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Мер Києва провів нараду щодо територіальної 
оборони столиці
Віталій Кличко провів нараду із 

заступниками голови КМДА, 
керівниками Департаменту 

муніципальної безпеки, бригади 
територіальної оборони столиці, 
прокуратури та СБУ Києва, пред-
ставниками Головного командуван-
ня Збройних сил України, поліції 
столиці.

Під час наради учасники об-
говорили дії міських служб за 
різних варіантів розвитку ситуа-
ції та координацію всіх структур 
і підрозділів в умовах безпекових 
загроз. Віталій Кличко зауважив, 
що від безпеки в столиці багато 
в чому залежить і стабільна си-
туація в країні.

«Заяви та погрози Росії, скуп-
чення військ агресора на кордонах 
нашої держави спонукають нас 
підготуватися до різних можли-
вих сценаріїв подій. Зокрема, й до 
найгіршого. У нас має бути чіткий 
план дій у критичній ситуації, від-
працьовані координація і дії всіх 
служб та структурних підрозді-
лів», — сказав Віталій Кличко.

Мер також наголосив на необхід-
ності особливої уваги до безпеки 
об’єктів критичної інфраструктури 
міста, яких нині у Києві понад 500. 
Їх, у випадку надзвичайної ситуації, 
беруть під охорону різні відомства. 
Зокрема Нацполіція, військові, під-
розділи територіальної оборони. За 
словами заступника голови КМДА 
з питань здійснення самоврядних 
повноважень Андрія Крищенка, сто-
лиця створює штаб територіальної 
оборони. Систему тероборони Києва 
мають розгорнути найближчим 
часом. Також в січні планують про-
вести командно-штабні навчання 
територіальної оборони столиці.

Набір резервістів у бригаду те-
риторіальної оборони Києва три-
ває. Днями столичні резервісти та 
офіцери відпрацьовували завдання 
з розгортання та несення служби на 
блокпостах та їх оборони, а також 
з протидії диверсійно-розвідуваль-
ним групам ворога.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У столиці у 15 разів збільшили 
фінансування закладів 
професійно-технічної освіти
За останні п’ять років матеріально-технічна база 22 закладів 
професійно-технічної освіти міста Києва значно поліпшилася.

Сьогодні у навчальних закла-
дах професійно-технічної освіти 
міста здобувають освіту 12 276 
студентів за 96 спеціальностями. 
З них — 298 осіб з особливими 
освітніми потребами. Та працює 
1 334 педагогічних працівників.

Цьогоріч до закладів профе-
сійно-технічної освіти прийнято 
5 052 першокурсників, а також пра-
цевлаштовано на підприємствах 
міста Києва 3 273 особи з-поміж 
випускників 2021 року.

У 2021 році на заклади профе-
сійно-технічної освіти міста Києва 
було виділено 838 млн грн. Кошти 
спрямували на капітальні та поточ-
ні ремонти, придбання обладнання, 
матеріалів та інвентарю, а також 

дезінфікуючих засобів у рамках 
боротьби з COVID-19.

У повному обсязі було забез-
печено виплату заробітної плати 
працівникам, стипендій для здо-
бувачів освіти.

Всі 22 заклади оснащені засобами 
охоронної сигналізації «Тривожна 
кнопка» та системою відеоспос-
тереження. Також за останні п’ять 
років у семи закладах встановлено 
енергоощадні вікна, 18 закладів об-
лаштовано пандусами. Всіх здобува-
чів освіти вже четвертий рік поспіль 
забезпечено первинним робочим 
інструментом та спецодягом.

У 17 закладах професійно-тех-
нічної освіти запроваджено ду-
альну форму навчання.

«За останні п’ять років фінан-
сування на поліпшення матері-
ально-технічної бази закладів 
зросло в 15 разів. У наступному 
році з бюджету міста Києва перед-
бачено виділити кошти не тільки 
на утримання закладів, але й на 
їх розвиток. Бюджет професійно-
технічної освіти буде складати 
982,8 млн грн, у тому числі 195 
млн грн — стипендії для здобува-
чів освіти», — зазначив заступник 
голови КМДА, депутат Київради 
Валентин Мондриївський.

У столиці також створили чотири 
навчально-практичних центри для 
підготовки, перепідготовки, під-
вищення кваліфікації здобувачів 
освіти, незайнятого населення та 
працівників підприємств, органі-
зацій, установ міста Києва. Наразі 
їх вже 13 із 17 запланованих.

Нагадаємо, більше десятка дер-
жавних професійно-технічних учи-
лищ реорганізували у комунальні 
професійні коледжі, шляхом пе-
редачі їх від Міністерства освіти 
і науки до Департаменту освіти 
і науки міста Києва.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Київським лікарям виплатять 
по 10 тисяч гривень допомоги
Доплати отримають 
також медсестри 
та лаборанти.

Днями мер Києва Віталій Кличко 
підписав розпорядження про ви-
плату додаткових коштів медикам 
міських комунальних лікарень. 
У документі передбачено, що фа-
хівцям виплатять від 6 000 до 10 000 
гривень допомоги. Кошти пере-
рахують із міського цьогорічного 
бюджету.

