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Медики закликають 
киян зробити щеплення 
від грипу напередодні 
початку сезонних хвороб, 
щоб убезпечитися від 
недуги

У серпні в столиці 
безкоштовно замінять 
3 тисячі лічильників 
для споживачів 
світла: це дасть змогу 
заощаджувати на 
платежах

У Києві хочуть створити 
Алею олімпійських 
чемпіонів, але проєкт 
повинен здобути 
підтримку мешканців 
столиці

Замість сиротинця — 
у родину: у Голосіївському 
районі відкрили черговий 
Будинок сімейного типу
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Петро Пантелеєв: 
Коронавірус та тероризм — 
головні виклики для столиці

Заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв 
в ексклюзивному 
інтерв’ю для нашого 
видання оцінив втрати 
столичних підприємств 
від локдауну внаслідок 
коронавірусу 
та розповів про те, 
як місто бореться 
із поширенням 
хвороби. Читайте 
інтерв’ю на 2 сторінці.

Дві нові станції метро на Виноградар 
планують відкрити наступного року
Міський голова столиці Віталій Кличко 
особисто інспектував хід робіт.

Будівництво метро на Вино-
градар триває — орієнтовно через 
два тижні метробудівці планують 
розпочати роботи з розробки ту-
нелю між станціями «Сирець» та 
«Мостицька». Про це мер Києва 
Віталій Кличко заявив під час 
онлайн пресконференції. Також 
міський голова показав відео 
з будівельного майданчика біля 
майбутньої станції «Мостицька».

«Будівництво двох нових 
станцій метро на Виноградар — 
«Мостицька» та «Проспект Прав-
ди» — важливий для столиці та 
для комфорту киян проєкт. Вчора 
я був на будівельному майданчи-

ку — на місці, де буде майбутня 
станція «Мостицька». Поспілку-
вався, зокрема, і з німецькими 
фахівцями — представниками 
заводу-виробника тунелепро-
хідницького щита. Вони прибули 
до Києва контролювати роботи 
з його налаштування. Орієнтовно 
через 2 тижні вже мають розпо-
чати роботи з розробки тунелю 
між станціями «Мостицька» та 
«Сирець», — повідомив мер.

За його словами, через каран-
тинні обмеження представники 
заводу-виробника не могли при-
їхати до України раніше, тому це 
трохи вплинуло на графік робіт. 

Втім, підрядник — «Київметро-
буд» — обіцяє, що це не призведе 
до значних затримок будівництва, 
і вони готові прискорити виконан-
ня робіт. Щодо потужності щита, 
то за словами міського голови, за 
місяць комплекс проходитиме 
близько 200 метрів під землею. 
І орієнтовно протягом пів року 
прокладе один із тунелів.

«Роботи з будівництва метро на 
Виноградар тривають. Місто тримає 
на контролі цей важливий проєкт. 
Фінансує його в повному обсязі. І ми 
робимо все, щоб наприкінці наступ-
ного року відкрити дві нові станції 
метро», — наголосив Віталій Кличко.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Петро ПАНТЕЛЕЄВ: 
Коронавірус та тероризм — 
головні виклики для столиці
З перших днів поширення коронавірусу в столиці міський штаб 
з техногенно-екологічної безпеки перейшов на посилений режим 
роботи 24/7 — всі зусилля столичної влади спрямовані на те, 
аби максимально убезпечити здоров’я та життя киян. У своєму 
щільному графіку керівник штабу, заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв знаходить кілька дорогоцінних хвилин, аби поспілкуватися 
із журналістами і розповісти про конкретні кроки, які нині здійснює 
управлінська команда, щоб мінімізувати наслідки пандемії. Зокрема, 
посадовець не виключає введення додаткових жорстких обмежень 
для нормалізації ситуації.

— Кожного дня у столиці фік-
сується велика кількість хворих 
на коронавірус. Чи готове місто 
до більш значних обмежуваль-
них заходів нині?

П.П.: Пандемія змінила жит-
тя міста, його мешканців і сфери 
управління мегаполісом. Ця біда 
торкнулася всіх галузей господар-
ства без винятку. Але, звичайно, 
основне навантаження лягло на пле-

чі медиків, яким ми щиро дякуємо 
за їхню важку й ризиковану роботу.

