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Людина-епоха: у столиці попрощалися
із Олександром Омельченком
Н

а похороні була вся його родина — дружина Людмила,
двоє синів: Ян і Олександр,
четверо внучок і онук. Проводити в останню путь Олександра
Омельченка приїхав мер Києва
Віталій Кличко.
Олександра Олександровича
поховали неподалік від легендарного хореографа Григорія Чапкіса,
колишнього прем’єр-міністра, першого голови СБУ Євгена Марчука
та народного депутата восьми
скликань Юхима Звягільського,
які також померли від ускладнень
коронавірусної хвороби.
Під час церемонії прощання з Олександром Омельченком
у Колонній залі КМДА та на Байковому кладовищі пролунало
багато теплих слів і спогадів. Всі
пам’ятають його як сильну, енергійну, життєрадісну людину з чудовим
почуттям гумору.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, як Олександр Омельченко
якось прилетів на один із його
боксерських матчів, який відбувався у Нью-Йорку на арені
Madison Square Garden, із великою
кількістю українських прапорів.
Жовто-сині знамена Сан Санич
роздав всім без винятку вболівальникам у залі.
«Після бою хтось зауважив, мовляв, навіть темношкірі глядачі були
з українськими прапорами. Сан

Санич відреагував: „То всі наші
хлопці — чорноморці“», — згадав
Київський міський голова.
За його словами, Олександр
Омельченко до останнього дня
цікавився життям міста, вболівав
за долю Києва та всієї України.
«Коли він виступав у Київраді,
весь зал затихав. Такою великою
повагою користувалась ця мудра
людина. Олександр Олександрович
залишив добру пам’ять у серці
кожного», — сказав Віталій Кличко.
Колишній заступник голови
КМДА та міського голови часів
Омельченка, а нині депутат Київради Володимир Яловий, розповів «Вечірньому Києву», що Сан
Санич охоче жартував над собою,
але ніколи не дозволяв собі зло
жартувати над іншими. Він пригадав, як святкували один із днів
народження Сан Санича 9 серпня
у нього на дачі під Києвом.
«Це був звичайний одноповерховий будинок, біля якого знаходився невеликий зариблений ставок
розміром шість соток, — згадує
Володимир Яловий. — Сан Санич
організував для гостей риболовлю
на вудки, але ні в кого не клювало.
Але ж Омельченко пообіцяв пригостити всіх рибною юшкою, тож
приніс із хати невід. Потім почали
вирішувати, хто найвищий, той
і полізе у воду. Охочих було мало.
Сан Санич, який був невеликого

Спадок Омельченка:
що з’явилося у столиці
за дві каденції на посаді
міського голови

Фото Бориса Корпусенка

Героя України, колишнього міського
голову, політика, лідера фракції «Єдність»
у Київраді минулого понеділка поховали
на Байковому кладовищі.

зросту, жартував, що йому „знову
доведеться за всіх віддуватись“…»
За словами Володимира Ялового,
Олександра Омельченка поважали
всі мери, а на святкування Днів Києва до української столиці приїздили
делегації з багатьох країн світу.
А колишній мер Маріуполя, заступник міського голови Києва
у 2000-ні роки Михайло Поживанов пригадав, як Сан Санич міг зателефонувати йому навіть о шостій
ранку та повідомити, що він зараз
на Солом’янці, а там труба тече.
«Каже, ти ж заступник
з комунального господарства, давай
бігом сюди, а я в інші райони поїхав, через пів години доповіси. Він
завжди й у будь-який час тримав
руку на пульсі міста», — розповів
«Вечірньому Києву» Михайло Поживанов.
З ім’ям Олександра Омельченка пов’язана ціла епоха в історії
Києва. Він мав репутацію міцного
господарника та користувався неабияким авторитетом серед колег
та високопосадовців. За часи його
роботи на посаді Київського міського голови українська столиця
переживала яскравий період розбудови та розвитку. Ми пропонуємо
читачам згадати найбільш значимі
об’єкти столиці, які з’явилися за
каденції Олександра Омельченка.

Відбудова культових
споруд та шедеврів
архітектури
Під керівництвом Сан Санича,
як його називали колеги та друзі,
Київ змінився. Були відроджені знакові будівлі, які сьогодні
є візитівками не тільки столиці,
а й України. Особливу увагу мер
приділив відновленню втрачених
за радянський час визначних культових споруд. За його першу каден-

цію були відреставровані: Церква
на Аскольдовій Могилі та Пантелеймонівський собор у Феофанії.
Були відбудовані: Церква Богородиці Пирогощі — найстарший храм
Подолу, відтворений в архітектурних
формах давньоруських храмів (1997–
98), Михайлівський Золотоверхий
Собор (1997–98), Успенський собор
Києво-Печерської Лаври, зруйнований під час війни (2000) та Церква
Різдва Христового на Поштовій Площі, де відспівували Тараса Шевченка
(2003–2004).
Також був закладений камінь
на відновлення Микільського
військового собору — унікальної
святині, збудованої на кошти Івана
Мазепи. Розроблялися проєкти

відбудови Стрітенської церкви
та Десятинної церкви, які так
і не вдалося реалізувати.
Серед інших збудованих за часів
Омельченка святинь є каплиця
Миколи Чудотворця на воді, Преображенський собор на Теремках,
Храм Різдва Христового на Оболоні.
Також він здійснив неабиякий
внесок у реконструкцію будівлі Національної філармонії у 1996 році.
Іншим важливим досягнення щодо
порятунку пам’яток були реставраційні роботи та відновлення
інтер’єрів у Будинку з Химерами —
видатного творіння архітектора
Владислава Городецького.
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РЕКЛАМА
Заява про екологічні
наслідки діяльності