Йдеться про заклади «первинки» 
та «вторинки», які фінансуються із 
міської казни. Кошти «доплюсують» 
до виплат за грудень. Так, по 10 
тисяч отримають лікарі, медикам 
з неповною вищою освітою випла-
тять по 8000 грн. Водночас молод-
ший персонал може розраховувати 
на 6000 грн до зарплати. Кошти 
мають нарахувати до 31 грудня.

За правилами медичної рефор-
ми, сферу охорони здоров’я тепер 
фінансує держава. Проте у тих умо-
вах, які склалися через епідемію 
коронавірусу, місто не може за-

лишатися осторонь, переконує 
Кличко. За два роки Київ виді-
лив понад 1 млрд грн на боротьбу 
з коронавірусом та близько 2,2 млрд 
грн на доплати медикам.

Кошти скерували на придбання 
лікарських засобів, медобладнання, 
засобів індивідуального захисту, за-
купівлю ПЛР-тестів і облаштування 
лабораторій, а також на капремонт 
систем киснепостачання.

«На медицину на наступний 
рік ми запланували видатки май-
же 6 млрд гривень. Місто продо-
вжить вкладати кошти в оновлення 
медичних закладів та заміну за-
старілого обладнання на нове 
і сучасне. Наступного року пла-
нуємо виділити понад 630 млн 
грн на реконструкцію, ремонти 
медичних закладів та придбання 
медичного обладнання. Підтри-
муватимемо і наших медиків — на 
виплату муніципальної надбавки 
до зарплати запланували майже 
1,3 млрд грн», — наголосив під час 
свого річного звіту Віталій Кличко.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Заклади професійно-технічної освіти 
мають сучасне обладнання. Фото: КМДА
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(дата офіційного опублікування  
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-

вкілля (автоматично генерується програм-
ними засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

 (реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 
паперової версії зазначається суб’єктом 

господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка під-
лягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ОБОЛОНСЬКА РИВ’ЄРА», ЄДРПОУ – 
41953689 

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

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

від прийняття реєстраційного номера 
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 госпо-
дарювання

01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, 
буд.11, тел.: +380679760061.
(місцезнаходження юридичної особи або 

місце провадження діяльності фізичної 
особи – підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

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

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво індивідуальної котеджної 

забудови та головного селекційно-техно-
логічного центру по конярству та кінному 
спорту в урочищі Оболонь на вул. Бога-
тирській, на північ від затоки Верблюд у 
Оболонському районі м. Києва. Інженерна 
підготовка вздовж земельних ділянок з када-
стровими номерами 8000000000:78:139:0051, 
8000000000:78:139:0052. Передбачені про-
єктні рішення направлені на стабілізацію 
берегової лінії, поліпшення екологічного стану 
території та водойми за рахунок будівництва 
берегоукріплення, створення можливості для 
причалювання човнів маломірного флоту, 
а також створення сприятливого життєво-
го середовища, підвищення комфорту та 
якості життя.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається 

будівництво берегоукріплення укісного та 
вертикального типів.

Технічна альтернатива 2.
Планованою діяльністю передбачається 

будівництво берегоукріплення вертикаль-
ного типу.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні ділянка 
будівництва розташована в Оболонському 
районі м. Києва. Роботи частково прово-
дяться на землях водного фонду оз. Лукове 
та протоки р. Дніпро.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Реалізація проєктних рішень забезпечить 
захист території від затоплення та підтоплення, 
стабілізує берегову лінію, покращить еколо-
гічний стан території і водойм в порівнянні з 
існуючим за рахунок будівництва берегоукрі-
плення. 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 ство-
рення сприятливого життєвого середовища, 
підвищення комфорту та якості життя.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-

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

яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається:
– будівництво берегоукріплення орієн-

товною довжиною 935,0 м;
– розчищення акваторії водойм від міл-

ководь;
– причал для човнів маломірного флоту;
– доступ до причалу за рахунок ліквідації 

мілководь;
– будинки для відпочинку – 72 шт.;
– автостоянки;
– оздоровчий центр з відкритим басей-

ном 8х25 м;
– кінний клуб, КП;
– інженерні мережі (вбудована ТП, КНС).
Площа забудови – 11380,52 м2.
Інженерне забезпечення забудови здій-

снюватиметься від існуючих мереж міста 
згідно з технічними умовами.