Питання посилення або посла-
блення карантину щодня у фокусі 
штабу ТЕБ та НС. Ми працюємо 
синхронно зі штабом країни. Про-
те Київ має свою велику специфіку, 
у порівнянні з іншими регіонами 
України. Наші рішення постійно, 
щодня, залежать від епідемічної 
ситуації у місті. Якщо цього вима-

гатиме кількість хворих, динаміка 
зростання випадків, підемо на більш 
жорсткі обмеження. І до можливого 
осінньо-зимового збільшення захво-
рюваності на коронавірус та сезонних 
захворювань ми готові.

— Кияни, мабуть, не помі-
чають, але комунальники про-
довжують дезінфікувати тран-
спорт, зупинки, під’їзди та вхідні 
групи будинків…

П.П.: Надзвичайно важливо, 
щоб не було ефекту самозаспоко-
єння, звикання до біди. Коли тільки 
впровадили карантин і хворих 
було мало, всі стояли «на вухах». 
А тепер, коли їх тисячі, люди роз-
слабилися, подекуди нехтують 
елементарними правилами. Ми 
повинні щодня дбати про себе 
і своїх близьких, посилено дбати 
про особисту гігієну, поважати 
людей поруч. Безумовно, і міські 
служби, які мають безпосереднє 
відношення до подолання цієї над-
звичайної ситуації, також потрібно 
постійно тримати у «тонусі».

— Що було найскладнішим 
для команди, коли коронавірус 
дістався столиці?

П.П.: Особисті тривоги були, 
адже з такою серйозною та неха-
рактерною проблемою ані Київ не 
мав справи, ані країна. Це новий 
глобальний виклик для нашого 
покоління. Тому діяли за прин-
ципом: «робити максимально все, 
що можеш…». Одразу запрацював 
наш штаб. Впевнений, ми прий-
мали адекватні рішення відпо-
відно до ситуації. Адже у штабі 
зібралися дуже хороші фахів-
ці – вірусологи, інфекціоністи, 
спеціалісти з різних галузей, ко-
мунальники, фахівці транспортної 
сфери та інші. Їхні рекомендації та 
статистичні дані лягали в основу 
рішень. Наприклад, обмеження 
в’їзду в Київ, інші суворі захо-
ди, точно не могли сподобатися 
людям, проте вони були потрібні 
заради здоров’я та безпеки кожно-
го. Розраховувати на те, що хтось 
підкаже як найкраще діяти — не 
доводилося, бо ситуація, м’яко 
кажучи, нестандартна. Але, маючи 
значний міжнародний авторитет 
та контакти, мер Києва постійно 
тримає зв’язок з Інститутом ві-
русології ім. Коха у Німеччині, де 
є найсучасніші практики боротьби 
з вірусами, та зі спеціалістами 

міста Ухань, які передали свій 
досвід нам. Завдяки цьому, ми 
мали дані з різних країн, було 
на що спиратися, тож рішення 
приймалися оперативно.

— Київ – величезний, багато-
шаровий мегаполіс, і нові ризи-
ки цілком можливі…

П.П.: Саме тому наша команда 
ніколи не розслабляється. Проб-
леми є постійно. Навесні додав-
ся коронавірус, днями додалася 
терористична загроза. Тепер всі 
комунальні служби на локаціях біля 
станцій метрополітену, у парках, 
зупинках громадського транспор-
ту, у велелюдних місцях, в рази 
збільшили інтенсивність нагляду 
та перевірки сміттєвих урн, баків, 
місць під деревами, кущами, осо-
бливо поблизу метро. Перевірка 
й очищення урн відбуваються кожні 
дві години.

— Які комунальні підприєм-
ства найбільше постраждали 
від локдауну?

П.П.: Мало місце зменшення 
рівня платежів за комунальні 
послуги. Вважаю це природнім 

явищем, адже багато людей не 
працювали в той час, втратили ро-
боту. Але згодом, дякуючи киянам, 
ми вийшли на стабільний рівень 
сплати за комунальні послуги.

Важко виділити якесь комуналь-
не підприємство, яке б постраждало 
більше: всі працюють у режимі 
підвищеної «боєготовності». 
І надважливо те, що вдалося не 
допустити розповсюдження ма-
ніпуляцій, чуток, вигадок, пані-
ки. Тут міський голова Віталій 
Кличко дуже ефективно комунікує 
з киянами, регулярно на брифінгах 
повідомляючи про все, що відбу-
вається в місті.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

До можливого 
осінньо-зимового 
збільшення 
захворюваності 
на коронавірус 
та сезонних 
захворювань 
ми готові.

Надважливо 
те, що вдалося 
не допустити 
розповсюдження 
маніпуляцій,  
чуток, вигадок, 
паніки. 