У складі матеріалів проекту «Реконструкція нежитлової будівлі (літ. «А») під
будинок житловий готельного типу з закладом громадського харчування (без
зміни зовнішніх геометричних розмірів
фундаментів у плані). Реконструкція, м.
Київ, вулиця Рейтарська, б. 15» розроблено
розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС), виконаний у відповідності з діючими нормативами, правилами,
інструкціями і державними стандартами.
Основна мета проектованої діяльності:
покращення туристичного клімату в
країні, забезпечення туристів та гостей
столиці сучасним житлом з закладом громадського харчування;
створення додаткових робочих місць;
надходження додаткових коштів в бюджет міста;
більш раціональне використання земельної ділянки.
Ділянка, де проводиться реконструкція
нежитлової будівлі (літ. «А»), розташована
в центральній частині міста Києва, в межах
його історичного ядра, в південній частині
Шевченківського адміністративного району
по вул. Рейтарська, 15.
Об’єктом проектування є будинок №15,
зведений в 1970-і рр. 20 століття.
Територія проектування складається
з одної земельної ділянки. Кадастровий
номер ділянки – 8000000000:76:011:0035
(площа 0,0428 га.). Код КВЦПЗ – 03.10 – для
будівництва та обслуговування будівель
ринкової інфраструктури.
До розробки проекту отримані містобудівні умови і обмеження забудови
земельної ділянки, відповідно до яких наміри забудови здійснити реконструкцію
нежитлової будівлі під готель, відповідають
цільовому призначенню земельної ділянки.
Реконструкція передбачається в одну
чергу.
Об’єкт відноситься до екологічно безпечних, аварійні викиди не створюватимуть
небезпечних концентрацій у приземному
шарі атмосфери.
Заїзд на дворову територію виконано
з вул. Рейтарська по існуючому проїзду.
Проектом передбачено організацію
пішохідного руху із збереженням пішохідних
шляхів, що склались. Вхідні групи, сходи та
інші конструктивні елементи розташовані
без порушення меж землекористування.
Для зручного руху колясок інвалідів та інших
маломобільних груп населення передбачається пониження бортового каменю на
перетинах тротуарів та місцевого проїзду.
Враховуючи розміщення об’єкту в центральній частині міста, історично сформованому районі та в умовах реконструкції,
місця для зберігання індивідуального транспорту мешканців готелю і відвідувачів,
передбачено розмістити на орендованих
територіях, згідно договору.
Проект реконструкції передбачає виконання ряду реставраційних та ремонтних
робіт з метою пристосування існуючого
будинку для потреб сучасного використання
готелю без зміни геометричних параметрів
будівлі.
Об’ємно-просторова композиція нежитлової будівлі має каскадну зовнішню форму
і складається з 7-ми поверхів та підвалу.
Всі просторові компоненти комплексу
мають чітке зонування.
Проектом передбачено зміну планувального рішення всередині будівлі на
усіх поверхах із влаштуванням внутрішніх
інженерних мереж опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення,
електропостачання та електроосвітлення,
а також, опорядження приміщень, заміну

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор(замовник) – АТ «Укртрансгаз» в особі філії «Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної
системи» АТ «Укртрансгаз»
Поштова і електронна адреса замовника – f-office@utg.ua
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – вул.
Деревлянська, 8 в м. Києві» (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна відповідно до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно – 2056392280000
3. Характеристика діяльності
(об’єкта) – Реконструкція приміщень
готельного-учбового комплексу, розташованого в блоці 1.2 житлово-офісного
комплексу, під влаштування адміністративних приміщень
Технічні та технологічні дані –
Частина будівлі, в якій передбачається
реконструкція, входить до складу «Житлового будинку в комплексі з об’єктами
соціальної сфери по вул. Мельникова
81». Об’єкт займає цілий блок в будівлі з
підвального по десятий поверхи включно,
а також підземний паркінг на 20 машиномісць. Комплекс побудований в 2000–2001
р.р. Проектом, без порушення умов функціонування прилеглих об’єктів, пропонується реконструкція учбово-готельного
комплексу (блок 1.2) під влаштування
адміністративних приміщень.
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності –
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

