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У Києві буде нова система
оповіщення, аналогів якої
немає в Україні
Деякі елементи
системи оповіщення,
попри їхній
робочий стан,
не модернізувались
десятки років.

Віталій Кличко продемонстрував,
як тренується тероборона Києва
Минулих вихідних у столиці провели навчання повного складу
112 бригади територіальної оборони.
Участь у навчаннях одночасно взяли 9 батальйонів. Кияни
тренувалися, складали присягу,
приймали до своїх лав новачків.
Мер столиці Віталій Кличко показав у відео як проходили навчання й закликав містян вступати
у бригаду територіальної оборони,
яка стоятиме на захисті столиці не
тільки в разі повномасштабного
нападу Росії, а й під час різних
непередбачуваних ситуацій.

Одноденні навчання під час
зборів проходили на десятьох майданчиках, де учасники вивчали
основи орієнтування на місцевості,
принципи роботи радіообладнання
та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові
навички, тактику та домедичну
допомогу в умовах ведення бою.
А також навчалися основних принципів поводження з вибуховими
пристроями.

Крім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, збори
відвідали близько 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок.
За словами інструкторів, за підсумками занять чимало рекрутів висловили бажання укласти
контракт резервіста територіальної
оборони.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Цього року з бюджету Києва
виділено 11 млн грн на початок
оновлення системи оповіщення
містян у випадку надзвичайної ситуації. Таким чином, Київ перейде
від аналогової моделі оповіщення
до цифрової.
Минулого року міські спеціалісти розробили концепт та відповідний проєкт нової системи.
Запроєктовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні
немає. За аналоги були взяті системи, що працюють у містах Польщі,
у Нідерландах, Німеччині, Сполучених Штатах Америки.
«В умовах ризику подальшої
зовнішньої агресії та небезпеки
зовнішнього конфлікту ми змушені діяти рішуче для захисту
Києва та його мешканців. У першу
чергу, мова йде про те, щоб усі
ланки цивільного захисту міста
працювали швидко і дієво. Система
оповіщення — гарантія чіткої коор-

динації дій у випадку надзвичайної
події з урахуванням масштабу та
причини», — зазначає заступник
голови КМДА Петро Пантелеєв.
Він пояснює, що деякі елементи
системи оповіщення, попри їхній
робочий стан, не модернізувались
десятки років. Нова система оповіщення включатиме ширший
перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп
населення, залежно від загрози.
Також зараз оновлюються інструкції для різних груп та категорій щодо порядку дій у разі
надзвичайної ситуації та інструкції
для населення: на які канали комунікації звертати увагу і які дії
вчиняти після сигналу тривоги.
Будуть оновлені інструкції для
різних типів закладів та установ,
враховуючи специфіку — медичні
заклади, школи та дитячі садки,
заклади соціального захисту тощо.
Нагадаємо, що за останні сім
років міські рятувальні служби
перевірили понад 11 тисяч підвалів, які могли бути потенційними
укриттями. Якщо ще кілька років
тому було 1,5 тисячі придатних
укриттів, то зараз — 4,5 тисячі.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Районні держадміністрації Києва
ніхто не ліквідовує, — Володимир Бондаренко
Днями Кабмін ухвалив постанову,
якою заборонив утворення структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій,
які дублюють діяльність КМДА чи РДА.
У такий спосіб уряд вчергове
демонструє нерозуміння центральною владою базових європейських
цінностей, серед яких демократія
та самоуправління. Про це заявив
заступник міського голови — секретар Київради, голова столичного осередку партії «УДАР Віталія
Кличка» Володимир Бондаренко.
Він зауважив, що Конституція
та закони України відносять до
виключної компетенції Київської
міської ради питання щодо організації управління районами.
Минулого тижня Київрада створила
10 департаментів у районах, які
мають виконувати повноваження
місцевого самоврядування.
«Це конституційне та законне право міста на визначення
системи організації управління

районами, на яку останнім часом відверто зазіхає центральна
влада. Жодного дублювання діяльності РДА місто не створює,
адже райдержадміністрації як
органи виконавчої влади продовжать виконання своїх повноважень. Натомість департаменти
виконуватимуть саме самоврядні
повноваження — що відповідає
Європейській хартії місцевого
самоврядування», — пояснив Володимир Бондаренко.
Також він наголосив, що Київрада не воює із будь-ким, адже
більшість політсил під час виборів
у столиці говорила про необхідність
відновлення райрад, тому дане
рішення — це про самоврядування, про киян та про їх незалежне
управління містом.