На центральних станціях метро 
триває ремонт ескалаторів
На «Майдані Незалежності» відновили один підйомник, 
а на «Золотих Воротах» вже відремонтували три ескалатори.

Для того, щоб киянам було зруч-
ніше та безпечніше користуватися 
метрополітеном, у бюджеті сто-
лиці передбачили 120 мільйонів 
на ремонт ескалаторів двох цент-
ральних станцій.

«На станції «Майдан Незалежнос-
ті» завершується капітальний ремонт 
першого ескалатора з чотирьох. На-
разі тривають процедури закупівель 
запасних частин та матеріалів для 
виконання капітального ремонту 
решти ескалаторів», – розповів на-
чальник управління стратегічних 
комунікацій КП Дмитро Пінчук.

Планові роботи проводять од-
ночасно дві бригади. Тим часом, 
на станції «Золоті Ворота» вже 
завершили ремонт трьох ескала-
торів нижнього нахилу.

«Із 20 липня розпочато ремонт 
першого ескалатора верхнього на-
хилу. Тривають процедури на заку-
півлю запасних частин та матеріалів 
для завершення ремонту трьох 
ескалаторів верхнього нахилу стан-
ції», – повідомив Дмитро Пінчук.

У робочі дні станцію закрива-
ють на вхід із 8.10 до 9.20. 

У цей час два робочі ескалатори 
нахилу підіймають пасажирів на 
вихід. Почерговий капітальний 
ремонт шести ескалаторів на «Зо-
лотих воротах» триватиме півтора 
року – до 9 лютого 2021 року.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Киян закликають 
вакцинуватися від грипу, 
поки не почалась епідемія

Сезон захворюваності на грип 
та гострі респіраторні інфекції, 
традиційно, починається у жовтні 
та триває аж до весни. А цього року 
епідемія може бути складнішою ще 
й через пандемію коронавірусу. 
Проте, якщо від COVID-19 вакци-
ни ще немає, то від грипу можна 
і, як наполегливо рядять фахівці, 
потрібно вакцинуватися.

«Вакцинація проти грипу нале-
жить до рекомендованих щеплень 
та відсутня у національному ка-
лендарю щеплень, тому вакцину 
можуть закуповувати за гроші 
місцевих бюджетів, підприємств 
або власним коштом громадян», – 
нагадують у Центрі громадського 
здоров’я МОЗ України.

Запобігання грипу допоможе 
заощадити кошти. Вакцинувати-
ся треба до початку циркуляції 
вірусів грипу (це вересень-жов-
тень), щоби утворилися імунітет 

і достатня кількість захисних анти-
тіл. Для цього потрібно приблизно 
два тижні.

Вакцинація є найнадійнішим 
методом профілактики грипу та 
запобігання важким ускладненням 
хвороби. Одне щеплення захи-
щає впродовж усього сезону грипу 
від найбільш розповсюджених 
і небезпечних штамів.

Як зазначають у Центрі громад-
ського здоров’я МОЗ України, за 
епідемічний сезон 2019/2020 на 
грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн 
людей (12,9% населення), 63% 
з яких — діти віком до 17 років.

За матеріалами сайту 
«Вечірній Київ»



311 серпня 2020 р. 
№ 53 (5332) РЕКЛАМА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

____________________________________
(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 ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ВК-ІНВЕСТБУД», ЄДРПОУ 32000954

(повне найменування юридичної особи, код 
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання від-

мовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно 

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

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

1. Інформація про суб’єкт господарювання.
01025, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Во-

лодимирська, будинок 7, офіс 1, тел.: +380442801255, 
Аврицевич Денис Олегович.

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи – підпри-
ємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
ТОВ «ВК-ІНВЕСТБУД» здійснює «Будівництво житло-

вого комплексу з об’єктами соціально-громадського 
призначення (перенесення електричних мереж)».

Планованою діяльністю передбачається:
«Реконструкція ПЛ-110 кВ «Нивки-Північна № 1,2» 

між опорами № 1-№ 9 та демонтаж не діючих опор 
№ 48,49,50,51. Виконання будівельно-монтажних 
робіт в умовах діючої електроустановки;

Перевлаштування ділянки ПЛ-110 кВ «Північна-Ірпінь 
№ 3» та «Північна-Біличі» між опорами №107–109. 
Виконання будівельно-монтажних робіт в умовах 
діючої електроустановки».

Технічна альтернатива 1:
«Реконструкція ПЛ-110 кВ «Нивки-Північна №1,2» 

між опорами №1-№9 та демонтаж не діючих опор 
№48,49,50,51. Виконання будівельно-монтажних 
робіт в умовах діючої електроустановки.