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

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно з чинними 
нормативними документами та передбачають:

– дотримання вимог Водного кодексу 
України, що регламентує виконання робіт в 
межах прибережних захисних смуг;

– дотримання гранично допустимих кон-
центрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівні 
впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин від-
повідно до «Гігієнічні регламенти. Гранично 
допустимі концентрації хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населе-
них місць», затверджених наказом МОЗ від 
14.01.2020 № 52»;

– дотримання встановлених санітарних 
розривів відповідно до «Державні санітарні 
правила планування та забудови населених 
пунктів», затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 19.06.1996 
№173;

– відповідність якісних характеристик 
побутових стоків при відведенні до міської сис-
теми побутової каналізації вимогам «Правила 
приймання стічних вод абонентів у систему 
каналізації міста Києва», затверджених роз-
порядженням виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 12.10.2011 р. №1879;

– відповідність якісних характерис-
тик поверхневих стоків при відведенні до 
міської системи дощової каналізації ви-
могам «Правила приймання поверхневого 
стоку у київську міську дощову каналіза-
цію», затверджених рішенням Київради від  
24.01.2008 р. № 67/4539; 

– дотримання допустимих рівнів звуку 
відповідно до «Державні санітарні правила 
планування та забудови населених пунктів», 
затверджених наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 19.06.1996 №173;

– збирання, зберігання та передача на 
утилізацію чи переробку відходів відповідно 
до Закону України «Про відходи». 

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за технічної альтернативи 2 ана-
логічні технічній альтернативі 1. Додатково 
при будівництві берегоукріплення з викорис-
танням тільки залізобетонних конструкцій 
необхідно враховувати виконання додаткових 
підготовчих робіт щодо створення на ділянці 
будівництва додаткових майданчиків для 
складування будівельних матеріалів. Перед-
бачається збільшення викидів забруднюючих 
речовин від роботи залученої додаткової 
будівельної техніки, збільшений вплив на ґрунт 
при влаштуванні додаткових майданчиків 
для тимчасового складування та зберігання 
будівельних матеріалів, конструкцій тощо.

щодо територіальної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

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

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

та захисту території передбачають:
- влаштування будівельно-монтажного 

майданчика за межами прибережних за-
хисних смуг;

- влаштування тимчасових внутрішньо-
майданчикових під’їздів;

- організацію спеціально відведених 
та відповідно обладнаних місць для тим-

часового зберігання відходів згідно з їх ха-
рактеристикою небезпеки та відповідно до 
вимог санітарно-гігієнічних норм і правил 
з подальшим поводженням відповідно до 
законодавства України;

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

Забезпечення виконання ДБН та сані-
тарно-гігієнічних норм та правил; охоронні, 
відновлювальні та захисні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за технічної альтернативи 2 
аналогічні технічній альтернативі 1. Додат-
ково виконується облаштування території 
для тимчасового складування будівельних 
матеріалів.

щодо територіальної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

і захисту території передбачають:
– 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 можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу на до-

вкілля за технічною альтернативою 1 є:
– Атмосферне повітря – незначне забруд-

нення атмосфери, яке пов’язане з експлуата-
цією будівельної техніки (викиди відпрацьо-
ваних газів від двигунів), з перевантаженням 
щебеневої 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 – періо-
дичні (при роботі двигунів автотранспорту) 
та постійні (від технологічного обладнання) 
викиди забруднюючих речовин в межах нор-
мативних вимог.

– 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. 
Водопостачання та водовідведення запро-
єктованої забудови передбачається від/
до інженерних мереж міста відповідно до 
технічних умов.

– Флора, фауна, біорізноманіття – тим-
часове погіршення умов життєдіяльності та 
зменшення видового складу, чисельності 
представників гідробіонтів та організмів 
планктону і бентосу під час виконання буді-
вельних робіт. Обмежується дотриманням 
технології виконання будівельних робіт і 
дотриманням обмежень проведення буді-
вельних робіт в акваторії в період нерестової 
заборони. Планована діяльність передбачає 
вплив на водну рослинність при розчищенні 
акваторії, а також видалення самосівів дерев 
та кущів, що заважатимуть виконанню буді-
вельних робіт. Після закінчення будівельних 
робіт проводиться озеленення території. Під 
час експлуатації – збільшення акваторії водо-
йми, що сприятиме покращенню існування 
іхтіофауни водойми, створенню додаткових 
площ для нагулу та нересту іхтіофауни.

– Геологічне середовище – вплив 
пов’язаний з будівельними роботами (риття 
траншей, котлованів під фундаменти, пла-
нування території тощо). По завершенню 
будівельних робіт проводиться благоустрій 
території. Під час експлуатації – запобігання 
процесів розмиву та руйнування, збереження 
берегової смуги оз. Лукове та протоки р. Дніпро 
на ділянці провадження планованої діяльності.

– Ґрунти – тимчасові незначні впливи 
на ґрунти при проведенні будівельних робіт 
(порушення цілісності ґрунтів, можливе за-
бруднення тощо). При дотриманні прийнятих 
в проєкті заходів дані впливи оцінюються як 
мінімальні. Під час експлуатації – стабілізація 
берегової лінії оз. Лукове та протоки р. Дніпро 
на ділянці провадження планованої діяльності 
та як результат – відсутність втрат ґрунтів.

– Техногенне середовище – при будів-
ництві вплив оцінюється як незначний. Під 
час експлуатації – запобігання підтопленню 
території і затоплення існуючих інженерних 
мереж і комунікацій тощо. 