«Самоврядування та демократичні цінності — базові цінності
для «УДАРу», які ми відстоювали
послідовно усі роки. Тож, Київський
«УДАР» буде захищати місцеве самоврядування в Києві та системно
протидіяти будь-яким нападкам,
тиску з боку центральної влади», —
заявив Володимир Бондаренко.
За його словами, РДА залишаються, їх ніхто не ліквідовує. Вони
продовжать діяти та виконувати
повноваження органів державної

влади, наприклад, у сфері субсидій
чи оздоровлення по постановах
Кабміну.
«Навіть всупереч закону ми продовжимо фінансувати РДА, бо вони
мають фінансуватися виключно
коштом центральної влади. Але
там працюють кияни, яких Київ не
залишить без зарплати», — сказав
Володимир Бондаренко.
Голова Київської міської місцевої організації партії «УДАР Віталія
Кличка» з жалем констатував, що
політична боротьба для опонентів
його політсили — це не цивілізовані
методи, а варварство, коли у хід
йдуть тиск правоохоронців та порушення гарантій самоврядування.
«Курс на централізацію, тиск на
місцеве самоврядування — відверто невірний шлях, який сьогодні
обирає центральна влада. «УДАР»
захищав самоврядування та продовжить це роботи у законний
спосіб», — зазначив Володимир
Бондаренко.
«Ударівці» вважають, що рішення центральної влади, яка за

три дні не тільки відсторонила
обраного Київського міського
голову від впливу на призначення і звільнення голів РДА, але
й звільнила трьох і призначила
чотирьох в.о. голів райдержадміністрацій в обхід міста — це грубе
втручання в управління Києвом
і шлях до узурпації влади.
Зазначимо, йдеться про те, що
24 січня Кабмін визначив новий
порядок призначення та звільнення голів районних державних
адміністрацій у столиці, згідно
з яким їх кандидатури відтепер
пропонуватиме прем’єр-міністр,
а не голова КМДА.
Минулого тижня після кількагодинного обговорення Київрада
ухвалила низку рішень щодо вдосконалення системи управління
районами столиці. Зокрема, депутати проголосували за відновлення
у місті райрад. Їх повноваження
визначать до березня.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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Хворі з симптомами грипу чи коронавірусу
можуть відкрити лікарняний дистанційно
Пацієнти з симптомами грипу,
ГРВІ або COVID-19 можуть відкрити електронний лікарняний
дистанційно без візиту до лікаря.
Міністр охорони здоров’я Віктор
Ляшко повідомив, що це передбачено в наказі МОЗ №233 «Про
особливості формування медичних
висновків в окремих випадках»,
який уже зареєстрував Мін’юст.
Отож, за наявності симптомів зазначених захворювань,

пацієнт повинен зателефонувати своєму лікарю й отримати
від нього рекомендації щодо
лікування.
За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову
непрацездатність на період до
п’яти днів, який є підставою для
відкриття е-лікарняного.
Якщо хвороба триватиме довше,
пацієнт має звернутися до лікаря на

особистий огляд для продовження
терміну своєї непрацездатності
шляхом створення нового медичного висновку.
У МОЗ вважають, що такий підхід значно розвантажить лікаря
і дасть змогу іншим пацієнтам
уникнути додаткових контактів
із хворими на COVID-19.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Втрачений диплом магістра М15030781 та додаток до диплому, виданий Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка в червні 2015 року на ім’я Романчук Ганни Ярославівни, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. ( категорія 1) Серії А
№055089 від 30.10.2019 р. на ім’я Бойко Георгій Костянтинович, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення багатодітної родини БС #135158, видане Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Печерської РДА в м.
Києві, 17.11.2017р. на ім’я Семенченко Анастасії Миколаївни та Ящиківського Володимира Георгійовича, вважати недійсним.
(дата офіційного опублікування
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом
господарювання)
(реєстраційний номер справи про 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 підлягає
оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВАКСЕНС ПРОД», ЄДРПОУ – 44358956
(повне найменування юридичної особи,
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера 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 господарювання
01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 6,
+380636400491.
(місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної
особи – підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція берегоукріплення частини
правого берега Канівського водосховища
вздовж земельних ділянок з кадастровими
номерами:
3223155400:03:025:0069;
3223155400:03:025:0070;
3223155400:03:025:0033;
3223155400:03:025:0053;
3223155400:03:025:0060;
3223155400:03:025:0058;
3223155400:03:025:0036;
3223155400:03:025:0037;
3223155400:03:025:0040;
3223155400:03:025:0051;
3223155400:03:025:0048;
3223155400:03:025:0057;
3223155400:03:025:0045;
3223155400:03:025:0068;
3223155400:03:025:0035
за адресою: смт Козин, Обухівського району,
Київської області. Передбачені проєктні рішення направлені на стабілізацію берегової
лінії, поліпшення екологічного стану території та водойми за рахунок реконструкції
берегоукріплення, створення можливості
для причалювання човнів маломірного флоту, розчистку мілководь акваторії водойми
вздовж берегоукріплення, а також покращення
умов для відпочинку і проведення дозвілля
мешканців.
Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається
влаштування берегоукріплення вертикального
профілю з використанням залізобетонних
конструкцій.
Технічна альтернатива 2.
Планованою діяльністю передбачається
берегоукріплення укісного профілю.
3. Місце провадження планованої
діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.
В адміністративному відношенні ділянка
будівництва розташована в смт Козин Обухівського району Київської області. Роботи
проводяться на землях водного фонду Канівського водосховища.
Провадження планованої діяльності передбачається вздовж земельних ділянок з
кадастровими номерами:
3223155400:03:025:0069;
3223155400:03:025:0070;
3223155400:03:025:0033;
3223155400:03:025:0053;