Перевлаштування ділянки ПЛ-110 кВ «Північна-Ірпінь 
№3» та «Північна-Біличі» між опорами №107–109. 
Виконання будівельно-монтажних робіт в умовах 
діючої електроустановки».

Технічна альтернатива 2:
Реконструкція ПЛ-110 кВ «Нивки-Північна №1,2» 

у вигляді однієї кабельної лінії напругою 110 кВ 
загальною довжиною близько 2 км шляхом про-
кладання під землею по одній трасі, що проходи-
тиме вздовж існуючої дорожньої інфраструктури, 
існуючих ЛЕП та з відповідними перетинами.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Провадження планованої діяльності передбачається 
по трасі існуючої ПЛ-110кВ «Нивки-Північна №1,2», 
що підлягає реконструкції та демонтажу недіючих 
ділянок опор ПЛ-110 кВ, на землях Київської міської 
ради Подільського району міста Києва.

Земельні ділянки під опорами перебувають в 
оренді. Правовий режим згідно Закону України «Про 
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 
енергетичних об’єктів» № 2480-VI від 09.07.2010 року.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

Не розглядається.
Територіально і просторово місце провадження 

планованої діяльності проводиться відповідно до 

погоджених та затверджених технічних вимог ПРАТ 
«ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 26.06.2018 
№П5–5-18 та укладення договору на приєднання від 
05.10.2017 №НП5–460-17/84975 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності.

Планована діяльність спрямована виключно на 
досягнення позитивного соціально-економічного 
ефекту, а саме:

 ● розвантаження території для об’єктів соціально-
побутового призначення ЖК «Сирецькі Сади» 
(паркінг, територія для вигулу собак, спортивні 
майданчики, благоустрій тощо);

 ● підвищення безпеки населення від електромагніт-
ного випромінювання;

 ● тимчасове працевлаштування на період будів-
ництва до 50 осіб;

 ● сплата оренди землі, земельного податку, 
податку на прибуток та інших платежів і зборів 
до місцевого бюджету.

Планована діяльність відбувається у штатному 
режимі. Під час реконструкції залучаються ро-
бітники підрядної організації, а також, частково, 
залучаються робітники із місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, зокрема 
параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Перевлаштування двоколової ділянки ПЛ-110кВ 
«Нивки-Північна №1,2» на ділянці від опори №1 до 
опори №9:

 ● Визначається проєктом траса та типи опор.
 ● Визначається проєктом тип та переріз ПЛ-
110кВ, але не менше перерізу передбаченого 
«Схемою розвитку електричних мереж 35 кВ і 
вище м.Києва на період до 2031 року».

 ● Передбачається подвійні кріплення ізольованих 
підвісок проводів на опорах в зонах перетину 
ПЛ-110 кВ з автомобільними дорогами та при 
проходженні над будівлями з використанням 
ізоляторів типу ПС. Кількість ізоляторів визна-
чається проєктом згідно з ПУЕ 2017.

 ● Демонтується ділянка ПЛ-110 кВ «Нивки-Північна 
№1,2» в прогоні опор №1-№9 та опори №№48, 
49, 50, 51. Демонтується опора №108 ПЛ-110 
кВ «Північна-Ірпінь №3» та «Північна-Біличі».

 ● Демонтоване обладнання здається на склад 
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

 ● Перевлаштування ділянки ПЛ-110 кВ «Північ-
на-Ірпінь №3», «Північна-Біличі» між опорами 
№107–109:

 ● Встановлюється анкерна опора №108-а на ді-
лянці анкерного прогону №108–109. Тип опори 
та місце встановлення визначається проєктом.

 ● Виконується перенесення проводів, грозоза-
хисного тросу ПЛ-110 кВ «Північна-Ірпінь №3», 
«Північна-Біличі» на опору №108-а.

 ● Передбачається демонтаж опори №108 та 
недіючих ділянок Пл-110 кВ від опори №108 
до вул. Північно-Сирецька.

Будівельна довжина ПЛ-110кВ становить біля 
1,4068 км, визначається проєктом.

Під’їзд до траси ПЛ в процесі виконання робіт із 
перевлаштування, а також для подальшої експлуатації 
лінії забезпечено існуючою дорожньою мережею.

Передбачені проєктом реконструкції типи опор, 
розміщення проводів і відстаней між ними задо-
вольняють вимогам правил улаштування електро-
установок для прогонів між опорами. Проєктні опори 
будуть встановлені в місцях розташування існуючих 
опор після демонтажу.