– Cоціальне 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 при-
значення, а також створення сприятливого 
життєвого середовища, підвищення комфорту 
та якості життя.

щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на до-

вкілля за технічною альтернативою 2 ана-
логічні технічній альтернативі 1. Відмін-
ність потенційного впливу від технічної 
альтернативи 1 буде вплив на атмосферне 
повітря, ґрунт при будівництві берегоукрі-
плення з використанням залізобетонних 
конструкцій.

щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності не 

спричинить негативного впливу на навко-
лишнє 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 
відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

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

10. Наявність підстав для здійснен-
ня оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного 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 господарюван-
ня діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно 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 додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт госпо-
дарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

надання уповноваженим органом мо-
тивованого 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 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає 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 
передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 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 за-
побігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

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

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 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 під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини пер-
шої статті 11 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля») 

що видається Департаментом з питань 
державного архітектурно-будівельного контр-
олю міста Києва.

(орган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. 
Турівська, 28, тел.: (044) 366-64-10, e-mail: 
ecology@kyivcity.gov.ua, контактна особа – 
Тіщенкова Марина Олегівна.

(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТА-

ЛОН ОІЛ ТРЕЙД» має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для АЗС № 
02101. Юридична та фактична адреса: 04073, м. Київ, 
Оболонський р-н, просп. Бандери Степана, буд. 25.

Сфера діяльності - прийом, зберігання, і роздрібна 
торгівля нафтопродуктами (бензином різних марок та 
дизельним паливом).

Для приймання, тимчасового зберігання та реалізації 
палива на АЗС встановлені чотири підземні резервуари 
сумарною місткістю 150м3 та чотири 2-сторонні 8-ми 
рукавні 4-х продуктові колонки моделі PREMIER  H428R. 
Для забезпечення аварійного живлення електроприй-
мачів АЗС встановлено дизельний генератор марки FDG 

40 MS, потужністю 40 кВт. Теплопостачання в холодний 
період року адміністративних та побутових приміщень 
здійснюється електроприладами.

В процесі роботи АЗС до атмосферного повітря по-
трапляють наступні забруднюючі речовини: оксиди 
азоту, оксиди вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, метан, вуглеводні 
граничні, бензин, неметанові леткі органічні сполуки. 
Максимальний викид забруднюючих речовин складає 
не більше 4,81 т/рік.

Зауваження та пропозиції щодо намірів надавати про-
тягом одного місяця з моменту публікації газети до Обо-
лонської районної в місті Києві державної адміністрації за 
адресою: 04205, м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд.16, 
тел.+38(044)418-38-49, rda.obolonska@kyivcity.gov.ua.

На виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 15.12. 2021  № 1327 «Деякі питан-
ня формування переліку об’єктів житлового 
будівництва, що не прийняті в експлуатацію» 
(далі – Постанова) виконавчий орган Київської 
міської ради (Київська міська державна адмі-
ністрація) оголошує про формування переліку 
об’єктів житлового будівництва, що не прийняті 
в експлуатацію (далі – Перелік).

Згідно п. 2  Постанови формування Переліку 
здійснюватиметься протягом чотирьох місяців 
відповідно до Порядку формування переліку 

об’єктів житлового будівництва, що не прийняті 
в експлуатацію, затвердженому Постановою. 

Інформацію для формування Переліку на-
давати на електронну адресу Департамен-
ту будівництва та житлового забезпечення 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
construction@kyivcity.gov.ua   та поштову адресу: 
вул. Володимирська, 42.

Кінцевий термін подання інформації – 
15.04.2022.

Тел. для довідок  234-91-95

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «НІКО АВТОАЛЬЯНС», (юридична адреса: 01004, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 5;  фактична 
адреса проммайданчика: 04655, м. Київ, Оболонський  
р-н, вул. Новокостянтинівська, буд.4-А,), повідомляє 
про наміри отримання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря. 

Підприємство спеціалізується на ремонті та об-
слуговувані легкових автомобілів.

Основними джерелами утворення викиду явля-
ються: підготовчі та фарбувально-сушильні камери, 
обладнання для мийки автотранспорту, зварювальне 
обладнання та котли опалення виробничих приміщень.

В процесі діяльності підприємства до атмосфер-

ного повітря потрапляють наступні забруднюючі 
речовини: НМЛОСи, залізо, марганець, хром та їх 
сполуки, азоту оксиди, оксид вуглецю, речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок, ксилол, 
стирол, етилбензол та парникові гази

Максимальний обсяг викидів забруднюючих 
речовин, без врахування парникових газів складає 
до 1,4 т/рік.

Зауваження та пропозиції щодо намірів прийма-
ються в місячний термін після публікації до Оболон-
ської районної в місті Києві державної адміністрації 
(04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, 
тел.: (044) 418-84-30 

E-mail:  zvern_obolonrda@kyivcity.gov.ua

ТОВ «Земельні рішення» 06.01.2022 року о 11:00 буде проводити кадастрову зйомку меж земельної ділянки, 
яка перебуває у власності Волощенко Наталії Петрівні, та розташована по вул. Центральна, 55 у СТ « Хутір 
Редьки-1» в Оболонському р-ні м.Києва. Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а саме:  
Глущенко Ірину Анатоліївну, Донченко Валентину Григорівну та Соболєву Ольгу Володимирівну або їх пред-
ставників чи спадкоємців бути присутніми для погодження меж земельної ділянки.