внутрішніх та зовнішніх дверей та вікон,
влаштування г/к перегородок.
Перепланування приміщень підвального
та 1-го поверхів під приміщення кафе, заміна ліфтового обладнання, розміщення
технічних приміщень, ремонтно-реставраційні роботи фасадів будинку.
Проектом передбачена заміна існуючих
конструкцій 7-го поверху та влаштування
конференц-залу площею 90 м2 , заміна
конструкцій покрівлі, та покриття терас,
заміна конструкцій огородження терас
та парапетів, що наразі, перебувають у
напівзруйнованому стані.
До складу будівлі входять такі групи
приміщень і служб:
приймально – вестибюльна;
житлова;
підприємство харчування;
адміністрації та служб експлуатації;
приміщення служби обслуговування.
В якості джерела тепла передбачено
автономну дахову газову котельню.
Покриття заданих теплових навантажень
передбачається встановлення в приміщенні
котельні чотирьох газових настінних кондесаційних котла «Logamax plus GB 162–100 V2»
теплопотужністю 94,5 кВт, кожен, виробництва фірми «Bosch Thermotechnik GMBH»,
Німеччина.
Схема системи опалення готелю прийнята двотрубна, вертикальна з горизонтальними відгалудженнями.
Теплоносій – вода з параметрами 80–
60°С для опалення і 60–40°С – для вентиляції.
Вентиляція готельних номерів передбачена припливно-витяжна з механічним
спонуканням.
За завданням замовника, для кожного
поверху готелю запроектовані окремі підвісні припливні установки.
Приплив повітря організовано до готельних номерів; витяжку – із санвузлів
та ванних кімнат.
Витяжні системи готельних номерів
проектуються для безперервної цілодобової
роботи з автоматичним перемиканням і
автоматичним вмиканням резерву.
Для вентиляції ресторану запроектовано припливні і витяжні системи окремо
для залу ресторану і кухні.
Місцеві відсмоктувачі обладнано жировловлювачами. До і після витяжних вентиляторів передбачається встановлення
вугільних фільтрів.
Водопостачання нежитлової будівлі передбачено від міської мережі водопроводу,
згідно технічних умов АК «Київводоканал».
Приготування гарячої води відбувається
централізовано в ІТП.
Відведення стоків від комплексу передбачається до внутрішньодворових мережі
каналізації, що розташована біля будинку,
згідно технічних умов АК «Київводоканал».
В будинку передбачаються окремі
системи та випуски господарчо-побутової та виробничої каналізації з кафе (від
технологічного обладнання).
Відвід стоків проходить в самопливному
режимі з підключенням до каналізаційної
мережі.
Підключення випуску виробничої каналізації до зовнішніх мереж побутової каналізації здійснюється після жироуловлювача
Для відведення дощових вод з покрівлі
передбачається влаштування системи зовнішніх водостоків.
Джерелом живлення об’єкту є існуючі
міські електромережі.
Суттєві фактори, що впливають
чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з
урахуванням можливості виникнення
надзвичайних екологічних ситуацій:
– поверхневі та підземні води, ґрунти: не впливає. Неможливе забруднення

Земельних – загальна площа реконструкції – 5594,83 м2
Сировинних –
Енергетичних (паливо, енергія, тепло):
Загальне навантаження систем опалення – 294,7 кВт
Максимальне добове споживання
води складає – 8,67 м3/добу, в тому числі:
офісні приміщення – 7,34 м3/добу;
кафе – 1,33 м3/добу.
Водовідведення стоків рівне водопостачанню та становить, всього – 8,67
м3/добу.
Річний обсяг енергоспоживання при
освітленні – 119109,8811 кВт год.
6. Транспортне забезпечення (при
будівництві і експлуатації) – по угоді
7. Екологічні та інші обмеження
планової діяльності за варіантами –
згідно нормативів ГДВ забруднюючих
речовин, що викидаються в атмосферне
повітря та нормативів ГДС господарського побутових стоків в каналізаційну
мережу міста.
8. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за варіантами – благоустрій території. Місця для
зберігання автомобілів працівників офісу
передбачається в приміщенні паркінгу
(площа 300 м2, всього 20 паркомісць).
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
Клімат і мікроклімат – не впливає.
Повітряне – вплив незначний, екологічно допустимий. Забруднення атмосферного повітря при експлуатації
двигунів внутрішнього згорання автомо-

3 грудня 2021 р.
№ 57 (5418)
ґрунту та підземних вод нафтопродуктами,
завислими речовинами, дренажними і стічними водами з будівлі, завдяки прийнятим
рішенням: передбачене тверде асфальтобетонне покриття території проїздів; водовідвід з території забудови передбачено виконати закритою системою з підключенням
до існуючої міської дощової каналізації;
виконана гідроізоляція (герметичність)
конструкцій підземного залягання запобігає проникненню забруднень з будівель
у ґрунтові води і навпаки, ґрунтових вод у
будівлі і інші заглиблені споруди.
– повітряне середовище – вплив в
межах нормативів. Відбувається забруднення приземного шару атмосферного
повітря на території проектованого об’єкта
шкідливими речовинами з димових труб
котельні, викидами від вентиляційних труб
виробничих приміщень кафе. Концентрація
забруднень приземного шару атмосферного
повітря на території забудови шкідливими
речовинами в межах діючих нормативів.
Для зменшення негативного впливу на
атмосферне повітря проектом передбачені
такі заходи: прийняте екологічно-безпечне
обладнання з незначною емісією забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
викиди забруднюючих речовин виведені
вище даху будівлі. В системах кондиціонування передбачається застосування
озонобезпечного холодоагенту.
– рослинний світ – не впливає.
Викиди забруднюючих речовин незначні і не можуть вплинути на стан зелених
насаджень розташованих поблизу. Тому
можна вважати, що вплив на рослинний
світ очікується у межах нормативів.
Функціонування запроектованого закладу не здійснює додатковий прямий
фізичний вплив на флору.
Захисні заходи, що застосовані у проекті, необхідні та достатні для забезпечення
нормативного стану навколишнього природного середовища.
Виникнення надзвичайних екологічних
ситуацій виключене.
Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:
– повітряне середовище – впливає в
межах нормативів. Концентрації шкідливих
речовин в атмосферному повітрі незначні
і не перевищують допустимих; шумове
навантаження – незначне, в межах допустимих нормативів
– на поверхневі та підземні води, ґрунти – не впливає. У зоні розташування об’єкту
природні водоймища відсутні. Для запобігання забруднення підземних вод та ґрунтів
виконане тверде асфальтобетонне покриття
території, утворені відходи утилізуються,
згідно з укладеними договорами та інше.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до
норм і правил охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки
на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності:
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватись у відповідності з нормами
і правилами охорони навколишнього
середовища і вимогами екологічної
безпеки.
Замовник
Директор ТОВ «БРАКЕРАЖ» М.Д. Круглов
Генпроектувальник
Директор ФОП «Лисенко Г.Ю.» Г.Ю. Лисенко
Відгуки та побажання надсилати в місячний термін з дня виходу публікації за
адресою: ТОВ «БРАКЕРАЖ», 04116, м. Київ,
вул. Ванди Василевської, 13

