тарифи на платні послуги за нозологіями, які надає Український науково-практичний центр 
ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, що 
додаються».

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11,12.
2. Це розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 02 листопада 2021 року за № 242/590.

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

Повідомлення про оприлюднення 
проєкту Плану управління відходами в 
місті Києві до 2030 року та Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до Закону України «Про страте-
гічну екологічну оцінку» з метою одержання та 
врахування пропозицій і зауважень громад-
ськості Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) оприлюднює для громадського 
обговорення проєкт Плану управління від-
ходами в місті Києві до 2030 року та Звіт про 
стратегічну екологічну оцінку.

Повна назва документа державного пла-
нування що пропонується, та стислий виклад 
його змісту:

План управління відходами в місті Києві 
до 2030 року.

План управління відходами в місті Києві 
до 2030 року розроблено на виконання На-
ціональної стратегії управління відходами в 
Україні до 2030 року, схваленої розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 
№ 820-р та Національного плану управління 
відходами до 2030 року, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
20.02.2019 № 117-р, який спрямований на 
забезпечення сталого управління відходами 
в місті, виходячи з оцінки поточного стану 
сфери управління відходами.

Орган, що прийматиме рішення про за-
твердження документа державного плану-
вання: Київська міська рада.

Передбачувана процедура громадського 
обговорення: відповідно до частини другої 

статті 12 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» громадське обговорення 
проєкту Плану управління відходами в місті 
Києві до 2030 року та Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку розпочато з дня її опри-
люднення на сайті Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) dzki@kyivcity.
gov.ua у розділі «Консультації з громадськіс-
тю» за посиланням https://dzki.kyivcity.gov.
ua/content/konsultacii-z-gromadskistyu.html.

Відповідно до частин четвертої та сьомої 
статті 12 до Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» громадськість в меж-
ах строку громадського обговорення має 
право подати в письмовій формі (в тому 
числі в електронному вигляді) зауваження 
та пропозиції до проєкту Плану управління 
відходами в місті Києві до 2030 року та Звіту 
про стратегічну екологічну оцінку.

Зауваження і пропозиції до проєкту Плану 
управління відходами в місті Києві до 2030 
року та Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку подаються до Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Жи-
томирська, 15-А

Відповідальна особа: Жилка Мари-
на Вячеславівна, контактні дані: e-mail: 
infrastructure@kyivcity.gov.ua, vsodep@ukr.net; 
тел. (044) 235 92 36 (38)

Строк подання зауважень і пропозицій 
становить 30 днів з дня публікації цього 
Повідомлення.

Оголошення про реорганізацію 
комунального підприємства вико
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київський міський 
туристичноінформаційний центр»

Відповідно до рішення Київської 
міської ради від 31 серпня 2021 року 
№ 2183/2224 « Про реорганізацію ко-
мунального підприємства виконавчого 
органу Київської міської ради ( Київ-
ської міської державної адміністрації) 
«Київський міський туристично-інфор-
маційний центр» та розпорядження 
виконавчого органу Київської міської 
ради ( Київської міської державної 
адміністрації) від 29 жовтня 2021 року 
припиняє свою діяльність комунальне 
підприємство виконавчого органу Ки-

ївської міської ради ( Київської міської 
державної адміністрації) «Київський 
міський туристично-інформаційний 
центр» ( місцезнаходження Україна, 
01103, місто Київ, вулиця Михайла 
Бойчука, будинок 21; код ЕДРПОУ 
03358417 ) шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підпри-
ємство підприємства виконавчого 
органу Київської міської ради ( Київ-
ської міської державної адміністрації) 
«Київський центр розвитку туризму «

Голова комісії з реорганізації Семе-
ній Валерій Іванович тел. 050 4463502

Заяви кредиторів приймаються у 
письмовому вигляді протягом двох 
місяці з дня опублікування оголошення 
за адресою : Україна, 01103, місто Київ, 
вулиця Михайла Бойчука, будинок 21.

Втрачене Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серії АА N022053 видане 
20 червня 2013 року на ім'я Марценюк Родіон Євгенович, вважати недійсним.

Втрачене Чорнобильське посвідчення 1Б N 040650 від 28.02.2020р. 
видане КМДА на ім’я Житар Наталія Олександрівна, вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає  
рекламодавець.  

Реклама друкується мовою оригіналу.