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

3223155400:03:025:0060;
3223155400:03:025:0058;
3223155400:03:025:0036;
3223155400:03:025:0037;
3223155400:03:025:0040;
3223155400:03:025:0051;
3223155400:03:025:0048;
3223155400:03:025:0057;
3223155400:03:025:0045;
3223155400:03:025:0068;
3223155400:03:025:0035.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація проєктних рішень дозволить
стабілізувати берегову лінію, покращити
екологічний стан території і водойми в порівнянні з існуючим за рахунок реконструкції
берегоукріплення і розчистки акваторії водойми. Створення упорядкованої берегової лінії
дозволить експлуатувати прибережну смугу
без погіршення її екологічної якості.
Позитивний соціальний ефект полягає
у збереженні якості природної водойми для
рекреаційного призначення, а також покращення умов для відпочинку і проведення
дозвілля мешканців.
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо)
В складі проєкту передбачається:
– реконструкція берегоукріплення орієнтовною довжиною 1150,0 м;
– причал для човнів маломірного флоту;
– розчистка мілководь акваторії водойми
вздовж берегоукріплення.
Будівельні роботи передбачено виконувати
з використанням сертифікованих засобів
будівництва.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При експлуатації об’єкта вплив на довкілля
відсутній. При будівництві об’єкта вплив на
довкілля – в межах гранично допустимих
норм. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання
основного юридичного документу – Водного кодексу України, що регламентує виконання робіт на водних об’єктах України.
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні,
протипожежні, містобудівні й територіальні
обмеження згідно з чинними нормативними
документами. Планована діяльність визначається проєктно-технічною документацією,
яка перевіряється та погоджується відповідно
до норм чинного законодавства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
при будівництві відповідають звичайному стану
повітря населених місць, викиди незначні і
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини
не будуть використовуватись, будівельні
відходи передаватимуться спеціалізованим
організаціям. Забороняється проводити всі
види гідро-механізованих робіт у період нересту риб, строки заборони встановлюються
щорічно органами рибоохорони.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1. Додатково при
провадженні планованої діяльності шляхом
влаштування берегоукріплення укісного профілю необхідно враховувати екологічні обмеження щодо проведення будівельних робіт на
землях водного фонду. А саме – необхідність
створення додаткових майданчиків для складування великої кількості сипучих будівельних
матеріалів (щебеню, піску, ґрунту та ін.). Передбачається збільшення викидів забруднюючих
речовин від залучення додаткової будівельної
техніки для перевантаження, складування та
переміщення і укладання сипучих будівельних
матеріалів та забруднення пилом атмосферного повітря при перевантаженні сипучих
будівельних матеріалів, додатковий вплив
на зелені насадження шляхом їх видалення
та ґрунти при влаштуванні додаткових майданчиків, а також зменшення об’єму водойми
в результаті будівництва берегоукріплення
укісного профілю.
щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації проводиться 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 альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки
та захисту території передбачають:
- влаштування будівельно-монтажного
майданчика за межами прибережно захисних смуг;
- влаштування тимчасових внутрішньомайданчикових під’їздів;
- організацію спеціально відведених та
відповідно обладнаних місць для тимчасового
зберігання відходів згідно з їх характеристикою
небезпеки та відповідно до вимог санітарногігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України;
- дотримання технологій передбачених
проєктом при розробці ґрунту з метою уникнення ерозійних процесів.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території за технічної альтернативи 2
аналогічні технічній альтернативі 1. Додатково
виконується облаштування території для
створення додаткових площ, необхідних для
складування збільшеної кількості сипучих будівельних матеріалів (пісок, щебінь, ґрунт та ін.).
щодо територіальної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки
і захисту території передбачають:
– планування території з максимальним
збереженням природного рельєфу;
– організацію відведення дощових і талих
вод зі швидкостями, які виключають ерозію
ґрунтів;
– захист території від несприятливих природних процесів з урахуванням результатів
інженерно-геологічних вишукувань;
– дотримання обмежень господарської
діяльності на землях водного фонду.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу на довкілля за технічною альтернативою 1 є:
– Вплив на атмосферне повітря зумовлений викидами вихлопних газів працюючих
двигунів внутрішнього згоряння будівельної
техніки. Обмежується короткочасними та тимчасовими викидами нестаціонарних джерел.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на водне середовище внаслідок
виконання будівельних робіт в акваторії у
вигляді утворення додаткової мутності. Обмежується дотриманням технології виконання
будівельних робіт. Мутність, що утворюється – значно не перевищуватиме показники
природного стану водойми.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час виконання
будівельних робіт спостерігається вплив на
рибні ресурси водойми. Обмежується дотриманням технології виконання будівельних
робіт і дотриманням обмежень проведення будівельних робіт в акваторії в період нерестової
заборони. Планована діяльність передбачає
вплив на водну рослинність при розчищенні
акваторії. Після закінчення будівельних робіт
проводиться озеленення території.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на геологічне середовище. Проєктована діяльність не передбачає глобальних
будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи
геологічної структурно-тектонічної будови
та не викликає змін існуючих ендогенних й
екзогенних явищ природного та техногенного походження (зсувів, селів, сейсмічного
стану та ін.).
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на ґрунти. При плануванні території
очікується незначний вплив на ґрунти. При
дотриманні прийнятих в проєкті заходів даний
вплив оцінюється як мінімальний.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на техногенне середовище. Реалізація проєктних рішень не вимагає зменшення площ, зайнятих родючим шаром землі,
не впливає на підземні й наземні споруди,
культурні ландшафти, пам’ятки архітектури,
історичної та культурної спадщини та інші
елементи техногенного середовища. Вплив
на навколишнє техногенне середовище оцінюється як незначний.

