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АНОНСИ

Новий рік почнеться 
1 вересня, але освітяни 
розробляють 4 моделі 
навчального процесу

Медики радять киянам 
вакцинуватися проти 
грипу, щоб уникнути двох 
пандемій одночасно

Влучити у десятку: 
як киянці Маргариті 
Косяк вдалося перемогти 
в конкурсі «Громадський 
бюджет»

На одному з островів 
столиці отаборилися юні 
миротворці

 стор. 2

 стор. 3

 стор. 4

 стор. 4

Україна відзначає 
29-ту річницю  
Незалежності
До Дня Державного Прапора України 
та Дня Незалежності України у столиці 
відбудуться урочистості, культурно-
мистецькі та спортивні події. У КМДА 
затвердили відповідний план заходів.

Із 20 серпня до 4 вересня пра-
цюватиме фотовиставка до Дня 
Незалежності України «Україно 
моя» у Національному історико-
архітектурному музеї «Київська 
фортеця».

Із 20 до 25 серпня у Національ-
ному заповіднику «Софія Київська» 
триватиме Міжнародний мульти-
дисциплінарний некомерцій-
ний та соціально спрямований 
фестиваль високого мистецтва 
Bouquet Kyiv Stage.

23 серпня у парку імені Та-
раса Шевченка всі охочі зможуть 
відвідати творчий фестиваль 
«З Україною в серці».

24 серпня відбудеться відео-
екскурс «Україно, ти потрібна 
мені» у Центральній бібліотеці 
ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.

24 серпня відбудеться вітриль-
на регата «День Незалежності» – 
змагання серед крейсерсько-пере-
гонових яхт (затока «Собаче гирло» 
та яхт-клуб «Riviera Rivrside Marina»).

Також вже відкрилася і тривати-
ме до 30 серпня виставка-роздум 
«Україна: шлях у майбутнє» у 
Міській спеціалізованій молодіжній 
бібліотеці «Молода гвардія».

На Майдані Незалежності 
з 21 серпня до 20 листопада про-

ведуть виставковий проєкт до Дня 
Героїв Небесної Сотні «Століття 
незламних».

23 серпня біля будівлі Київської 
міської ради (вул. Хрещатик, 36) та 
у районах міста проведуть урочисті 
церемонії підняття Державного 
Прапора України. А напередодні 
ввечері, на території меморіаль-
ного комплексу «Національний 
музей історії України в другій 
світовій війні» відбудеться від-
криття найвищого флагштока 
в Україні – його висота 90 метрів.

24 серпня в столиці проведуть 
молебні за Україну та україн-
ський народ.

У районах міста цього дня по-
кладатимуть квіти до пам’ятників, 
пам’ятних знаків та місць поховань 
видатних діячів українського держа-
вотворення, борців за незалежність 
України у ХХ столітті, загиблих 
учасників Революції Гідності, учас-
ників антитерористичної операції 
та учасників заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, від-
січі та стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях.

Також До Дня Державного Пра-
пора України та 29-ї річниці неза-
лежності України 24 серпня запла-
новані урочисті заходи за участю 
керівництва держави та міста.

Традиційно, з нагоди свята 
центральну частину столиці при-
красять святковою ілюмінацією.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Освіта була, є і буде 
одним із пріоритетів 
у роботі міської 
влади. І щороку 
ми збільшуємо 
фінансування 
освітньої галузі.

Віталій  
КЛИЧКО

Новий навчальний рік у столиці 
має розпочатися 1 вересня
У четвер, 20 серпня, у Києві відбулася 
щорічна міська конференція освітян, 
під час якої обговорили формат роботи 
столичних шкіл у новому навчальному році.

Столичні заклади 
готові прийняти дітей

Навчальний процес повинен 
розпочатися 1 вересня у зрозу-
мілому для суспільства форматі 
навчання, але в нових умовах, із 
дотриманням усіх правил. Про 
заявив міський голова Києва Ві-
талій Кличко у відеозверненні під 
час щорічної міської конференції 
освітян Києва.

«Цьогоріч ми зустрічаємося 
з вами в іншому, незвичному 
форматі. Такі реалії. Новий фор-
мат життя в умовах пандемії. Я не 
втомлюсь повторювати, що освіта 
була, є і буде одним із пріоритетів 
у роботі міської влади. І щороку 
ми збільшуємо фінансування 
освітньої галузі. Бо хочемо, щоб 
наші діти навчалися в сучасних 
і комфортних навчальних закла-
дах. Здобували конкуренто-спро-
можну освіту. Базу, з якою могли 
б вступити у будь-який навчальний 
заклад світу. Тому навіть в умовах 
кризи, спричиненої коронавіру-
сом, ми продовжуємо вкладати 
кошти в сферу освіти», – зазначив 
мер Києва.