білів, приготуванні страв. В атмосферне
повітря потрапляють наступні речовини:
речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок недиференційованих за складом
(сажа); оксиди азоту (оксид та діоксид
азоту) в перерахунку на діоксид азоту;
оксид вуглецю; вуглецю діоксид; азоту (1)
оксид (N2O); метан; діоксид сірки (діоксид
та триоксид ) у перерахунку на діоксид
сірки; неметанові леткі органічні сполуки
(НМЛОС), аміак, бенз(а)пірен, акролеїн.
Водне – не впливає.
Ґрунт – не впливає. Реконструкція
приміщень.
Рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти – не впливає.
Навколишнє соціальне середовище
(населення) – не впливає.
Навколишнє техногенне середовище – не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,
утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – ПТВ – відходи IV
небезпеки, вивозяться на полігон згідно
укладеної угоди.
11. Обсяг виконання ОВНС – згідно
ДБН А.2.2-1-2003 р.
12. Участь громадськості – Згідно
чинного законодавства об’єкт будівництва
не потребує інформування громадськості
та врахування громадських інтересів
відповідно до процедури передбаченої
ДБН А.2.2-1-2003 у зв’язку із втратою
чинності Закону України «Про планування
та забудову територій» та сучасної заміни
його Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності».

Інформаційне повідомлення
про намір зміни тарифів на теплову енергію (її виробництво,
постачання), на послуги з постачання теплової енергії для
споживачів буд. № 7 на вул. Черкаська по КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»
Відповідно до вимог «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/
тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності»,
затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України від 05.06.18 № 130,
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського
району м. Києва» інформує споживачів,
що 06.12.2021 року до
ВО Київської міської ради (КМДА) надано для розгляду та встановлення пакет
документів для зміни тарифів (шляхом
перегляду) на теплову
енергію (її виробництво, постачання),
на послуги з постачання теплової енергії
для категорії споживачів – населення буд.
№ 7 на вул. Черкаська.
«Встановлення (шляхом перегляду) тарифів обумовлено наступними факторами:
– закінченням терміну дії тарифів на
теплову енергію, виробництво теплової
енергії, постачання теплової енергії,
послуги з постачання теплової
енергії, які встановлені розпоряджен-

ням ВО КМР (КМДА) від 13.04.2021 № 877;
– введенням в дію вимог Закону України
«Про житлово-комунальні послуги» від
09.11.2017 № 2189-VIII;
– набранням чинності Закону України
«Про внесення змін до деяких законів
України щодо врегулювання окремих
питань у сфері надання
житлово-комунальних послуг» від
03.12.2020 № 1060-ІХ;
– підвищенням ціни природного газу (з
урахуванням транспортування і розподілу)
на 46,7 %, що обумовлено припиненням
дії постанови Уряду про
покладання спеціальних обов’язків;
– актуалізацією річного плану КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м.
Києва» внаслідок
збільшення вартості придбання паливних ресурсів для виробництва теплової
енергії (+43,8%) та витрат на оплату праці
(+27,9%).
Рівень планованих тарифів у порівнянні
з встановленими згідно розпорядження
ВО КМР (КМДА) від 13.04.2021 № 877
наведено нижче:

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії для буд. № 7
на вул. Черкаська, обладнаного системою автономного теплопостачання,
без урахування витрат на оснащення будівель засобами комерційного
обліку Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Шевченківського району м. Києва»
(назва суб’єкта господарювання, виконавця послуги )
№
з/п

Категорія
споживачів

1

2

Діючий тариф (розп.
№ 877 від 13.04.2021)

Планований
тариф

грн/Гкал з ПДВ
3

грн/Гкал з ІПДВ
4

% відхилення
у порівнянні
з діючими тарифами
%
5

1
Населення
1342,81
1839,65
+37,0%
Зауваження і пропозиції щодо зміни тарифів приймаються впродовж 7 календарних
днів з дня публікації повідомлення в письмовому вигляді за адресою: 04050, м. Київ,
вул. Білоруська, 1 або в електронному вигляді на електронну адресу: keryucha@ukr.
net (із зазначання в темі листа «Зауваження і пропозиції до тарифів»)

Департамент культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
відповідно до ст. 21 Закону України
«Про культуру» оголошує конкурс на
заміщення посади директора-художнього керівника театрально-видовищного закладу культури «Український
малий драматичний театр».
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта,
стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною
мовою та здатність за своїми діловими
і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні
посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у конкурсі
з наданням згоди на обробку персональних даних; автобіографія, що містить
прізвище, ім’я та по батькові, число,
місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про
освіту, трудову діяльність, посаду, місце
роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер
телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості

про наявність чи відсутність судимості;
копія документа, що посвідчує особу,
копії документів про вищу освіту; два
рекомендаційні листи довільної форми,
мотиваційний лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проекти
програм розвитку відповідного закладу
культури на один і п’ять років.
Початок прийому документів від кандидатів з 26 листопада по 25 грудня 2021
року включно (30 днів).
Початок формування конкурсної комісії
з 26 листопада 2021 року.
Конкурсна комісія проводить перше
засідання через 10 днів після закінчення
строку приймання документів.
Пропозиції від громадських організацій у сфері культури відповідного
функціонального спрямування щодо
кандидатів до складу конкурсної комісії
Департамент культури приймає по 20
грудня 2021 року включно.
Прийом документів здійснюється за
адресою: м. Київ, бульв. Т. Г. Шевченка,
3, е-пошта – dk@kievcity.gov.ua. Довідки
за тел. 279-52-82, 279-72-51».