03.03.2022 року об 11:00 у приміщенні Окружного адміністративного
суду м. Києва (01051, м. Київ, вул.
Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал № 2,
суддя Чудак О.М.) відбудеться судове
засідання у справі № 640/10764/21 за
позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОС-ЛТД» до Київської
міської ради, треті особи: комунальне
підприємство «Київтранспарксервіс»,
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної ад-

міністрації) про визнання протиправним та нечинним пункту 129 розділу
«Дарницький р-н» таблиці 1 до додатку
5 до рішення Київської міської ради
від 23 червня 2011 року № 242/5629
«Про встановлення місцевих податків
і зборів у м. Києві» (з подальшими доповненнями та змінами), згідно якого
земельна ділянка за адресою: м.Київ,
просп. Григоренка, 36-38 як паркувальний майданчик закріплено за КП
«Київтранспарксервіс.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 14 лютого 2022 р. о 10:00 годині буде проводити
погодження меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Мачинській О. В. за адресою: вулиця Цілинна,
18-а у Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Соколенко В. М. (кадастровий номер 8000000000:90:050:0064), або Ваших уповноважених представників,бути
присутніми для погодження меж земельної ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 14 лютого 2022 р.
о 10:00 годині буде проводити погодження
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Краснову Дмитру Віталійовичу
за адресою: вулиця Залежна, 14-г у Голосіївському районі м. Києва.
Просимо суміжних землекористува-

чів: ТОВ «ІНТЕРСПАЙС ПЛЮС» (кадастровий номер 8000000000:90:059:0062)
та Радченко Г. С. (кадастровий номер
8000000000:90:059:0052) або Ваших уповноважених представників, бути присутніми
для погодження меж земельної ділянки.