Щоб найменші кияни мали 
комфортні умови для навчан-
ня, місто продовжує будівни-
цтво, реконструкцію і ремонти 
в школах та садочках. Зокрема, 
цього року планується завершити 
будівництво «з нуля» трьох садків. 
А також повну реконструкцію ще 
двох садочків та реконструкцію 
з добудовою двох шкіл. Як зазна-
чає мер Києва, протягом останніх 

6 років бюджет галузі освіти зріс 
втричі – до 19,5 мільярдів гри-
вень. Це рівно третина від усіх 
бюджетних витрат.

«Ми побудували, відновили та 
відкрили 39 освітніх установ: 28 
садків, три заклади позашкільної 
освіти та вісім шкіл. Ми створили 
12,5 тисяч місць у садочках та зна-
чно скоротили чергу до дошкільних 
закладів. Сьогодні чимало киян 
вже роздумують, який садочок їм 
обрати. До 1 вересня залишили-
ся лічені дні, а у багатьох садках 
кожне четверте ліжко ще чекає на 
маленького киянина», – сказав мер.

Однак місто зберегло всі до-
плати та надбавки і не допускає 
затримки виплати заробітної плати 
освітянам.

Київ залишається лідером 
у впровадженні державної про-
грами Нова Українська Школа. 
Тільки цього року на Нову Укра-
їнську Школу в бюджеті столиці 
передбачили понад 270 млн грн. Це 
майже в 12 разів більше, ніж перед-
бачено умовами співфінансування.

За словами мера, за три роки 
кардинально змінилася початко-
ва школа: для учнів встановили 
одномісні парти, сучасні меблі, 
комп’ютери, інтерактивні дошки. 
За цей час фінансування на одного 
першокласника збільшилося майже 
вдвічі. Цього року – це понад 10 
тис. грн – найвищий фінансовий 
показник в Україні.

У кожній третій школі та кожно-
му восьмому дитсадку міста від-
крили інклюзивні класи чи групи 
для 2,5 тис. дітей з особливими 
освітніми потребами.

Формат навчання 
варіюватиметься 
відповідно до умов 
карантину

Освітні установи повинні напра-
цювати та мати в своєму арсеналі 
чотири моделі роботи закладу під 
час карантинних обмежень. Про це 
повідомила директорка Депар-
таменту освіти і науки Олена 
Фіданян.

«Одного універсального рішення 
для всіх закладів освіти – садків, 
шкіл, закладів професійної, поза-
шкільної чи вищої освіти – не існує. 
Кожна установа має напрацювати 
свої чотири моделі роботи та роз-
ділити їх за рівнями епідемічної 
небезпеки. Підбирати форму ор-
ганізації навчання потрібно інди-
відуально, при цьому враховуючи 
різні показники: від проєктної 
потужності закладу освіти, до рівня 
колективного здоров’я учасників 
освітнього процесу», – розповіла 
Олена Фіданян.

У вересні всім педагогам 
і батькам необхідно об’єднатися 

задля недопущення появи та роз-
повсюдження хвороби. Оскіль-
ки більшість школярів/студентів 
не збиралася разом понад п’ять 
місяців, буде важко стримати їх 
від близького контакту. У цей час 
вкрай важливим стає питання до-
тримання правил гігієни та проти-
епідемічних заходів.

Директор Департаменту звер-
нулася до батьків із проханням 
дотримуватися правил поведінки 
задля безпеки власної дитини та ін-
ших учасників освітнього процесу.

Вона порадила батькам щоранку 
перед виходом до садка/школи 
виміряти дитині температуру 
і перевірити наявність симпто-
мів респіраторних захворювань. 

У разі наявності останніх, залишити 
дитину вдома, про що повідомити 
вихователя або вчителя. Також 
вчасно інформувати про наявність 
контакту з хворим або щодо нещо-
давнього візиту за кордон.