Департамент культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
відповідно до ст. 21 Закону України
«Про культуру» оголошує конкурс на
заміщення посади директора Голосіївського парку культури та відпочинку ім. М. Рильського.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта,
стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною
мовою та здатність за своїми діловими
і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні
посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у конкурсі
з наданням згоди на обробку персональних даних; автобіографія, що містить
прізвище, ім’я та по батькові, число,
місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про
освіту, трудову діяльність, посаду, місце
роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер
телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості
про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу,
копії документів про вищу освіту; два
рекомендаційні листи довільної форми,
мотиваційний лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проекти
програм розвитку Голосіївського парку
культури та відпочинку ім. М. Рильського
на один і п’ять років.
Початок прийому документів від кандидатів з 29 листопада 2021 року протягом
30 днів з дня оголошення конкурсу, по 28
грудня 2021 року включно.
Початок формування конкурсної комісії
з 29 листопада 2021 року.
Пропозиції від громадських організацій у сфері культури відповідного
функціонального спрямування щодо
кандидатів до складу конкурсної комісії
Департамент культури приймає до 21
грудня 2021 року включно.
Конкурсна комісія проводить перше
засідання через 10 днів після закінчення
строку приймання документів.
Прийом документів здійснюється за
адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка,
3, е-пошта – dk@kievcity.gov.ua. Довідки
за тел. 279-52-82, 279-72-51.

09.12.2021 о 13:35 в приміщенні
Окружного адміністративного суду м.
Києва (м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 81-А, 1 поверх, зал судових
засідань № 101, суддя Шевченко Н.М.)
відбудеться судове засідання в адміністративній справі № 640/21792/20
за позовом Федорчука Володимира
Анатолійовича до Київської міської
ради, третя особа Департамент земельних ресурсів виконавчого орга-

ну Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про
визнання такими, що не відповідають
правовому акту вищої юридичної сили
та нечинними з моменту прийняття
відповідних пунктів «Порядку набуття
прав на землю із земель комунальної
власності у місті Києві», затвердженого
рішенням Київської міської ради від 20
квітня 2017 року №241/2463.

Увага! До відома жителів Голосіївського району м.Києва. 07 грудня о 17
год. за адресою вул.Ізюмська,1 відбудуться загальні збори територіальної
громади Голосіївського району м. Києва. Порядок денний:1.Захист Деміївського ринку від знищення. 2.Створення юридичної особи для захисту
прав та інтересів підприємців ДЕМІЇВСЬКОГО ринку в державних органах
та органах місцевого самоврядування. Ініціативна група.

МІСТО
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Спадок Омельченка:
що з’явилося у столиці
за дві каденції на
посаді міського голови
► Продовження,
початок на с.1

Залізничний вокзал
та Київ-Південний
2001 року була проведена реконструкція Центрального вокзалу,
в рекордні терміни (за 6 місяців), та
був збудований Південний вокзал,
який з’єднаний з Центральним
вокзалом пішохідним переходом
(конкорсом), що проходить над
коліями. Відкриття Південного
вокзалу мало розвантажити пасажиропотік Центрального залізничного вокзалу.
Південний вокзал став однією
з нових візиток Києва. Як і храм
Святого Георгія Переможця, який
було збудовано лише за 72 дні. Святиня вважається головним Собором
Залізничників України.

Відкриття нових
станцій столичного
метрополітену
За 2 каденції на посаді Київського міського Голови Олександр
Омельченко відкрив 8 станцій метро: Лук’янівську (1996), Печерську (1997), Дорогожичі (2000),
Житомирську та Академмістечко
(2003), Сирець (2004), Бориспільську (2005), Вирлицю (2006).
Також за часів Олександра
Омельченка було відкрито другий
вихід станції метро «Дарниця».
Цікавим фактом з життя столиці часів Сан Санича є те, що
через рік після відкриття станції
«Лук’янівська» у будівлі відкрився перший у Києві МакДональдз.
Черги на відвідування закладу на
той час побили усі рекорди.

Оболонська
набережна
та нова забудова
мікрорайону

Також у каденцію Олександра
Омельченка було створено експозицію «Київ у мініатюрі» у Гідропарку
та відновлено музей «Київська
фортеця».

Новий
Ляльковий театр

Улюблене місце для прогулянок
багатьох киян почали облаштовувати на початку 2000-х років. Водночас починає з’являтися містечко
з котеджів, нова висотна забудова,
яка сформувала архітектурне обличчя місцевості та пішохідна зона
вздовж Дніпра, яку прикрашає
алея зі скульптур, ковані ліхтарі та
лавочки. За проєктування набережної творчий колектив нагороджений Державною премією України
в галузі архітектури у 2003 році.

Нова споруда для одного із найстаріших в Україні лялькових театрів
була збудована у 2005 році. Будівля,
що має образ казкового палацу,
з перших днів підкорила серця киян
та неодноразово визнавалася однією
із найкрасивіших будівель нашого
міста. Синагогу Бродського, де за
радянських часів розміщувався
театр, повернули єврейській громаді для проведення богослужінь.

Музей води

Вулиця Протасів Яр

Водно-інформаційний центр,
або Музей води, відкрили у 2003
році. Його розмістили у найстарішій
у Києві водонапірній вежі, яка знаходилася у досить занедбаному стані.
Проєкт музею створений спільно
з данськими майстрами. Музей
води став одним із перших сучасних
музеїв нашого міста та не втрачає
популярності серед відвідувачів по
сьогоднішній день. Особливо його
полюбляють дітлахи та молодь.