Вважати недійсною карту тахографа видану ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ» на ім’я Шестаков Микола Олександрович у зв’язку з втратою.
– Вплив на соціальне середовище. При
будівництві вплив на соціальне середовище
може спостерігатись у певному дискомфорті
для мешканців району проведення планованої
діяльності. Однак, він є короткочасним та
незначним.
При експлуатації – позитивний соціальний
ефект полягає у збереженні якості природної
водойми для рекреаційного призначення,
а також покращення умов для відпочинку і
проведення дозвілля мешканців.
щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на довкілля
за технічною альтернативою 2 аналогічні технічній альтернативі 1. Відмінність потенційного
впливу від технічної альтернативи 1 буде
вплив на атмосферне повітря, ґрунти, зелені
насадження при облаштуванні додаткових
площ для складування сипучих будівельних
матеріалів та їх перевантаженні, а також на
водне середовище при влаштуванні берегоукріплення укісного профілю.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності не
спричинить негативного впливу на навколишнє
середовище та здоров’я населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.
9. Належність планованої діяльності
до першої чи другої категорії видів діяльності 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, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених
держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
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 довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання 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 додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання,
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого 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 планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності,
визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності
та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 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 обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 вересня 2020 р. №824 (зі змінами) тимчасово, на період дії та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання 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 інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 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 діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).
Особи, що надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або
обґрунтовано відхилити зауваження і 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 планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяльності
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,
(вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»)
що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації.
(орган, до повноважень якого належить
прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, поштова адреса: 01004, м. Київ, вул.
Басейна, 1/2-а, тел.: (044) 279-01-58, e-mail:
dep_eco@koda.gov.ua, контактна особа – Ткаліч
Ганна Іванівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер
телефону та контактна особа)
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Київський метрополітен оголосив конкурс
на проєкт добудови станції.

За порушення нових
правил благоустрою
виписуватимуть
штрафи. Відповідне
рішення Київрада
має ухвалити на
одному із найближчих
пленарних засідань.
У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установку
кондиціонерів на фасадах об’єктів
культурної спадщини.
«Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будинків, розміщених у центральному
історичному ареалі міста Києва,
які були понівечені балконами та
кондиціонерами», — зазначив профільний заступник голови КМДА
Володимир Прокопів, який ініціював відповідний проєкт рішення.
Зокрема, під заборону потраплять розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони
псують архітектурний вигляд історичної будівлі. Також не допускатиметься утеплення та скління
наявних балконів і лоджій, їхня
добудова, розширення тощо.

Окрім того, неможливим буде
розширення наявних віконних і балконних прорізів, зміна
форм і кольорів віконних рам
і балконних дверей.
Власникам таких «надбудов» даватиметься рік на демонтаж. Опісля
виконавчий орган буде виписувати
штраф, і «Київблагоустрій» повертатиме будівлі історичний вигляд.
Порушена проблема в столиці
актуальна, адже прибудови до багатоквартирних споруд нерідко набувають гротескних й катастрофічних
форм. Є цар-балкони, балкони-човни, власний ліфт до свого житла,
церква на даху, дача на даху та інші

забаганки креативних власників
київської нерухомості.
Над відповідним документом
майже два роки працювали фахівці,
урбаністи та громадські активісти.
Проєкт рішення вже підтримали
профільні комісії Київради, його мають розглянути на пленарному засіданні міської ради. Також у столиці
планують розробити Стратегію
збереження цінної забудови в Києві
до 2035 року з метою визначення
об’єктів архітектурної спадщини
з їх подальшим збереженням.
За матеріалами сайту
«Вечірній Київ»

Згідно з оголошенням про проведення тендеру, КП «Київський
метрополітен» замовив виконання
проєктних робіт з будівництва
станційного комплексу «Львівська
брама» з будівництвом входу.
Очікувана вартість проєкту 73
млн 439 тисяч гривень.
Подати тендерну пропозицію
можна до 21 лютого 2022 року.
Роботи мають завершити до 10
серпня 2023 року.
«Львівська брама» — незавершена станція київського метрополітену. Вона розташована на зеленій
гілці між станціями «Золоті ворота»
й «Лук’янівська» та має виходити
на Львівську площу.
Історія цього об’єкту дуже цікава. Будувати станцію розпочали
у 1991 році. Але через брак коштів
роботи заморозили в 1996 році.
Відповідно до задумів архітекторів, «Львівська брама» мала стати
однією із найглибших станцій
Київського метро.
Зараз її глибина сягає 90 метрів. Погодьтеся, що це не дуже
велика різниця, у порівнянні
з найглибшою у світі станцією