«Вкрай важливим є розуміння 
відповідальності кожного учасни-
ка освітнього процесу щодо осо-
бистого стану здоров’я та стану 
здоров’я членів своєї сім’ї. Оскільки 
неуважне, або зухвале ігнорування 
симптомів респіраторного захворю-
вання, бодай однієї контактної осо-
би, може не тільки перевести заклад 
освіти з очної у дистанційну форму 
навчання, а й серйозно зашкодити 
здоров’ю дітей та дорослих. Безпека 
освітнього процесу – це колективна 
відповідальність освітян і батьків», – 
наголосила Олена Фіданян.

Нагадаємо, що чим довше заклад 
перебуватиме в зеленій зоні, тим 
довше триватиме очне навчання, 
а це та форма, яка на думку батьків, 
учнів та освітян Києва, є найбільш 
бажаною для громади. Про це свід-
чать дані соціального опитування 
Освітньої агенції міста Києва (бе-
резень, травень): 70% учнів і 90% 
учителів обрали очну форму на-
вчання, а 80% батьків категорично 
проти дистанційного навчання. 
60% учнів тоді висловилися, що 
хочуть, аби швидше розпочалося 
навчання у школі.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Олена Фіданян
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля діяльності, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВ
ЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛО 
ЕНЕРГО», код згідно з ЄДРПОУ: 40538421,

інформує про початок громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планової діяльності, зазначеної у п.2 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій гро
мадськості до планової діяльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність відноситься до першої 

категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, 
пункт 2, частина 2 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»: теплові електростанції 
(ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва 
електроенергії, пари і гарячої води тепловою 
потужністю 50 мегават і більше з викорис
танням органічного палива. Встановлення 
конденсаційного економайзера для викорис
тання теплоти димових газів енергетичного 
котла ТГМ–96А блоку ст. № 1 на ТЕЦ–5 СП 
«КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за 
рахунок глибокого охолодження з викорис
танням ефекту конденсації водяних парів 
тепловою потужністю 30 МВт. Охолодження 
димових газів здійснюється зворотною ме
режною водою з її підігрівом, що зменшує 
витрати палива на підігрів мережної водою. 
Після реконструкції обладнання ТЕЦ–5 буде 
відповідати умовам Третього Енергетичного 
Пакету ЄС, збільшення виробництва електро
енергії; збільшення діапазону маневреності по 
виробництву електричної та теплової енергії; 
зменшення споживання природного газу; 
зниження собівартості пару, що виробляється 
котлоагрегатами станції; зниження викидів 
забруднюючих речовин. Експлуатація даного 
об’єкта забезпечить зменшення використання 
природного газу, зменшить рівень забруднення 
на довкілля, підвищить енергоефективність 
функціонування існуючої системи комуналь
ної інфраструктури і сприятиме залученню 
інвестицій для майбутнього розвитку систем 
комунальної інфраструктури країни, створення 
(збереження) нових робочих місць та додат
кові надходження коштів у місцевий бюджет.

2. Суб’єкт господарювання.
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. 

Велика Житомирська, буд. 15а.
Телефон: +38(044) 207–8708, +38(044) 

207–8730.
Планована діяльність буде здійснюватися 

за адресою: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 
буд. 4, +38(044) 207–8746.

3. Уповноважений орган, який забез-
печує проведення громадського обго-
ворення.

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Київ, 03035, Департамент 
екологічної оцінки та контролю: OVD@menr.
gov.ua, (044) 206–3140, (044) 206–3150, 
контактна особа: Тищенкова Марина Оле
гівна – директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю.

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планової діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства, рішенням про 
провадження планованої діяльності буде до
кумент дозвільного характеру, а саме: Дозвіл 
на виконання будівельних робіт, відповідно 
до ст. 37 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», що видається 
Державною архітектурнобудівельною ін
спекцією України.

 5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів з дня офіційного 
опублікування цього оголошення та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, 
що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об
говорення громадськість має право подавати 
будьякі зауваження або пропозиції, які, на 
її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їхнього обґрунтування. За
уваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (зокрема, в електронному 
вигляді). Пропозиції, надані після встанов
леного строку, не розглядаються.

Дату, час, місце та адресу проведення гро
мадських слухань не визначено; тимчасово, 
на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID19), до 
повного його скасування та протягом 30 днів 
з дня скасування карантину, громадське об
говорення планованої діяльності проводиться 
у формі надання письмових зауважень і про
позицій (зокрема, в електронному вигляді).

6. Державний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо 
планової діяльності.

Міністерство захисту довкілля та при
родних ресурсів України, вул. Митрополи
та Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Департамент екологічної оцінки та контр
олю: OVD@menr.gov.ua, (044) 2063140,  
(044) 206–3150, контактна особа: Тищенкова 
Марина Олегівна – директор Департаменту 
екологічної оцінки та контролю.