26.01.2022 року об 10:20 у приміщенні Окруж-
ного адміністративного суду м. Києва (01051, 
м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, 
блок «А», зал судового засідання № 6, суддя 
Маруліна Л.О.) відбудеться судове засідання 
в адміністративній справі № 640/36569/21 за 
позовом обслуговуючого кооперативу Гаражно-

будівельний кооператив «Береговий» до Київ-
ської міської ради про визнання протиправним 
та скасування рішення Київської міської ради від 
31.08.2021 № 2185/2226 «Про внесення змін до 
рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 
року № 242/5629 «Про встановлення місцевих 
податків і зборів у м. Києві».
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Гласність і жодних 
подарунків: Київрада 
працює за новим 
антикорупційним 
регламентом
Цей документ вважають най-

прогресивнішим та найсу-
часнішим в Україні.

А ще новий Регламент Київради 
називають антикорупційним. Адже 
запобігання корупції включає окре-
мий великий розділ Регламенту 
роботи міськради.

У чому ж полягають основні 
принципи боротьби з корупцією 
у Київраді? Їх декілька. Насам-
перед це:

Гласність
Найперше, засідання постійних 

комісій та сесій Київради забезпе-
чується веб-трансляцією в режимі 
реального часу. Тому кожен киянин, 
не виходячи з дому, може стежити 
за всіма етапами розгляду рішень 
та їх прийняттям.

Також кожен охочий може озна-
йомитися з протоколом засідань 
постійних комісій та отримати 
його на запит, відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації».

У цьому документі вказані 
й результати поіменних голосу-
вань депутатів. До речі, останнє 
є нововведенням.

Окрім відеозапису проводять ще 
й аудіозапис засідань постійних ко-
місій Київради. Він зберігається до 
кінця повноважень скликання ради.

Важливим пунктом Регламенту 
є прозорість діяльності кожного 
депутата. Зокрема він зобов’язаний 
не рідше як кожні пів року інфор-

мувати громадськість про свою 
діяльність та діяльність міськради. 
А раз на рік — звітуватися перед 
територіальною громадою Києва.

Контроль
Київрада може контролюва-

ти будь-які питання, пов’язані із 
життєдіяльністю міста.

Для контролю визначених Ки-
їврадою питань обираються тим-
часові комісії з депутатів різних 
фракцій. Якщо у депутата, якого 
збираються включити до складу 
такої комісії, є конфлікт інтересів, 
то він має про це повідомити.

До речі, тимчасова комісія наді-
лена багатьма повноваженнями. Зо-
крема, їй надали право отримувати 
від органів державної влади, місце-
вого самоврядування, підприємств, 
організацій всі необхідні матеріали 
та пояснення. Документи повинні 
надаватися у десятиденний термін 
з дня отримання запиту.

За результатом розгляду питань, 
тимчасова комісія формує висно-
вки, які розглядає Київрада.

Антикорупційні 
положення

У новому Регламенті чимало 
місця відводиться питанням, які 
мають запобігати корупційним ді-
янням депутатів окремо і фракцій 
в цілому.

Зокрема йдеться про наступ-
не. Депутат або міжфракційні 

об’єднання мають право порушу-
вати питання про необхідність 
перевірки діяльності розташованих 
на території Києва підприємств, 
установ та організацій. Однак між-
фракційні депутатські об’єднання 
не можуть формуватися для за-
хисту приватних чи комерційних 
інтересів.

Також жодній з депутатських 
фракцій чи міжфракційному 
об’єднанню не дозволяється ви-
ступати від імені Київради або 
територіальної громади Києва.

А ще депутат не вправі викорис-
товувати свої повноваження для 
одержання неправомірної вигоди 
для себе чи інших осіб.

Зокрема, це стосується отриман-
ня подарунків. Якщо хтось «віддя-
чить» депутату за виконання його 
діяльності, це можуть розцінити 
як корупцію.

Як виняток, отримання презенту 
на вияв гостинності. Але у такому 
разі вартість подарунка не повинна 
перевищувати одного прожитково-
го мінімуму (на сьогодні це — 2481 
грн), а протягом року — двох.

А якщо депутат отримав по-
дарунок в його особі адресований 
територіальній громаді столиці, 
то він має передати презент КП 
«Госкомобслуговування» для по-
дальшого зберігання.

Регламент також роз’яснює, як 
діяти депутату у наступній ситуації: 
він виявив у своєму службовому 
приміщенні майно або гроші, що 
може розцінюватися як подарунок.

У такому разі депутат негайно 
має повідомити Київського місь-
кого голову та профільну комісію 
Київради з питань регламенту, де-
путатської етики та запобігання 
корупції.