Захист лінії від перенапруги здійснюється підві-
шуванням грозозахисного тросу по всій довжині ПЛ.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планової діяльності 

встановлюються відповідно до законодавства України, 
експертних висновків щодо проєктів будівництва, 
технічних умов на приєднання до енергомережі, 
обмежень державного санітарного законодавства 
та норм, санітарно-епідеміологічних обмежень, 
містобудівних умов і обмежень тощо.

Враховуючи, що планована діяльність запланована 
в основному в межах існуючої дорожньої інфраструк-
тури, існуючих ЛЕП та охоронної зони діючих ПЛ то 
екологічні та інші обмеження планової діяльності 
пов’язані з дотриманням охоронних зон наявних 
шляхів і ліній електропередачі, ліній зв’язку, систем 
водопостачання і водовідведення, інших інженерних 
комунікацій. Під час виїмки ґрунту будуть враховані 
вимоги Земельного кодексу щодо зняття та пере-
несення родючого шару та його відновлення після 

будівництва. У разі необхідності видалення зелених 
насаджень будуть враховані вимоги законодавства, 
що регулює порядок такого видалення.

Санітарно-захисні зони для ЛЕП встановлюються 
відповідно до ЗУ «Про землі енергетики та правовий 
режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» та 
ДБН Б.2.2–12:2019 Планування і забудова територій.

При експлуатаційному режимі вплив на атмосферу, 
воду, шум, відходи – відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2:
Екологічні та інші обмеження, як і для технічної 

альтернативи 1, та додатково порушення ґрунтів, 
знесення зелених насаджень.

Планована діяльність проводиться відповідно до 
погодженого та затвердженого технічного завдання 
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 17.01.2020.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Планована діяльність проводитиметься у межах 

території існуючої ПЛ-110кВ «Нивки-Північна №1,2».

Щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
Територіально і просторово місце провадження 

планованої діяльності співпадає з територіальною 
альтернативою 1, яке узгоджено з ПРАТ «ДТЕК КИ-
ЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виданим договором про 
приєднання до електричних мереж.

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

Щодо технічної альтернативи 1:
Траса, типи опор, марка, переріз проводу, місце 

встановлення ділянки ПЛ-110 кВ яка проєктується 
визначається проєктом.

Передбачаються подвiйнi крiплення iзолювальних 
пiдвiсок проводiв на опорах в зонах перетину ПЛ-110 
кВ з автомобiльними дорогами та при проходженнi 
над будiвлями з використанням iзоляторiв типу ПС. 
Кiлькiсть iзоляторiв визначається проєктом згiдно з ПУЕ.

Інженерна підготовка території включає: плану-
вання території опор; за необхідності визначається 
просіка у відповідності до Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 01.08.2006 №1045; установка опор, 
ригелів, фундаментів; земляні роботи — розробка 
котлованів на глибину до 3-х метрів; встановлення 
заземлення; демонтаж та перевезення демонтованих 
матеріалів: металоконструкцій важкого та легкого 
типів транспортом загального призначення на від-
стань до 30 км; збірного залізобетону довжиною 
до 3,0 м транспортом загального призначення на 
відстань до 30 км. При влаштуванні фундаментів 
передбачаються заходи з інженерної підготовки та 
захисту проєктованої території від несприятливих 
природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення, 
просідання тощо).

Передбачається запроєктувати грозозахисний 
трос. Тип та перерiз грозозахисного тросу визна-
чатиметься проєктом.

Проєктом передбачити контур заземления нових 
опор ПЛ-110 кВ згiдно з ПУЕ (опiр не бiльше 5 Ом).

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, та 
інші вишукування виконуються у необхідному обсязі 
згідно з чинним законодавством України.

Еколого-інженерна підготовка території включає 
планування майданчика ПЛ-110 та усіх його еле-
ментів, опор лінії електропередачі, під’їзних доріг 
та майданчиків тимчасового відкритого зберігання 
комплектуючих. Доставка опор та обладнання буде 
забезпечено автотранспортом для цього передбачено 
під’їзні шляхи з рекультивацією після завершення 
монтажних робіт.

Щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1, та додатково 

видалення зелених насаджень на всій протяжності 
кабельної лінії.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Еколого-інженерна підготовка і захист території 

аналогічні, як для технічної альтернативи 1.
Майданчик планованої діяльності має спокійний 

рельєф з незначним перепадом висот і потребують 
мінімальної еколого-інженерної підготовки – вла-
штування в’їзду і виїзду з монтажного майданчика.

Щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
Територіально і просторово місце провадження 

планованої діяльності співпадає з територіальною 
альтернативою 1, яке узгоджено з ДТЕК «КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1:

Під час будівництва можливі впливи планованої 
діяльності на довкілля включають:

Повітряне середовище – незначний вплив за 
рахунок тимчасових викидів забруднюючих речовин 
від будівельної техніки під час виконання земляних 
робіт; організованих стаціонарних джерел викиду 
забруднюючих речовин в атмосферу при планованій 
діяльності немає. Дотримання ГДК.

Земельні ресурси – незначний вплив за рахунок 
використання будівельної техніки. Утворення небез-
печних і шкідливих відходів не очікується.

Геологічне середовище – вплив відсутній;
Водне середовище – вплив відсутній.
Рослинний і тваринний світ – незначний вплив на 

рослинний світ, пов’язаний з видаленням рослинності 
по трасі ПЛ-110 кВ обмеженою під фундаменти опор, 
вплив на тваринний світ, заповідні об’єкти відсутній.

Навколишнє соціальне середовище – вплив по-
зитивний (позитивний вплив на місцеву економіку 
та населення в зоні її дії).

Навколишнє техногенне середовище – вплив 
відсутній.

Клімат і мікроклімат – вплив відсутній.
Під час експлуатації впливи на довкілля відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2:
Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля аналогічні, як технічної альтернативи 1 та 
додатково порушення ґрунтового покриву під час 
прокладання кабельної лінії 110 кВ, знесення зелених 
насаджень вздовж КЛ-110 кВ.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля обмежені територією існуючої ПЛ-110кВ 
«Нивки-Північна №1,2», «Північна-Ірпінь №3», «Пів-
нічна-Біличі».

Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля аналогічні, як для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

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 (зазна-
чити відповідний пункт і частину статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планова діяльність відноситься до другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля у відповідності до пункту 10 частини 3 статті 
3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (заче-
плених 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.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

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 пла-
нованої діяльності;

 ● аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

 ● надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

 ● врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-

важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження пла-
нованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої 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 під-
лягає 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.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень 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 уповно-
важеного 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 зауваженні 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 за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їхніх 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 під-
лягає 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 про-
вадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на 
виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 
11, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією 

України.
(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

Управління екології та природних ресурсів ви-
конавчого органу Київської міської ради (КМДА): 

поштова адреса: 04080, м. Київ. вул. Турівська, 28.  
Телефон: (044) 366–64-15;

e-mail: andrii.vergelis@kmda.gov.ua; 
контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович – 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
Управління екології та природних ресурсів ви-
конавчого органу Київської міської ради (КМДА).

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

Кому в Києві безкоштовно замінять 
лічильники у серпні: адреси
Столичні енергетики в серпні змонтують в оселях киян 3 тисячі 
двозонних електролічильників. Клієнти отримають сучасні прилади 
обліку, що дозволяють заощаджувати на сплаті за світло.

Кошти на їхнє встановлення 
передбачені інвестиційною про-
грамою компанії, а отже містяни 
отримають нові лічильники аб-
солютно безкоштовно. В серпні 
нові прилади обліку отримають 
за наступними адресами:

вул. Пушкінська, будинки – 2–4/7;
       8а-8б; 10; 12, 14, 23-а,б, 25;
вул. Прорізна, 4; 6; 9; 11;
вул. Володимирська, 5; 7; 9;
бульв. Шевченка Тараса, 6;
вул. Туполєва Академіка, 18; 18-а;
       20; 20-а; 20-б; 22; 24

вул. Турчина Ігоря (Блюхера 
Василя), 13; 15; 17; 9; 11-а; 
1/15; 2/17.

Мешканцям варто знати: пе-
ред тим, як проводити монтажні 
роботи, фахівці ДТЕК Київські 
електромережі заздалегідь ін-
формують про це мешканців, на 
під’їздах розміщують оголошення, 
де вказують дату виконання робіт 
та контактний телефон відпові-
дальної особи компанії. Роботи 
виконують працівники, одягнені 
у фірмовий спецодяг на якому роз-

міщений логотип і назва компанії. 
На вимогу клієнта, електромонте-
ри мають пред’явити відповідні 
посвідчення.