7. Орган, до якого надаються заува-
ження та пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій.

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Київ, 03035, Департамент 
екологічної оцінки та контролю: OVD@menr.
gov.ua, (044) 206–3140, (044) 206–3150, 
контактна особа: Тищенкова Марина Оле
гівна – директор департаменту екологічної 
оцінки та контролю.

Зауваження і пропозиції приймаються протя
гом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планової діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планової 
діяльності на 335 аркушах.

9. Місце розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, 
зазначеного у п.4 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними.

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Київ, 03035, Реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля: 201912215054.

Заява про екологічні наслідки  
діяльності

Дані про плановану діяльність, мету і шля-
хи її здійснення. ПрАТ «Київський склотарний 
завод» виступає замовником проєкту з будівни
цтва Багатофункціонального житлового кварталу 
І, за адресою: м. Київ, Оболонський район, пров. 
Балтійський, 23 (корективи) на земельній ділянці 
з кадастровим номером 8000000000:78:113:0001 
площею 9,7168 га. Майданчик під реалізацію І 
черги будівництва займає площу близько 5,3 га.

Суттєві фактори, що впливають чи можуть 
впливати на стан навколишнього природного 
середовища з урахуванням можливості ви-
никнення надзвичайних екологічних ситуацій.

1) Вплив на повітряне середовище пов’язаний 
з викидами в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин під час спалювання природного газу в 
котельнях житлового кварталу та роботи двигунів 
автотранспорту. Забруднюючі речовини, які 
будуть надходити в атмосферне повітря: діоксид 
сірки; оксид вуглецю; оксиди азоту; вуглеводні 
насичені; речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (сажа); парникові гази тощо. 
Обсяг викидів – близько 6844,160374 т/рік, з них 
парникових газів – близько 6834,550772 т/рік.

2) Вплив на водне середовище під час екс
плуатації об’єкта. Господарськопобутові стоки, в 
обсязі близько 2437,09 м3/добу та зливові стоки 
з території відводитимуться до каналізаційних 
мереж міста.

3) Перелік відходів, що утворюватимуться 
в процесі діяльності: лампи люмінесцентні, 
тверді побутові відходи, шлам септиків. Обсяг 
відходів – близько 3168,219 т/рік.

4) Потенційний вплив на ґрунти: вплив об’єкта 
на ґрунти відсутній.

5) Потенційний вплив на рослинний і тваринний 
світ, заповідні об’єкти: планована діяльність не 
впливатиме на рослинний та тваринний світ, за
повідні об’єкти в межах впливу об’єкта відсутні. 
В рамках реалізації проєкту передбачається, 
згідно зі схемою, озеленення висадка дерев та 
чагарників (близько 3037 одиниць) та засівання 
газонів (близько 9420 кв. м).

6) Потенційний вплив на навколишнє техно
генне середовище: в зоні розташування об’єкта 
промислові об’єкти, пам’ятники історії і культури, 
музеї, інші спорудження підземні та наземні, по
требуючі захисту від шкідливих впливів, які могла 
б здійснювати проектована діяльність, – відсутні.

7) Потенційний вплив на навколишнє соціальне 
середовище: об’єкти спортивнооздоровчого, 
курортного та рекреаційного призначення в місці 
розміщення об’єкта відсутні.

8) Кількісні та якісні показники оцінки рівнів 
екологічного ризику та безпеки для життєді
яльності населення планованої діяльності, а 
також заходи, що гарантують здійснення ді
яльності відповідно до екологічних стандартів і 
нормативів: рівень забруднення атмосферного 

повітря створюваний проєктованим об’єктом не 
перевищуватиме нормативних значень (ГДК для 
населених місць). Рівні шуму знаходитимуться 
в межах допустимих значень. Соціальний ризик 
оцінюється як прийнятний. Експлуатація енерге
тичного обладнання (котлів) здійснюватиметься 
згідно з режимною наладкою.

Перелік залишкових впливів
1) Викиди забруднюючих речовин. 2) Утворення 

господарськопобутових та зливових стоків.  
3)Утворення відходів.

Вжиті заходи щодо інформування гро-
мадськості про плановану діяльність, мету 
і шляхи її здійснення. З метою інформування 
громадськості про заплановану діяльність, було 
опубліковано «Заяву про наміри» (газета «Хре
щатик» №129 (5042) від «08» грудня 2017 р).