На початку 2000-х вулицю було
ґрунтовно реконструйовано — замість неширокої звивистої дороги
прокладено швидкісну автомагістраль. Тоді ж було прокладено
нову тролейбусну лінію №40, яку
було урочисто відкрито разом із
реконструйованою вулицею 23
серпня 2003 року.
Через Протасів Яр мешканці
Солом’янки менш ніж за пів години
можуть дістатися станцій метро
Олімпійська, Палац Україна чи
Палац Спорту.

Бювети
За ініціативи Олександра Омельченка були відкриті перші 17 артезіанських свердловин для прямої
роздачі підземної води, тобто без
будь-якої хімічної обробки. Глибина буріння таких свердловин від
90 до 340 метрів. Зараз у столиці
таких бюветів 203.
Показники, за якими проводиться моніторинг якості артезіанської
Департамент будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) планує придбати за кошти
міського бюджету для черговиків
квартирного обліку однокімнатні,
двокімнатні та трикімнатні квартири,
з технічним облаштуванням і внутрішнім оздобленням, в житлових
будинках, прийнятих в експлуатацію,
та в житлових будинках, прийняття

В епоху Олександра Омельченка Київ переживав
стрімкий розвиток, порівняно з радянськими часами

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник)
ТОВ «ПОДОЛ-ЕКСПО».
Поштова і електронна адреса
29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 34, офіс 413.
2. Місце розташування майданчиків (траси) будівництва (варіанти)
Можливий лише 1 варіант– Київська область, Бориспільський р., с.Проліски, вул.
Броварська, 2-Ж
3. Характеристика діяльності
(об’єкта)
Нове будівництво торгівельно-складського комплексу за адресою: Київська
область, Бориспільський р., с.Проліски,
вул. Броварська, 2-Ж.
Проектована діяльність передбачає
будівництво 3-х 1–3-поверхових адміністративно-складських будівель, торговельно-офісної та господарської будівлі.
Передбачено підключення проектованого
об’єкту до міських мереж водопроводу та каналізації. Планований об’єкт не
підлягає оцінці впливу на довкілля так,
як будівництво передбачається в межах
неаселеного пункту на площі 19,3 га з
підключенням до централізований мереж
водопостачання, господарсько-побутової
каналізації. Господарська діяльність, що
призводить до скидання забруднюючих
речовин у водні об’єкти та забір води з
водних об’єктів не здійснюється.
(орієнтовно за об’єктами-аналогами,
належність до об’єктів, що становлять
підвищену екологічну небезпеку
транскордонний вплив відсутній.
наявність транскордонного впливу)
Технічні і технологічні дані
Будівництво торгівельно-складського

комплексу з приміщеннями торговельноофісного, господарського призначення та
автостоянкою для легкового транспорту.
Теплопостачання об’єкту здійснється
від пілетної котельні. Гаряче водопостачання здійснюється від теплообмінників
ІТП, та електричних водонагрівачів в санвузлах складу
(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)
термін експлуатації 100 р. і більше.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності
Забезпечення населення торгівельноскладським комплексом.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
– земельних Загальна площа ділянки складає 19,3 га, яка включає в себе
2 ділянки по 9,65 га кожна (кадастровий номер: 3220888000:03:004:0029 та
3220888000:03:004:0030). Згідно з договорами суборенди земельних ділянок від
12.11.2021 р. на 5 років, зареєстрованого
в реєстрі за № 6029 та № 6025 відповідно.
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид
використання)
– сировинних – не потрібні;
(види, обсяги, місця розробки і видобутку, джерела одержання)
– енергетичних (паливо, електроенергія, тепло);
– електропостачання – від мережі
згідно з ТУ
– паливо – пілети;
– теплопостачання – від пілетної котельні;
– водних від міських водопровідних
мережі згідно з ТУ;
(обсяги, необхідна якість, джерела
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води (понад 70), були визначені
з урахуванням гігієнічних вимог
до питної води, що встановлені
державними стандартами України.

Реконструкція
Майдану
Незалежності
У 2001 році була проведена масштабна реконструкція Майдану Незалежності з нагоди 10-ї річниці Незалежності України. З’явилися нові
пам’ятники, скульптури та фонтани.
У композиційному центрі площі
було споруджено Монумент Незалежності. Це колона, яка увінчана
фігурою Берегині з калиновою гілкою в руках. Висота монументу — 61
метр. Окремі елементи скульптури —
калинова гілка, орнамент на одязі
й стрічки вінка покриті золотом.

Бессарабський
квартал
За часів Омельченка у столиці
почали споруджувати торгово-розважальні та велику кількість бізнесцентрів. У 2001 році у центральній
частині міста з’явився ТЦ «Метроград», що тягнеться під землею від
станції метро Площа Льва Толстого
до самого Хрещатика. Одночасно
відбувається реконструкція Бессарабського кварталу, що ознаменувалася будівництвом офісного
центру Арена-Сіті.
Ще одним важливим досягненням Олександра Омельченка
була підготовка та проведення на
високому рівні Першого Євробачення у Києві у 2004. Олександр
Омельченко беззаперечно впорався
з поставленою метою практично
бездоганно…
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
в експлуатацію яких планується у IV
кварталі 2021 року та не пізніше III
кварталу 2022 року.
Забудовникам потрібно надсилати свої пропозиції з порушеного
питання Департаменту будівництва
та житлового забезпечення:
– поштовим зв’язком: вулиця
Володимирська, 42, м. Київ, 01601
– на електронну адресу: viddil03@
ukr.net
Телефон для довідок – 235 30 23