Нагадаємо, що в Києві до кінця 
2020 року безкоштовно замінять 
електролічильники понад 28 тися-
чам містян. Цього року компанія 
інвестує в заміну старих електро-
лічильників на нові майже 22 міль-
йони гривень.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

У ЦНАПі Деснянського району 
тимчасово не приймають 
документи для держреєстрації

З 5 по 16 серпня у ЦНАПі Дес-
нянського району не прийматимуть 
документи для державної реєстра-
ції юросіб, ФОП та громадських 
формувань.

Цими днями відбуватиметься 
впровадження оновленого про-
грамного забезпечення Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. Через те, 
що відбуватиметься перенесення 
даних зі старого реєстру до ново-
го, доступ реєстраторів до ЄДР з 7 
серпня здійснюватися не буде.

«В період впровадження онов-
леного програмного забезпечен-

ня Єдиного державного реєстру, 
з 00:00 5 серпня 2020 року до 
23:59 16 серпня 2020 року, при-
йом документів, що подаються для 
державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, здій-
снюватися не буде», — йдеться 
у повідомленні.

У ЦНАПі просять запланувати 
реєстрацію юридичних осіб та ФОП, 
зміну директора, внесення змін 
до зареєстрованих даних тощо до 
5 серпня або ж після 16 серпня.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Маленький секрет великої щасливої родини
У Голосієві дитячий 
будинок сімейного 
типу відсвяткував 
новосілля.

«Ми дуже хотіли дівчинку, але 
у нас народився хлопчик... Після 
третього сина вирішили, що треба 
таки вдочеряти», — розповідає 
історію створення своєї великої 
родини Андрій Пересенчук.

У червні Голосіївська РДА виді-
лила для будинку сімейного типу 
родини Пересенчуків простору, 
вмебльовану та облаштовану дво-
рівневу квартиру в будинку по ву-
лиці Максимовича. Там і оселилося 
подружжя Андрій та Вікторія. 
У пари троє власних дітей, вси-
новлений хлопчик та троє дівчат.

«Ми готувалися всинови-
ти дитину. Для цього пройшли 
спеціальне навчання. Коли воно 
уже завершувалося, то зі служби 
нам подзвонили, і сказали, що 
сім’ї потребує чудова малень-
ка дитинка… Виявилося, що це 
теж... хлопчик. Йому тоді було 
півтора роки, майже такий, як 
наш найменший Макар. І ми за-
брали Дмитрика», — говорить пані 
Вікторія.

Саме Дмитрик чи не першим 
зустрічав гостей і розповідав про 
сімейні справи голові Голосіїв-
ської РДА Сергію Садовому, на-
чальнику Служби у справах дітей 
та сім’ї Валерію Танцюрі, пред-
ставницям благодійного фонду 
СОС Дитячі Містечка Україна та 
журналістам, які завітали минулого 

четверга у гості на новосілля. Пред-
ставники міської влади та благо-
дійники подарували дітям ковдри, 
набори конструкторів «Лего» (про-
ти них не встоїть жодне хлопчаче 
серце), настільні ігри. А від благо-
дійного фонду – ноутбуки.

«У нас пиріжки! З м’ясом, ка-
пустою та вишнями, не знаю, де 
які, але їх пекла мама!» — сміливо 
розповідає п’ятирічний хлопчик, 
вмощуючись на стільці за великим 
сімейним столом поруч із Сергієм 
Садовим.

Малий діловито поділився, що 
йому подобається квартира, але 
інколи страшно спати самому, 
і він йде у кімнату до хлопців, 
а вони цьому не надто «радіють». 
Хоча вдень – це єдина компанія, 
де нема поділу на своїх і чужих.

«Та він коли спить, то тягне 
на себе ковдру», – сміється мама 
Вікторія, і дещо напружена атмос-
фера у кухні-вітальні одразу тане. 
Помітно, що цим людям разом 
добре. Сім’я дружня. Тринадця-
тирічна Ольга, дванадцятиріч-
на Вікторія та одинадцятирічна 
Єлизавета – рідні сестри. Діти, які 
потрапляють у ДБСТ, часто мають 
складні долі і потребують багато 
любові, уваги і терпіння. Саме для 
цього і створюють такі будинки.

«Звичайно, краще б таких 
будинків не було, і кожна дити-
на жила із рідними люблячими 
батьками. Але маємо реальність, 
у якій завдання влади допомага-
ти і захищати дітей, позбавлених 
батьківського піклування. І такий 
шлях, створення ДБСТ», — най-

кращий. Ми багато приділяємо 
цьому уваги», — каже Голова Голо-
сіївської РДА Сергій Садовий.