Зобов’язання замовника щодо здійснення 
проєктних рішень відповідно до норм і правил 
охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планованої діяльності

При проведенні господарської діяльності 
Замовник зобов’язується виконувати наступні 
вимоги:

1) Дотримуватись ЗУ «Про охорону атмосфер
ного повітря». 2) Дотримуватись ЗУ «Про відходи». 
3) Дотримуватись Водного кодексу України. 
4) Дотримуватись ЗУ «Про охорону земель» тощо.

Секретаріат Київської міської ради ого
лошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу представництва 
інтересів Київської міської ради в судах та інших 
органах управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради на час від
пустки для догляду за дитиною основного 
працівника (V категорія) та вакантної посади 
головного спеціаліста відділу представництва 
інтересів Київської міської ради в судах та інших 
органах управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата 
встановлюються відповідно до Порядку про
ведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 №169 (з наступними змінами), та 
Типових професійнокваліфікаційних характе
ристик посадових осіб місцевого самовряду
вання, затверджених наказом Національного 
агентства України з питань державної служби 
від 07.11.2019 № 203–19.

Особи, які відповідають основним квалі
фікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у кон
курсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника зі встановленими законодавством 

обмеженнями щодо прийняття на службу та 
проходження служби в органах місцевого 
самоврядування; заповнену особову картку 
(форма П2ДС) з відповідними додатками; копії 
документів про освіту, засвідчені у встановле
ному законодавством порядку; копії першої та 
другої сторінок паспорта громадянина України, 
засвідчені у встановленому законодавством 
порядку; копію трудової книжки, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; копію 
облікової картки платника податків, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; відо
мості про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 
2019 рік (декларація); копію повідомлення про 
подання декларації до Єдиного державного 
реєстру декларацій; копію військового квитка, 
засвідчену у встановленому законодавством 
порядку; дві фотокартки розміром 4х6 см.

Термін подання документів – 30 календарних 
днів від дня публікації оголошення про конкурс. 
Інформація щодо конкретних функціональних 
обов’язків та умов оплати праці надається 
додатково.

Документи приймаються за адресою: 
вул. Хрещатик, 36, м. Київ44, 01044, (на 
конкурс). Телефон для довідок: 202–7229.

ТОВ «Епіцентр К» має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря для торговельного 
комплексу, що розташований за адресою: 
04655, м. Київ, Святошинський район, 
вул. Берковецька, 6в.

ТОВ «Епіцентр К» спеціалізується на 
оптовій та роздрібній торгівлі будівельними 
матеріалами, а також іншими непродо
вольчими товарами.

При проведенні інвентаризації джерел 
викидів забруднюючих речовин були ви
явлені 146 джерел викидів забруднюючих 
речовин, 58 з яких – неорганізовані джерела.

Основні забруднюючі речовини, які по
трапляють у процесі діяльності підприєм
ства до атмосферного повітря, це: оксиди 
азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на 
діоксид азоту – 0,64 т/рік, оксид вуглецю – 
0,1968 т/рік, речовини у вигляді суспендова
них твердих частинок недиференційованих за 
складом – 1,481 т/рік, діоксид сірки (діоксид 

та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 
0,0072 т/рік, акролеїн – 0,006 т/рік, немета
нові леткі органічні сполуки – 0,255 т/рік, 
манган та його сполуки у перерахунку на 
манган) – 0,0003 т/рік, залізо та його спо
луки (у перерахунку на залізо) – 0,0012 т/рік.

Загальний максимальний обсяг викидів 
забруднюючих речовин (без урахування 
парникових газів) складає 2,8 т/рік.

Рівень забруднення атмосферного по
вітря не перевищує гранично припустимі 
концентрації для населених місць, вста
новлених Міністерством охорони здоров’я 
України.

Пропозиції та зауваження щодо намірів 
надсилати протягом 30 календарних днів 
з моменту опублікування даного оголо
шення до Святошинської районної у м. Ки
єві державної адміністрації, за адресою: 
03115, м. Київ, просп. Перемоги, 97. Тел.:  
(044) 424–2009.

Email: doksrda@kievcity.gov.ua.