А ще після закінчення повнова-
жень депутату Київради забороня-
ється підписувати трудові договори 
з підприємцями, інтереси яких він 
лобіював у Київраді.

Етика
Значний акцент у новому Ре-

гламенті зробили на підвищенні 
етичних стандартів роботи та ви-

користанні в нормативних доку-
ментах фемінітивів.

Зокрема, йдеться про фемініти-
ви: депутатка, заступниця, членки-
ня та головуюча. До речі, Київрада 
стане першою радою з органів міс-
цевого самоврядування в Україні, 
яка передбачила їхнє вживання.

Такий пункт прийняли внаслідок 
обговорення питання в рамках 
групи «За рівні можливості», яка 
брала активну участь в розробці та 
просуванні фемінітивів у новому 
Регламенті.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Вихованцям Святошинського 
дитячого будинку-інтернату 
влаштували казкову виставу
Дітям також подарували солодкі подарунки.

У ці святкові дні мусимо пам’ятати 
й про тих, хто не відзначатиме Новий 
рік та Різдво вдома. Тому так важливо 
подарувати їм увагу, святковий на-
стрій і частинку тепла. Днями заступ-
ниця голови КМДА Марина Хонда та 
директор Департаменту соціальної 
політики Руслан Світлий побували 
з візитом у Святошинському дитя-
чому будинку-інтернаті.

«Чудову казкову виставу побачи-
ли та солодкі подарунки отримали 
вихованці Святошинського дитя-
чого будинку-інтернату! Сьогодні 
Новорічне свято завітало і до них! 
Я щиро бажаю усім вихованцям 

позитивних емоцій та хороших 
друзів. А працівникам — натхнення 
в роботі! З прийдешніми свята-
ми!» — зазначила Марина Хонда.

Самі ж вихованці радіють, що 
змогли стати частинкою святко-
вого заходу.

«Сьогодні проживали свою но-
ворічну історію старші вихованці 
дитячого будинку. Завзято старали-
ся, не боялися помилятися, нама-
галися дотримуватися захопливого 
сценарію, інколи дозволяли собі 
фантазувати та імпровізувати. Сло-
вом, були крутими і класними!» — 
коментують в інтернаті.

До слова, в нещодавньому 
інтерв’ю Укрінформ Руслан Світ-
лий повідомляв, що зараз триває 
реформа деінституціалізації, яка 
передбачає реорганізацію роботи 
таких закладів.

«Ми позбуваємося практики 
утримання дітей з інвалідністю 
в інтернатах. Бо кожна дитина має 
виховуватися в сім’ї. Дотепер це 
було неможливо, тому що родинам 
з такими дітками дуже важко. Мабуть, 
у 9-ти випадках з 10-ти після наро-
дження хворої дитини батько йде 
з сім’ї, залишається одна мама. Вона 
швидко вигорає фізично й емоційно. 

Тому дуже часто матерям, котрі не 
мають сторонньої підтримки, не 
залишається нічого іншого, як від-
давати таких дітей в інтернати», — 
зазначив Руслан Світлий.

Як цьому запобігти, мінімі-
зуючи кількість закладів інтер-
натного типу? Новий закон про 
соціальні послуги передбачає таку 
можливість.

«Навіть ще до народження ди-
тини із серйозними нозологіями 
(якщо медики попереджають про 
ризики), кожну таку родину бра-

тимуть під повну опіку держави. 
До сім’ї прикріплюють фахівця, 
котрий її супроводжуватиме, мак-
симально сприяючи розв’язанню 
будь-яких проблем та вирішенню 
різних життєвих ситуацій», — за-
значив Руслан Світлий.

Цього тижня також мер столиці 
Віталій Кличко побував в гостях 
у родини, яка створила дитячий 
будинок сімейного типу.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) про результат конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, 

якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 24.12.2021

№
з/п

Найменування /прізви-
ще, ім’я, по батькові 
суб’єкта оціночної ді-

яльності

Найменування 
та площа об’єкта 

оцінки

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведен-
ня незалежної 

оцінки

Вартість та строк 
надання

послуг з оцінки,  
грн/ календарних 

днів

1.
ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙ-

НОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
«КАПІТАЛ»

нежитлові приміщення  
(літ. Б) площею  

42,0 кв.м

м.Київ,  
площа Бессараб-

ська, 7

визначення
ринкової вартості 
для приватизації

4000/3

Коментар
Володимир БОНДАРЕНКО,  
заступник міського голови — 
секретар Київради:

Для розробки нового Рег-
ламенту було створено робо-
чу групу. До її складу увійшли 
представники всіх депутатських 
фракцій.

Робоча група закінчила ро-
боту та передала до постійної 
комісії з питань регламенту, 
депутатської етики та запобі-
гання корупції зведену таблицю 
з пропозиціями.

Важливий акцент у новому 
Регламенті зробили на підви-
щенні етичних стандартів роботи. 
А також — збільшенні прозорості 

та відкритості діяльності Київської 
міської ради.