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬКОРКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43436231) повідомляє про втрату оригіналу
свідоцтва ТОВ «АЛЬКОР-КАПІТАЛ» про включення до Державного
реєстру фінансових установ.
водозабезпечення)
– трудових будівництво згідно з штатним розкладом. Передбачається створення нових робочих місць – 311 од.
6. Транспортне забезпечення (при
будівництві й експлуатації)
Доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається
по існуючих дорогах. На період будівництва – згідно з проектом організації
будівництва. На період експлуатації –
гостьова автостоянка.
7. Екологічні та інші обмеження
планової діяльності за варіантами
Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих
концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих
речовин в атмосферне повітря населених
місць діючих на території України.
Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСП 173–96
«Державні санітарні правила планування
та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 19.06.1996 №173.
Водне – дотримання Правил приймання стiчних вод пiдприємств у комунальнi
та вiдомчi системи каналiзацiї населених
пунктiв України, затвердженими наказом
Держбуду України вiд 19 лютого 2002
року № 37, зареєстрованими в Мiн’юстi
України 26 квiтня 2002 року за № 403/6691.
Шум та вібрація від технологічного
обладнання – не перевищувати допустимих рівнів звуку згідно до «Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених
Наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 19.06.1996 №173.
Відходи – збирання, зберігання та

передача на утилізацію чи переробку
відбувається згідно Закону України «Про
відходи».
8. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за варіантами
Відповідно до результатів геологічних
вишукувань спеціальні заходи з інженерної
підготовки та захисту не потребуються.
Проектні рішення будуть забезпечувати
виконання ДБН та санітарно-гігієнічних
норм та правил, охоронні, відновлювальні
та захисні заходи.
Передбачається: відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної мережі; відведення дощових
і талих вод з території з влаштуванням
локальних очисних споруд; благоустрій
та озеленення прилеглої території згідно
дендроплану.
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації)
на навколишнє середовище:
– клімат і мікроклімат – вплив на клімат
та мікроклімат незначний;
– повітряне – тимчасовий вплив під
час проведення будівельних робіт, очікувані забруднення атмосферного повітря
не перевищуватимуть 0,10 ГДК.мр по
всім забруднюючим речовинам; під час
експлуатації очікувані забруднення атмосферного повітря від проектованого
об’єкту в приземному шарі не перевищуватимуть 0,1 ГДК.мр по всім забруднюючим речовинам;
– водне – водовідвід з території забудови виконується закритою системою
через локальні очисні споруди;
– ґрунт – рослинний шар ґрунту зрізається, зберігається та в подальшому використовується для благоустрою території;

– рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти – впливає, видалення зелених
насаджень проводиться відповідно до
вимог Порядку видалення дерев, кущів,
газонів і квітників у населених пунктах,
затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 2006 р. №
1045.. Після завершення будівельних робіт
благоустрій території згідно дендроплану;
– навколишнє соціальне середовище
(населення) – проектом передбачено
будівництво торгівельно-складського
комплексу;
– навколишнє техногенне середовище – проектні рішення будуть відповідати
будівельним вимогам і правилам.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,
утилізації, знешкодження або безпечного захоронення
При функціонуванні об’єкту утворюються відходи – ТПВ, рідкі відходи. Утилізація та знешкодження за окремими
договорами.
11. Обсяг виконання ОВНС
Згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
12.Участь громадськості
Пристолична сільська рада. Адреса:
08325, Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Щасливе, вул. Фестивальна, буд. 39.
Тел.: 04595 35164, 067-947-18-32,
067-235-15-85.
Інвестор (Замовник)
ТОВ «ПОДОЛ-ЕКСПО». Директор С.Б.
Войцехов
Генпроектувальник
ТОВ «ПРОЕКТІНДУСТРІЯ». Генеральний
директор Л.З. Макієвська

Засновник – Комунальне підприємство
Київської міської ради
«Центр публічної комунікації
та інформації».
Директор – Анна КУНИЦЬКА.
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган,
який здійснив державну реєстрацію, Департамент державної реєстрації Міністерства
юстиції України, м. Київ.
Головний редактор – Євген Лопушинський.
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 298-09-30, 298-09-58.
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Якщо на наступному засіданні Київрада схвалить цей проєкт
рішення, то медики отримають
премії вже у грудні. Планується,
що лікарі отримають по 10 тисяч
гривень, середній медичний персонал — по 8 тисяч гривень, молодший медперсонал — по 6 тисяч
гривень.
Про це Віталій Кличко заявив,
2 грудня, під час відкриття засідання сесії Київради.
«Хочу повідомити, що я подаю
проєкт рішення про додаткові виплати-премії столичним медикам. Як вторинної, так і первинної
ланки. Щоб наші медпрацівники — за їх справжній героїзм при
подоланні пандемії, а також за проведення кампанії із вакцинації —
отримали матеріальне заохочення», — підкреслив столичний мер.
Сьогодні за рівнем підготовки
лікарень і роботи медперсоналу Київ
є лідером та взірцем у країні. Це стосується як боротьби з COVID-19, так

Фото Олексія Самсонова

Віталій Кличко подав на Київраду
проєкт рішення про виплату
додаткових премій столичним медикам

і нарощування темпів вакцинації.
У столиці вже зробили загалом
понад 3 млн щеплень. Тому місто знайшло можливість виділити
з бюджету додаткові кошти, щоб
підтримати столичних медиків.
Віталій Кличко висловив переконання, що бюджетна комісія та комісія з питань охорони

здоров’я Київради оперативно
розглянуть відповідний проєкт
рішення і на наступному засіданні,
яке має відбутися 7 грудня, депутати схвалять його. Щоб медики
отримали премії вже в грудні.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