Державне підприємство «Львіввугілля» 
повідомляє: Господарським судом м. Києва 
здійснюється розгляд справи № 910/4910/ за 
позовом ДП «Львіввугілля» до ДП «Державна 
вугільна компанія» про стягнення суми забор

гованості за невиконання умов договору по
ставки № 0316/ЕНЦ від 22.12.2015. Засідання 
відбудеться 27.10.2020 р. о 10.30 в приміщенні 
Господарського суду м. Києва, за адресою: 
м. Києва, вул. Б. Хмельницького, 44б.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС у 1986 р. Серії А (категорія 2) № 346966, 
на ім’я Садолько І. В., вважати недійсним.

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН 
України має намір здати в оренду 
нежитлове приміщення загальною 
площею 25,6 кв. м, яке розташо
ване на першому поверсі корпусу 
гострої коронарної недостатності, 
за адресою: м. Київ, вул. Народного 
Ополчення, 5, з метою розміщення 

аптечного пункту. Ринкова вартість 
майна станом на 31.07.2020 стано
вить 429 620 грн без ПДВ. Орендна 
ставка 18%, 8%, 15%. Орендна плата 
за базовий місяць – червень 2020 
року – становить 4 426,26 грн.

З пропозиціями звертатися про
тягом 10 робочих днів з дня виходу 
оголошення. Тел.: (044) 249–7004.

На Русанівці 
ремонтують майбутній 
культурний центр
Капітальний ремонт 
будівлі колишнього 
кінотеатру «Краків», 
за адресою 
вул. Русанівська 
Набережна, 12, 
у розпалі.

Про це повідомила директорка 
Департаменту культури КМДА 
Діана Попова. Будівлі вже понад 
50 років. Колись «Краків» був одним 
із найпопулярніших кінотеатрів 
столиці.

«Перетворення вже видно нео-
зброєним оком. Сфера культури 
в Києві вже не фінансується за за-
лишковим принципом. Вже наступ-
ного року сподіваємося завершити 
всі роботи і приймати відвідувачів 
у новому осередку культури на Ру-
санівці», – зазначила Діана Попова.

Після завершення робіт тут 
з’явиться сучасна театральна сту-
дія, кілька музичних сцен, студія 
звукозапису, а у великій залі демон-
струватиметься фестивальне кіно.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Як не допустити двох пандемій: 
киянам рекомендують зробити 
щеплення від грипу
Щеплення проти грипу цього року має увійти до 
«обов’язкової програми» кожної свідомої людини.

У цьому впевнена дирек-
торка Департаменту охорони 
здоров’я Валентина Гінзбург, по-
відомили в пресслужбі Департамен-
ту. Насамперед щеплення рекомен-
дують людям, з так званої групи 
ризику (наприклад ті, хто страждає 
на хронічні захворювання, вагітні 
жінки). Також батьків закликають 
подбати про здоров’я своїх дітей.

Як зазначила директорка Де-
партаменту, восени на нас чекає 
щорічний сезонний спалах за-
хворюваності на грип та ГРВІ. Вона 
стверджує, що не важко передбачи-
ти наслідки двох пандемій, якщо 
вони розгоратимуться одночасно.

Вакцинація проти грипу може 
запобігти можливій епідемії. Ло-
гічно: чим більше киян будуть вак-
циновані, ти менше будуть хворіти 
та заражати оточуючих.

«Як ніколи цього року я закликаю 
щепитися проти грипу. Вакцино-
вана людина, навіть захворівши, 
зазвичай переносить хворобу легко, 
без ускладнень та госпіталізації. 
Прийміть це рішення, навіть якщо 
робитимете це вперше. Дайте собі 
шанс не опинитися прикутим до 
ліжка, підключеним до апарату 
штучної вентиляції легень. На 
відміну від COVID-19, захворю-
ванню грипом можна запобігти. 
Скористуйтеся цією можливістю 
яка, цілком вірогідно, врятує вам 
життя», – закликала Валентина 
Гінзбург.

Також вона нагадала киянам 
про необхідність дотримуватися 
всіх протиепідемічних заходів 
і карантинних обмежень.

«Якщо ви відчули найменше 
погіршення самопочуття – одра-

зу звертайтеся до лікаря, з яким 
підписано декларацію, або за те-
лефонами спеціальних «гарячих 
ліній» свого району. Нагадаю, що 
обрати сімейного лікаря можна 
в одному з медичних закладів, 
які надають амбулаторну допо-
могу та територіально зручні для 
вас», – підсумувала директорка 
Департаменту.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Як киянці Маргариті Косяк 
вдалося «влучити в десятку»
Унікальність «Громадського бюджету» в тому, що завдяки цьому 
конкурсу можна втілити в життя свої давні мрії. Авторка проєкту № 635 
Маргарита Косяк ось уже кілька років мріє про створення в столиці 
школи стрільби з лука. Вона не сиділа склавши руки – чітко виклала 
свою ініціативу на папері, зареєструвала проєкт до участі та… перемогла, 
тож зможе втілити мрію у реальність.