Повідомлення про оприлюднення документа 
державного планування та Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку проєкту Плану дій «Зелене місто» для міста Києва

З метою одержання та враху-
вання зауважень та пропозицій 
громадськості на Єдиному веб-
порталі територіальної грома-
ди міста Києва за посиланням 
https://kyivcity.gov.ua/navkolyshnie_
seredovyshche_mista/Green_City/
dokumenti_ta_prezentatsi оприлюд-
нено проєкт Плану дій «Зелене 
місто» для міста Києва, а також 
Звіт про його стратегічну еколо-
гічну оцінку (далі – Звіт про СЕО).

План дій «Зелене місто» для 
міста Києва є документом стра-
тегічного планування місцевого 
рівня, що стосується довгостро-
кового покращення стану довкіл-
ля та екологічних активів міста 
через пом’якшення тиску впливу 
секторів, серед яких транспорт, 
промислові підприємства, будівлі 
та енергетика, водопостачання 
та водовідведення, поводження 
з відходами, землекористування.

Орган, що прийматиме рішен-
ня про затвердження: Київська 
міська рада.

Орган, від якого можна отрима-
ти інформацію щодо Плану дій «Зе-
лене місто» для міста Києва та Звіту 

про СЕО: Департамент економіки 
та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
(вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, 
е-пошта: org@guekmda.gov.ua).

Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій: відсутня.

Передбачувана процедура гро-
мадського обговорення: зауважен-
ня та пропозиції просимо надавати 
особисто або через уповноваже-
ного представника у письмовому 
вигляді із зазначенням прізвища, 
ім’я та по-батькові, місця про-
живання, особистого підпису; від 
юридичних осіб – із зазначенням їх 
найменування, місця знаходження, 
посади і особистого підпису керів-
ника до Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
(вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, 
е-пошта: org@guekmda.gov.ua).

Строк громадського обгово-
рення – 30 днів з дати публікації.

Відповідальна особа: Світлич-
ний Олег Петрович, е-пошта org@
guekmda.gov.ua. 

Секретаріат Київської міської 
ради оголошує конкурс на за
міщення вакантної посади за
ступника начальника управління з 
питань запобігання та виявлення 
корупції (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), та 
Типових професійно-кваліфікаційних 
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 
органах 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 4×6 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.

Дитячий садочок із сонячними 
панелями та футбольним полем 
відкрили у Дарницькому районі

2 листопада мер Києва Віталій 
Кличко відкрив після реконструкції 
дитячий садок № 741 у Дарницькому 
районі міста — на проспекті Миколи 
Бажана, 7-Є. Уже за тиждень садочок 
відкриє двері для 220 малюків. Тут 
діятимуть 12 груп.

Садочок на проспекті Миколи 
Бажана ввели в експлуатацію у 1985 
році. Через 10 років його закри-
ли, а його приміщення передали 
в оренду. У 2019 році будівлю по-
вернули місту.

«Повне оновлення садочку роз-
почали рік тому — у березні 2020 

року. Тепер це ще один сучасний 
столичний садочок, яким можна 
пишатися. Вже 34-й із збудованих 
чи повністю реконструйованих 
дитсадків протягом останніх років 
у столиці», — розповів мер Києва 
Віталій Кличко.

Будівлю капітально відремон-
тували, встановили обладнання 
індивідуального теплопункту, вен-
тиляційних камер, облаштували 
харчоблок, пральні, теплу підлогу 
у групах на першому поверсі.

У будівлі, окрім дитячих кімнат, 
також є музична та спортивна зали, 

сенсорна кімната, кімната ручної 
праці, ігротека, комп’ютерна кім-
ната. Буде зручним заклад і для 
маломобільних груп: має пандус 
на вході та пристінні поручні.

Придбали всі необхідні меблі та 
устаткування для груп, приміщень 
для музичних і фізкультурних ігор 
та занять. Для дітей навіть зробили 
мініатюрне футбольне поле авто-
містечко, внутрішній двір із літнім 
театром та сценою.

Садок — енергоощадний, адже має 
сонячні панелі на даху. Тож частково 
самостійно покриватиме потреби 
в енергоспоживанні, особливо під 
час аварійних відключень. Це другий 
садок у столиці з такими можливос-
тями. Новий садок також має сучасну 
систему доступу: диспетчерський 
пункт, систему відеоспостереження 
та електронний контроль доступу 
на територію.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