У Гельсінкі відбулися Дні Києва
У столиці Фінляндської Республіки за участю
офіційної делегації столиці України відбулася
міжнародна конференція «Дні Києва», у межах
якої презентували туристичний потенціал Києва.
Туристична сфера столиці вже
наблизилась до допандемічного рівня. Цього року наше місто відвідала
велика кількість туристів з усього
світу, а найбільше — з Ізраїлю, США,
Німеччини, Туреччини, Саудівської
Аравії, Індії, Білорусі, Великобританії, Азербайджану та Грузії.
«Туристична сфера виходить із
кризи, яку спричинила пандемія
COVID-19, про що свідчить обсяг
туристичного збору до бюджету
Києва (станом на 25 листопада
2021 року становить 72 млн грн),
що суттєво перевищує загальний
минулорічний показник — 34,7 млн
грн. Таким чином, наша галузь призвичаїлася до нових умов роботи
та розвивається попри численні
карантинні обмеження, — зазна-

чила заступниця голови КМДА,
керівниця делегації Марина Хонда. — Зараз Київ має можливість
стати популярним туристичним
центром. Після візитів наших делегацій до Баку, Дубаю та Стамбулу
кількість туристів звідти збільшилась. Тож, сподіваємося, що
наша столиця буде цікавою і для
мешканців Фінляндії».
Начальниця Управління туризму
та промоцій КМДА Марина Радова
закцентувала увагу на широких
туристичних можливостях української столиці, де кожен турист
може знайти відпочинок на будьякий смак.
«Київ може привабити іноземного туриста розмаїттям маршрутів, багатою історико-культурною

спадщиною, неймовірною локальною київською та українською
кухнями, масштабними подіями та
заходами, зокрема і пов’язаними із
MICE-індустрією, високоякісними
медичними та оздоровчими послугами за доступними цінами», —
поділилася Марина Радова.
Про специфіку розвитку та
можливості пріоритетних видів
туризму розповіли представники
профільних асоціацій України:
голова «Української асоціації медичного туризму» Віолетта Янишевська, співголова «Асоціації
туроператорів в’їзного туризму
України» Наталія Соболєва, голова
«Всеукраїнської асоціації гідів»
Яніна Гаврилова, голова «Всеукраїнської асоціації гастрономічного
туризму» Олексій Волков.
Нагадаємо, у жовтні Київ презентував свій туристичний потенціал у Дубаї.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Сквер замість пустки:
у Дніпровському районі
відкрили зону відпочинку
У Дніпровському
районі відкрили новий
сквер, який створили
на місці стихійного
сміттєзвалища.
Тепер нова зелена локація навпроти будинку №5 на вулиці Вершигори прийматиме відпочивальників о будь-якій порі року. Ще два
роки тому тут було суцільне звалище,
куди зносили не лише будівельне,
а й побутове сміття. У квітні 2019
року, під час великого прибирання
до Дня Землі, завдяки працівникам
КП УЗН Дніпровського району та
місцевим активістам було вивезено
30 КамАЗів сміття, а це майже 250
кубічних метрів непотребу.
З того часу комунальники проводили тут системну роботу, щоб
нині у місті з’явився ще один пов

Ялинкові базари:
коли запрацюють
і яка буде
вартість дерев
Ярмарки з продажу натуральних
хвойних дерев працюватимуть з 15
по 31 грудня включно. Їх організаторами виступають три комунальних
підприємства — КП «Міський магазин», КП «Володимирський ринок»
та КП «Житній ринок».
З а г а л о м п о м і ст у, м а й ж е
у кожному районі відкриється 187
локації з продажу ялинок. «Ці точки є легальними і затвердженими
мерією, а кожна ялинка матиме
відповідний чіп. Всі інші локації
вважатимуться несанкціонованими
і підпадатимуть під дію закону про
ліквідацію стихійної торгівлі», — розповіла «Вечірньому Києву» начальник відділу продовольчих ресурсів
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва КМДА
Олена Новицька.

ноцінний затишний куточок площею 0,6 га. Тут зеленбудівці району
висадили 80 крупномірних дерев
липи широколистої, 449 кущів,
серед яких барбарис Тунберга, пухироплідник калинолистий, спірея
ВанГутта, форзиція.
Також на території скверу встановили 12 лав та 12 урн. Влаштований газон, встановлені обмежувальні стовпчики. Також є спеціальний
майданчик для вигулу собак, встановлення якого відбулось завдяки
КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Відтепер
мешканці району мають місце
для відпочинку зі своїми чотирилапими улюбленцями. У КП УЗН
Дніпровського району говорять,
що днями тут також висадять алею
з крупномірних ясенів звичайних.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
Поки що відома лише орієнтовна
ціна дерев. За словами Олени Новицької, зараз проводиться укладання договорів із безпосередніми
продавцями, за результатами яких
ціна може змінитися.
Попередньо ціна станом на сьогоднішній день буде такою:
Я л и н к а / со с н а ( 1 м е т р ) —
150–200 грн.
Ялинка/сосна (до 1,5 метра) —
близько 300 грн.
Ялинка/сосна (до 2 метрів) —
близько 400 грн.
Смерека (1 метр) — 300–400 грн.
Смерека (до 1,5 метра) —
400–500 грн.
Ще ціна може коригуватися від
оптової вартості закупівлі ялинок.
Але у всіх районах вона буде приблизно однаковою, запевняють
у Департаменті.
Що ж до адрес ялинкових базарів, то їх мають оприлюднити
найближчим часом.
Також стало відомо, що 16 грудня
в столиці відкриють 14 новорічних
локацій. Основними загальноміськими локаціями традиційно стануть
майданчики на Софійській та Конт
рактовій площах, а також біля Арки
дружби народів, а у кожному районі
міста засяє своя ялинка.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