«Ідея створення школи лучни-
ка виникла три роки тому. Коли 
почали шукати відповідне при-
міщення, зрозуміли – самотужки 
не впораємося, адже це потягне 
багато витрат. А перекладати фі-
нансовий тягар на плечі батьків 
дітей не хотілося», – розповідає 
пані Рита. Так виникла ідея на-
писати проєкт для «Громадського 
бюджету». Місцем для майбутньої 
школи автор обрала Київський 
палац дітей та юнацтва, де вона 
працює заступником директора.

«Оскільки приміщення для реа-
лізації проєкту в нас вже є, тому ми 
використаємо кошти тільки на при-
дбання матеріалів для приведення 
цього приміщення до належного 
стану і на придбання необхідного 

обладнання – луків, дощок та мі-
шеней», – зазначає авторка.

Лідерка команди розповіла про 
цікаву систему збору голосів, яка 
допомогла їхньому проєкту одер-
жати довгоочікувану перемогу.

«Ми проводили зустрічі 
з іншими авторами проєктів для 
того, щоб обмінюватися голосами. 
І таким чином домовлялися, що ми 
підтримуємо проєкти один одно-
го. Це було дуже класно, тому що 
ми розуміли, що заходячи в таку 
систему, ми можемо проголосувати 
за 3–4 проєкти одночасно. І своїх 
партнерів підтягнути, і стати на 
крок ближчими до своєї мети», – 
розповідає Рита.

Школа Громадського бюджету 
також дуже допомогла нашій геро-

їні. На тематичних заняттях, разом 
із фахівцями, учасники опрацьо-
вували ризики проєктів – тобто 
створювали, по суті, маркетингову 
матрицю.

Пані Рита пригадує й чимало 
зворушливих моментів, коли разом 
із командою доводилося шукати 
підтримку своєї ініціативи у киян.

«Був один інтригуючий момент, 
коли ми вже, здавалося, набра-
ли необхідну кількість голосів 
і перейшли червону лінію. Але за 
дві години до закінчення голосу-
вання я побачила що мій проєкт 
«відкотився» у рейтингу вниз. Це 
була п’ятниця, вечір, 22:00 година, 
о 00:00 закінчувалося голосування. 
Звичайно, дуже розгубилася, але 
взяла слухавку, набрала колег, 

і ми реально вийшли на вулиці. 
Просто зупиняли перехожих, по-
яснювали їм ситуацію. І таким 
чином набрали додатково +30 
голосів і знову перейшли ту чер-
вону лінію. Буде нам наука на 
майбутнє, що не варто завчасно 
розслаблятися», – пригадує пані 
Маргарита.

На сьогодні для реалізації проєк-
ту вже провели процедуру закупівлі 
обладнання, знайшли фахівців, 
які надають консультації та готові 
навчати дітей. Залишилося – кіль-
ка формальностей.

«Дякуємо нашій міській владі, 
що нині ми маємо таку чудову мож-
ливість брати участь у проєктах, ре-
алізовувати їх. Також дуже важли-
вий момент – якщо один великий, 

дуже значущий проєкт не добрав 
якусь кількість голосів, то комісія 
має право проголосувати, і влада 
його дофінансує. Була особисто 
свідком такої історії. Це надзви-
чайно мотивує та надихає», – каже 
наостанок переможниця проєкту 
громадського бюджету Маргари-
та Косяк.

Нагадаємо, з 17 серпня розпо-
чалося голосування за проєкти, 
подані на Громадський бюджет 
міста Києва у 2020 році. Кожен 
киянин до 15 вересня може під-
тримати 5 найкращих, на його 
думку, ініціатив.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Маргарита Косяк

Школа юного миротворця: як вдається поєднати відпочинок 
та оздоровлення дітей з патріотичним вихованням
На Долобецькому острові столиці розпочав свою 
роботу літній табір для дітей: протягом двох 
тижнів наймолодші кияни тут відпочиватимуть 
і розважатимуться, вчитимуться та загартовуватимуться 
у спортивних змаганнях. Цей проєкт реалізується 
у рамках міського конкурсу «Громадська перспектива: 
прозора влада та активна громада».