Нині саме Голосіївський район 
є лідером за кількістю створених 
дитячих будинків сімейного типу. 
На даний час в районі функціонує 
6 дитячих будинків сімейного типу, 
в яких виховується 38 дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування. А це майже 25% 
від загальної кількості відкритих 
дитячих будинків сімейного типу 
в місті Києві.

За цією статистикою стоять за-
хоплені очі дівчаток – Олі, Віки 
та Лізи. Сьогодні вони мешка-
ють у затишку на 22-му поверсі, 
у квартирі, з якої відкривається 
приголомшлива панорама на Голо-
сіївський парк. Дівчата готуються 

до школи. Першого вересня вони 
підуть у нові класи, де на них чекає 
знайомство із новими дітьми і нове, 
однозначно, краще життя.

«А на вихідні ми їздимо на 
рибалку», – коментує Вікторія-
молодша.

«Пріоритетною формою ви-
ховання дітей, які втратили 
сім’ї є, звичайно, усиновлення. 
Та не всіх дітей вдається влашту-
вати в сім’ї усиновлювачів. Як 
правило, це діти з багатодітних 
сімей, діти старшого віку, діти, 
які мають деякі вади здоров’я чи 
діти, правовий статус яких не дає 
права на усиновлення. Дитячий 
будинок сімейного типу і є тим 
прихистком для знедоленої дити-
ни, де можна відчути всю радість 
зростання в сім’ї», — каже Валерій 
Танцюра. Він нагадав, що міська 
влада не тільки забезпечує ДБСТ 
житлом, а й купує автомобілі для 
таких великих родин.

7 липня на засіданні Київради 
депутати внесли зміни до міської 
цільової програми «Діти. Сім’я. 
Столиця на 2019–2021 роки». Це 
рішення дозволить цього року 
відкрити ще 3 дитячі будинки 
сімейного типу.

Наразі в столиці функціонує 
вже 30 дитячих будинків сімей-
ного типу. 2 392 дитини мають 
статус дитини-сироти чи дити-
ни, позбавленої батьківського 
піклування. Із них 90% влашто-
вані до сімейних форм виховання 
(опіка, прийомні сім’ї та дитячі 
будинки сімейного типу).
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У головному парку Києва 
відкрили ігрову зону для дітей
Реконструкцію ігрового майданчика завершили у Маріїнському парку.

Малеча столиці отримала нову 
чудову локацію для дозвілля та 
розваг. Багатофункціональний 
ігровий майданчик встановив 
«Київзеленбуд» для наймен-
ших мешканців столиці. Тепер 

у Маріїнці малеча зможе кататися 
на сучасних гойдалках, подоро-
жувати цікавими лабіринтами та 
тунелями, змагатися у спритності 
на мотузковій вежі. Усі атракціо-
ни комунальники розфарбували 

у яскраві кольори, а також, для 
безпеки дітей, облаштували гумове 
покриття в ігровій зоні.
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В родині Пересенчуків троє власних дітей, всиновлений хлопчик та троє дівчат

У столиці хочуть створити 
Алею олімпійських 
чемпіонів України

Київська фундація культури, 
спільно з Асоціацією ветеранів спор-
ту України, виступили з ініціативою 
створення Алеї олімпіських чемпі-
онів. Відповідний проєкт поданий 
на Громадський бюджет і отримав 
позитивний висновок від Депар-
таменту молоді та спорту КМДА.

Участь в Олімпійських іграх 
українські спортсмени приймають 
з 1952 року, коли ігри проходили 
в Гельсінкі. З того часу наші атлети 
гідно представляють український 
народ на світових аренах. Україн-
ські спортсмени показують дійсно 
вражаючі результати: Лариса Ла-
тиніна – восьмиразова олімпійська 
чемпіонка, Віктор Чукарін та Борис 
Шахлін – семиразові олімпійські чем-
піони, Яна Клочкова – чотириразова 
олімпійська чемпіонка, – розповідає 
автор проєкту Сергій Костянчук. — 
Сподіваємось, що до нашої ініціативи 
долучаться федерації, спортсмени та 
небайдужі українці.

Якщо проєкт підтримають кияни, 
у 2021 році в Києві з’явиться алея, де 

будуть представлені всі 250 олімпій-
ських чемпіонів за видами спорту та 
їхніми досягненнями. Планується, 
що вона розміщуватиметься на НСК 
«Олімпійський» і буде оформлена 
у вигляді стендів з фото та тексто-
вим матеріалом. На реалізацію про-
єкту необхідно 386 тисяч гривень.
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Олімпійська чемпіонка 2014 року  
з біатлону Юлія Джима