метро «Арсенальна», де двома ескалаторами потрібно спускатися
під землю на 105,5 метрів.
Проєктів оздоблення «Львівської
брами» було кілька. Але реалізувати
їх не судилося — 1997-го будівельні
роботи призупинили. Причина:
Україну спіткала тяжка економічна
криза й коштів на будівництво
нових станцій метро у бюджеті
тоді не заклали.
Упродовж двох десятиліть покинута станція своєю загадковістю
приваблювала творчих людей. Наприклад, їй присвятив напівфантастичну притчу письменник і поет
Олександр Ірванець. У його баченні
«Львівська брама» перетворилася
на портал. Герой твору вийшов на
цій станції, піднявся на поверхню
й опинився у… Львові.
У 2013 році на території станції
навіть провели модний показ. Шоу
у такому незвичному місці вирішив
організувати один із дизайнерів,
запросивши глядачів на платформу,
там, де мали б зупинятися потяги.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Опитування та нові послуги у «Дії»: підсумки саміту
Змінити місце реєстрації, отримати довідку
про несудимість, автоматично зареєструвати
будівництво тепер можна за кілька хвилин
у додатку «Дія».
8 лютого у Києві пройшов 4-й
«Diia Summit» де були представлені
нові онлайн послуги у додатку «Дія»
для українців. Головними спікерами
заходу стали Президент України
Володимир Зеленський та Міністр
з цифрової трансформації Михайло
Федоров. Вони представили цілий
ряд оновлень в додатку та розповіли
про смартфони для вакцинованих
українців старше 60 років.
Під час заходу відбулася презентація спеціального правового
режиму «Дія.City» до якого можуть
долучатися компанії з ІТ-галузі.
«Дія.City» — це унікальний правовий та податковий простір для
IT-компаній. Він поширюється на
всю територію України та створює
для технологічного бізнесу особливі
умови, що враховують специфіку
внутрішнього ринку та конкуренцію з іншими країнами.
В свою чергу завдяки цьому
режиму вони отримають спеціальний податковий режим і повинні
будуть сплачувати 3 види податкових виплат: корпоративні, на
фонд оплати праці та інвестиційні.
Першим учасником проєкту стане
британська компанія Revolut.
Наступними новинками став
цілий перелік оновлень додатку та
нові послуги, які стануть доступними українцям після оновлення
додатку в App Store або Google Play.
Серед них:
Зміна місця реєстрації. Тепер
кожен без жодних папірців і черг
просто може вказати адресу, за
якою планує проживати, на порталі

або у застосунку «Дія» та отримати
підтвердження від власника житла.
Працює по всій Україні з 8 лютого.
Довідка про несудимість.
Необхідна для військкоматів або
для влаштування на роботу. Тепер
отримати цю довідку можна буде
у декілька кліків, не використовуючи послуги посередників. Працює
вже з 8 лютого.
Шеринг техпаспорту. Ви
можете поширити техпаспорт
у застосунку із близькою людиною,
яка користується вашим авто. Так
чином, вони матимуть право на
користування вашим авто. Заява
подається в пару кліків та обробляється до 10 хвилин. Важливо, що
після поширення штрафи отримуватиме той, хто керує транспортним засобом і у кого «перебуває»
цифровий техпаспорт.
Опитування. Вона дасть можливість для спілкування держави
з українцями, а це у свою чергу
принесе зворотній зв’язок. Опитування серед користувачів «Дії» допоможуть органам влади дізнатися
думку суспільства з того чи іншого
приводу, а команді — у розробці
нових послуг.
Автоматична реєстрація будівництва. Раніше його можна
було отримати на порталі Дія, але
чекати розгляду протягом 10 робочих днів. Відтепер послуга надається автоматично, а результат
замовник отримує одразу.
Е-грошова допомога ВПО без
зміни даних. Тепер замість того,
щоб ходити до чиновників можна

за пару хвилин отримати послугу
на порталі Дія. Можна продовжити
чи скасувати отримання грошової
допомоги. Доступно з 8 лютого.
Повідомлення про судові
справи. Дія починає повідомляти
українців про розгляд їхніх справ
у судах. Зокрема, у повідомленні повідомляється час засідання, вказано
ім’я судді, який займається справою,
всі поновлення у справі тощо.
В додатку «Дія» також стали доступними опитування з питань
державного управління. Але це
правило не стосується виборів та
референдумів.
Перші опитування будуть стосуватися нових послуг та роботи
додатку. Зокрема доступне вже
перше опитування, де українцям
пропонують обрати назву для нової
програми, за якої усім вакцинованим українцям старше 60 ро-

ків, пропонують отримати новий
смартфон і пільговий тариф його
користування. Її буде запущено
у квітні 2022 року.
Представники Пенсійного фонду розповіли, що мають наміри
додати в «Дію» електронне пенсійне посвідчення. Його можна
буде отримати за бажанням, коли
виготовлено пенсійне посвідчення
чи платіжну картку, яка одночасно
є пенсійним. Відображення формується автоматично за наявності
в реєстрі відомостей і в тому числі
відцифрованого образу обличчя
особи. Документ буде містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий
код), який забезпечує перехід за
посиланням на відповідний підтвердний запис на веб-порталі
електронних послуг Пенсійного
фонду України.