Зокрема, передбачено вдо-
сконалення процедури розгляду 
проєктів рішень на пленарних за-
сіданнях, у тому числі повторного 
розгляду рішень із зауваженнями 
Київського міського голови.

Водночас, згідно з новим Ре-
гламентом, буде проводитися 
антикорупційна експертиза про-
єктів рішень Київської міської 
ради нормативно-правового 
характеру.

Дуже важливим стало і те, що 
постійні комісії Київради стали 
прозорішими для громади, бо бу-
дуть оприлюднюватися результати 
поіменного голосування.

А ще вперше в Україні наша 
міськрада застосувала фемінітиви.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами 
інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва середньої 
загальноосвітньої школи на вул. Суздальській, 10 у Солом’янському районі 
переможцем визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДІМ ЗНАНЬ», результати затверджені розпорядженням Київської міської 
державної адміністрації  від 29 грудня 2021 року № 2757.
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На станції «Золоті ворота» відкрили 
виставку до 115-річчя «Вечірнього Києва»
Понад століття «Вечірка» розповідає киянам про найактуальніші новини з життя міста і не тільки.

28 грудня, у вестибюлі стан-
ції «Золоті Ворота» презентували 
ювілейну виставку, присвячену 
115-ому дню народження видання 
«Вечірній Київ». Спеціально до 
важливої дати тематичну виставку 
організував Центр публічної кому-
нікації та інформації у співпраці 
із Департаментом суспільних ко-
мунікацій КМДА та КП «Київський 
метрополітен».

На 20 стендах перехожі можуть 
простежити історію становлення 
та розвитку газети, починаючи із 
першого випуску, який побачив 
світ у 1906 році, і до сьогодні.

Експозиція також знайомить 
киян із найбільш знаковими стат-
тями «Вечірки», присвяченими 
найважливішим подіям в історії 
Києва, України та світу, а також — 
з відомими авторами, які в різні 
часи публікувалися в газеті.

Заступниця начальника метро-
політену Наталія Макогон привітала 
колектив «Вечірки» зі 115-річчям.

«Для мене, відверто, це най-
крутіше видання та найкрутіший 
бренд, який сьогодні інформує 
про життя столиці. Запрошую вас 
звернути увагу на стенд про від-
криття столичного метрополітену. 
Нині київському метро 61 рік, а 
„Вечірці“ — 115. Вдячні редакції за 
постійне висвітлення нашої роботи. 
Усім бажаю успіху», — зазначила 
Наталія Макогон.

Головний редактор «Вечірнього 
Києва» Євген Лопушинський наго-
лосив, що ця виставка — результат 
масштабної пошукової роботи, 
яку провели в архівах видання 
працівники редакції.

«Хочу насамперед відзначити 
роботу усіх тих, хто працював над 
створенням і виставки і ювілейного 
видання, яке ми підготували до цієї 
дати. Поряд з тим, хотів би сказа-
ти про тих людей, які в різні часи 
творили цю 115-літню історію ле-

гендарної, не побоюсь так сказати, 
газети. «Вечірка» була своєрідним 
острівцем інакодумства, при чому 
від самих початків. Власне через 
таку позицію редакція декілька 
разів зазнавала репресій з боку 
комуністичної влади, журналістів 
переслідували. Та попри це вони 
працювали для свого читача, і слово 
правди виявлялося сильнішим», — 
зазначив Євген Лопушинський.

Зокрема, він згадав, що у кризові 
моменти — під час перебудови, 
Революції на граніті, проголошення 
Незалежності, Помаранчевої рево-
люції та Євромайдану — «Вечірка» 
завжди залишалася на боці киян.

«Журналісти не боялися йти 
в розріз з офіційною позицією вла-
ди і висвітлювати знакові процеси. 
Тому важко переоцінити роль цих 
людей — сміливих, чесних, про-
фесійних», — зазначив головний 
редактор видання.

На завершення він додав, що 
гаслом «Вечірнього Києва» було 
і залишається — «з киянами та 
про киян».

На відкритті також виступив 
голова Національної спілки журна-
лістів України Сергій Томіленко. Від 
імені НСЖУ він привітав колектив 
і керівництво видання із ювілеєм.

«Ми в спілці щиро радіємо сьо-
годнішній події. Адже пересічні 
кияни зможуть ознайомитися 
з історією достойного бренду — 
бренду „Вечірній Київ“. І головне, 
відвідувачі будуть упевнюватися 
в гаслі, яке нині є стратегічним для 
НСЖУ, — „журналісти важливі“. Це 
далеко не найкомфортніша робота, 
і вони не досипають ночами, аби 
вчасно інформувати про важли-
ве. Ними завжди рухає боротьба 
з несправедливістю. Впевнені, що 
журналісти „Вечірки“ готові про-
фесійно інформувати про життя 
столиці. Бажаємо їм успіхів», — за-
значив Сергій Томіленко.

Виставка експонуватиметься до 
28 січня 2022 року у холі станції 
метро «Золоті Ворота».