Киянин Павло Дубицький — 
один із найменших учасників літ-
нього табору. Вже за кілька днів він 
йтиме у перший клас. Але поки 
хлопець має кілька вільних днин, 
щоб насолодитися спілкуванням 
із друзями та відпочинком на 
природі.

«Я тут вже три дні, але вже з усіма 
потоваришував. Раніше ніколи не був 
у таборі — тут дуже класно. Можна 
купатися у річці, ночувати в наметі, 
кататися на мотузковій «тарзанці» 
та інших атракціонах. А ще я тут на-
вчився стріляти з лука — сьогодні аж 
три рази потрапив точно у ціль», — із 
захватом розповідає Павло.

Він саме змагається у влучності 
із 11-річним Іллею Лисенком. 
Поки досвід і вік беруть гору. Про-
те ніхто не засмучується, адже 
хлопці знають — тренери навчать 
і влучати в десятку, і опанувати 
скеледром, і зібрати-розібрати 
намет, і на велосипеді кататися й 
іншим премудростям.

«Мене тут навчили і зранку за-
рядку робити, і плавати, і багаття 
розпалювати. Тут дуже багато роз-
ваг — байдарки, купання, відпочи-
нок на природі», — говорить Ілля.

 Разом із хлопцями в таборі 
«Школа юного миротворця», який 
носить назву «Території «Волі до 
гідного життя», таборують дівча-
та — Маша Моісеєнко приїхала 
сюди з Бучі. Запевняє — хлопці не 
ображають, навпаки — намагають-
ся в усьому допомогти. Загалом 
у таборі мешкає 30 дітей, віком 
від 7 до 14 років.

Зранку в дітей — підйом, сніда-
нок та зарядка. Після цього вони 
вирушають на репетицію — разом із 
режисером ставлять театралізоване 
шоу «Діти проти наркотиків», із 
яким виступатимуть на вихідних 
на Контрактовій площі. Далі за 
розкладом — вільний час. Можуть 
під наглядом педагогів (усього 
їх шестеро) покупатися в річці, 
поганяти на велосипеді чи пови-
сіти на мотузковій драбині, або 
ж постріляти з лука. Після обіду — 
заняття. А на вечерю всі зберуться 
біля багаття. Заплановані у дітей 
і поїздки до зоопарку, і цікаві зу-
стрічі, зокрема з ветеранами АТО, 
й цікаві заходи. Практично єдине 
табу на цей час — гаджети.

«Здоров’я, екологія та спорт — 
ось основна місія нашого табо-

ру, — розповідає керівник проєкту 
Юрій Василець.

«Тут діти отримають і фізичне 
загартування, і патріотичний 
вишкіл, і духовні настанови. 
А головне — з користю і весело 
проведуть час напередодні по-
чатку нового навчального року. 
До нас їдуть діти з сиротинців, 
діти-переселенці, діти учасників 
АТО — тому їм дуже потрібна така 
розрада, — відзначає він.

За словами Юрія Васильця, ГО 
«Україна. Воля. Життя» організо-
вує такі табори вже четвертий рік 
поспіль.

«Цього року вніс корективи ка-
рантин — ми самотужки, напевне, 
не провели б наш табір. Але нам 
допомогла столична влада, яка 
профінансувала цей важливий 
проєкт», — додає Юрій Василець.

Проєкт табору «Школа юного 
митротворця» став одним із 23 
переможців конкурсу «Громадська 
перспектива: прозора влада та 
активна громада» і отримав май-
же 190 тисяч гривень із міського 
бюджету.

«Нам дуже приємно, що ми 
продовжуємо реалізацію про-

єктів у рамках конкурсу і в спів -
праці з громадською організацією 
«Україна. Воля. Життя» нам вдалося 
організувати для дітей такий чудо-
вий табір», — відзначає директор 
Департаменту суспільних ко-
мунікацій КМДА Роман Лелюк.

«Цей проєкт цікавий тим, що 
діти зможуть поспілкуватися один 
із одним, знайти собі друзів, спільні 
інтереси, оздоровитися і відпочити. 
У них дуже насичена і цікава про-
грама, а ми зі свого боку допо-
могли організувати дозвілля для 
дітей», — відзначає Роман Лелюк. 

Зокрема, в рамках проєкту для 
табору придбали водонепроникні 
намети, туристичне спорядження, 
польову кухню, їжу, ліки та інші 
необхідні речі, щоб діти мали без-
печний і комфортний відпочинок 
у таборі.
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