Михайло Федоров розповів, що
громадяни інших країн, які хочуть
навчатися в Україні, зможуть подавати заяви та оформляти документи дистанційно в електронній
формі. Крім того під час заходу
міністр та його команда розповіли про ті проєкти, які є в планах
втілення на найближче майбутнє.
Зокрема серед них цифрова посвідка на постійне проживання,
онлайн-заява на реєстрацію шлюбу,
спрощення отримання державної
допомоги батькам-одинакам. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що в планах
є також перереєстрація авто, заміна
посвідчення водія з доставкою
додому та оформлення заяви до
поліції. Функції мають з’явитися
упродовж 2022 року.
Мирослава Матюшко
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МІСТО

Кияни здали на переробку 8500
ялинок: що з ними робитимуть
Мешканці столиці
здали на третину
більше дерев, ніж
торік. Тим самим
у місті розширюють
перелік відходів, які
йдуть не на полігони,
а на перероблення.
Цього року у Києві майже вдвічі
збільшили кількість пунктів приймання на утилізацію ялинок. Загалом кияни принесли на перероблення 8500 святкових дерев,
і це майже на третину більше, ніж
минулого сезону.
Тим самим у столиці розширюється перелік видів відходів,
які будуть переробляти. Мова про
пластик, скло, папір, батарейки,
медпрепарати, дрібну електроніку
тощо. Всього нараховується сім
видів таких відходів, які йдуть на
перероблення. Про це повідомив
заступник голови КМДА Петро
Пантелеєвпід час візиту на один
із пунктів утилізації ялинок.
«Сьогодні ми говоримо про утилізацію деревини, зокрема новорічних ялинок, для збору яких

організували 33 пункти приймання
на території міста — це і двори,
й парки, куди людям зручно принести деревця», — сказав Петро
Пантелеєв, демонструючи, як на
базі КП УЗН Дарницького району
роблять за допомогою подрібнювача тріски.
Зібрані з різних локацій дерева вивозять на бази районних
зеленбудів, де перетворюють на
необхідний матеріал для догляду
за рослинами у парках.
За словами генерального директора КП «Київзеленбуд» Олексія
Короля, цього року у місті роз-

ширили мережу пунктів по збору
новорічних рослин, додали пункти
у парках. Зокрема, розмістили 18
пунктів у кроковій доступності
для більшості киян, і це дозволило збільшити кількість зібраних
ялинок. Адже раніше багато людей не мали змоги або не хотіли
привозити «зелених красунь» до
районних пунктів з перероблення
деревини.
«Цього року ми утилізували
понад 8500 новорічних дерев.
Минулого року — 6500. Для чого
це робиться практично: продукт
переробки — тріски, використо-

вується для мульчування лунок
хвойних дерев, щоби ґрунт не перемерзав взимку, не перегрівався
й утримував вологу влітку», — пояснює Король.
Науково доведено: мульча
з хвойних порід дерев менше
піддається впливу бактерій. І це
дозволяє екологічно підтримувати у здоровому стані кореневу
систему дерев.
У день, зокрема, на базі Дарницького зеленбуду подрібнюють
й збирають до трьох автопричепів
мульчі. Її зберігають у сухому місці,
щоб не перепрівала та підсихала.
Хоча 31 січня у Києві припинили
масове приймання новорічних
ялинок на перероблення, але кияни
досі приносять їх до пунктів утилізації, й дерева приймають. Також
зібрані зі сміттєзвалищ дерева
продовжують доставляти Керуючі
компанії. Зеленбудівці звикли, що
цей процес розтягнеться до кінця
березня…
Як пояснив начальник управління екології й природних ресурсів КМДА Олександр Возний,
здавати на перероблення ялинки — правильна звичка для містян,
що приносить користь й зеленим
насадженням. Вона стає з року
в рік популярнішою.
«Додати пункти збирання
в парках — була пропозиція киян,
які звернулися на мою сторінку
у Фейсбук. Ми запропонували —
й Київзеленбуд за день встановив