Зазначимо, що 29 листопада 
2018 року за рішенням Київради 
вийшов останній друкований ви-
пуск «Вечірнього Києва». Дотепер 
історію давньої газети продовжує 
інтернет-портал «Вечірній Київ», 
який щодня інформує киян про 
новини з життя міста та України, 

підтримуючи репутацію медіа, 
якому довіряють.

До 115-річчя «Вечірки» жур-
налісти також пригадали минуле 
газети із багаторічним головним 
редактором Віталієм Карпенком.

ЦІКАВІ ФАКТИ 
ПРО «ВЕЧІРКУ»

У 1958 році на шпальтах «Вечір-
нього Києва» вийшла легендарна 
стаття «Останній поєдинок», яка 
сколихнула не тільки київську 
публіку, але й весь Радянський 
Союз. Вона описувала фатальний 
матч команди хлібзаводу «Старт» 
проти елітної німецької команди 
«Флакельф», який виявився радян-
ською пропагандою.

Під час «хрущовської відлиги» 
наприкінці 1950-х — на початку 
1960-х років до співробітництва з 

«Вечірнім Києвом» залучали укра-
їнських письменників і поетів: Юрія 
Яновського, Олександра Довженка, 
Миколу Бажана, Олеся Гончара, Ми-
хайла Стельмаха, Степана Олійника, 
Андрія Малишка, Павла Загребельного.

У 50—60-х роках в номерах «Ве-
чірнього Києва» публікувався ві-
домий український письменник 
і публіцист Максим Рильський. 
У рубриці «Вечірні розмови» пись-
менник звертався до різних жанрів: 
від «Короткої новели» (14 грудня 
1960 року) і нарисів про україн-
ських митців («Останнє полювання», 
23 січня 1961 року — про Амвросія 
Бучму, «Такі люди не забуваються», 
8 березня 1961 року — про Михайла 
Донця) до філософських роздумів 
«Моє й наше» (20 травня 1961 року), 
«Почуття земляцтва» (10 березня 
1962 року). Нині цикл статей Риль-
ського, надрукованих у «Вечірньому 
Києві», вважають класикою укра-
їнської журналістики і вивчають 
в університетах.

У 1980-х роках у «Вечірці» 
друкували твори Дмитра Пав-
личка, Івана Драча, Івана Багря-
ного, а також роздуми Бориса 
Олійника. Свого часу у «Вечір-
ці» працювали Олександр Швець 
(у майбутньому — головний редак-
тор газет «Киевские ведомости» і 
«Факти і коментарі»), Володимир 
Мостовий (у майбутньому — го-
ловний редактор газети «Дзер-
кало тижня») та Павло Позняк 
(згодом — літературний редактор 
газети «Дзеркало тижня»).

Вперше про Чорнобильську ка-
тастрофу «Вечірній Київ» написав 
за майже 10 днів після трагедії — 
5 травня 1986 року. Адже сам факт 
вибуху — і тим більше його наслід-
ки — радянська влада тоді ретельно 
приховувала. У тих публікаціях, які 
пізніше друкувались, практично не 
згадували про вплив та наслідки 
катастрофи, а більше звітували 

про допомогу населенню з боку 
влади та «нормалізацію ситуації 
в районі».

У 1988 році «Вечірній Київ» впер-
ше розповів правду про масові похо-
вання у Биківнянському лісі під Ки-
євом, які довгий час приписувалися 
німцям. Журналісти «Вечірнього 
Києва» (Олександр Швець у статті 
«Таємниця Дарницької трагедії» та 
Юрій Прилюк у статті «Хіба тільки 
Биківня?») одними з перших у СРСР 
написали правду про те, що це було 
масове поховання жертв радянсько-
го режиму, викликавши чималий 
резонанс у суспільстві.

Наприкінці 80-х років «Вечірній 
Київ», всупереч статусу провладної 
газети у власності Київради, актив-
но висвітлював голодування київ-
ських та львівських студентів проти 
продовження «союзного договору». 
Революцію на граніті студенти по-
чали 2 жовтня, а вже 4 жовтня про це 
написали у «Вечірці».Через сміливі 
публікації журналістам погрожува-
ли звільненням, проте величезний 
авторитет видання та підтримка 
киян допомогли редакції вистояти.

«Боже великий, єдиний, нам 
Україну храни…» — саме такими 
словами починався російськомов-
ний (!) випуск видання «Вечірній 
Київ» після проголошення Неза-
лежності України.

У листопаді-грудні 2004 року 
«Вечірка» підтримала Помаранчеву 
революцію і присвятила їй аж шість 
яскравих спецвипусків, змінивши 
навіть брендові кольори газети на 
помаранчевий.

У 2000-х Вечірній Київ» був 
єдиною українською газетою, яка 
централізовано передплачувалася 
через ДП «Преса» для українських 
громадських і культурних осеред-
ків Москви.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Головний редактор 
«Вечірнього Києва» 
Євген Лопушинський 
наголосив, що ця  
виставка — результат 
масштабної  
пошукової роботи,  
яку провели  
в архівах видання  
працівники  
редакції.