нові пункти збору», — пояснив
Олександр Возний.
Він також розповів про початок
масового висадження живоплотів
в зелених зонах.
«Це була моя ініціатива й у нинішньому році хочу максимально
популяризувати й масштабувати
живоплоти в місті. Адже окрім
естетики кущі у живоплотах поглинають понад 20 відсотків викидів
шкідливих речовин від транспорту,
пил», — сказав у коментарі нашому
виданню Олександр Возний.
Він уточнив, що всі живі
огорожі потребують догляду
й формувальної обрізки, тоді
вони тримають форму, виконують подвійну функцію — огорожі
й очисника.
«Хочемо прибрати з міста ці
залізні паркани, які постійно фарбують, але це не поліпшує їх неестетичний вигляд.
А живоплоти можуть бути різного типу, сформовані з різних
порід кущів. Й невеликі рослини,
й середньої висоти, або двометрові — всі вони виконують функцію збору забруднюючих речовин
вздовж доріг», — підкреслив Олександр Возний.
На території Києва також хочуть створити нові заповідні зони,
щоби врятувати унікальні ліси від
знищення.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Мурал між станціями «Майдан
Українці назвали зарплату
для комфортного життя:
Незалежності» і «Хрещатик»
принесе у бюджет 160 000 гривень результати опитування
Величезне зображення, яке з’явилося у довгому переході між червоною
і синьою гілкою метро, поповнить бюджет столиці додатковими коштами.
Наприкінці минулого тижня
у переході, який сполучає станції
«Хрещатик» і «Майдан Незалежності», стартували роботи зі створення
величезного муралу. На стінах почали вимальовуватися сюжети із
відеогри для консолі Sony Playstation
5 «Horizon Forbidden West».
Речниця метрополітену Наталія
Макогон розповіла, що пасажири
постійно називали перехід між
Майданом і Хрещатиком найдепресивнішим місцем підземки.
«Якогось року ми навіть планували перетворити його на акваріум, однак нативної реклами тоді
ще не було, проте не було охочих
з адекватними пропозиціями», —

згадує Наталія Макогон, додавши,
що новий стінопис є прямою рекламою, з якої надходять гроші
у міський бюджет.
Відгуки у соцмережах на малюнок є абсолютно різними. Кияни
або схвалюють мурал, зазначаючи,
що тепер перехід став цікавим
і яскравим… Або ж навпаки, нарікають на зайвий візуальний шум,
якого в метро і так достатньо.
У будь-якому випадку зображення буде розміщене вздовж переходу тимчасово: в Управлінні
з питань реклами КМДА розповіли
«Вечірньому Києву», що договір
укладений на два місяці, тобто з 1
лютого по 31 березня 2022 року.

Загальна площа муралу-реклами становить 520 кв. м. Згідно
з інформацією, яку нам надали
в Управлінні з питань реклами,
базова місячна ціна брендування
станції метро або нанесення нестандартної рекламної продукції
на її стінах становить 153 гривні за
1 кв. м. Один місяць коштує понад
79 тисяч гривень, а два — збагатять
бюджет столиці на майже 160 тисяч гривень. Наразі на рівні міста
погоджено розміщення муралу до
31 березня.
«Кошти за такими договорами перераховуються на рахунки державного казначейства та зараховуються
до цільового фонду спеціального
фонду бюджету міста Києва», — повідомили в Управлінні реклами.
До цього масштабне зображення
у метрополітені створювали на
станції «Осокорки» у 2018 році.
У результаті на стелі платформи
з’явилося одразу вісім муралів.
Їх авторами були митці з різних
куточків світу: Бразилії, Швейцарії,
США, Коста-Ріки, Іспанії, Бельгії
та України.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Населення міст України вважає,
що 25 000 гривень — це достатня
сума, щоб жити комфортно. Опитування про фінансові амбіції провела дослідницька компанія Gradus
Research. Так, за даними, які вдалося
зібрати, 25 тисяч гривень — такий
рівень зарплатні міське населення України вважає достатнім для
комфортного життя.
Водночас найбільші матеріальні
запити у людей середнього віку
(35–54 роки): вони претендують
на 30 тис. грн гривень. А 20 тис.
щомісяця влаштовуватиме молодь
(від 18 до 24 років) та старшу вікову
групу респондентів (55–60 років).
Найбільше грошей потрібно для
комфортного життя у столиці —
мешканці столиці визначили щомісячну планку у 35 тис. грн.
До слова, що середня зарплатня
в Україні у 2021 році становила
14 000 гривень згідно з даними
Державної служби статистики. Протягом року цей показник зростав
з 12,3 тис. у січні до 17,5 тис. у грудні.
Принагідно у людей також запитували про їхні прогнози щодо
росту цін. Так, 91,7% респондентів
вважає, що зростуть ціни на продукти, і чим старша група, тим
більше вона схильна вибирати
відповідь «сильно зростуть». Найбільш песимістично налаштовані
мешканці північних регіонів, жо-

ден респондент з цієї території не
вибрав варіант, що ціни можуть
знизитися.
Нагадаємо, що за підсумками
минулого року ціни зросли на 10%.
З базових харчів найсильніше подорожчали яйця, цукор та соняшникова олія.
Опитування проводила дослідницька компанія Gradus Research.
Респондентів просили заповнювати анкети у мобільному додатку.
Період проведення поля: 19 січня
2022 року, розмір вибірки: 1000
респондентів.
До речі, кияни за минулий рік
принесли своєю працею у бюджети
всіх рівнів 135 мільярдів 785 мільйонів гривень податків, зборів та
обов’язкових платежів.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

