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 ® Карантин 
в Україні 
продовжили
Кабінет Міністрів 
України продовжив 
адаптивний карантин до 
31 жовтня 2020 року.

Про це повідомив міністр 
Кабінету Міністрів Олег 
Немчінов.

Також Кабмін заборонив 
проведення:

 ► дискотек;
 ► роботу розважальних 

закладів (нічних клубів);
 ► діяльність громадського 

харчування із 
організацією дозвілля;

 ► роботу після 24-ої та до 
7-ої години суб’єктів 
господарювання 
з надання послуг 
громадського харчування 
без організації дозвілля 
(ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, 
кафетеріїв, букетів 
тощо), крім діяльності 
з надання послуг 
громадського харчування 
зі здійсненням адресної 
доставки замовлень та 
замовлень на винос;

 ► концертів, окрім тих, що 
проводяться закладами 
культури, та для яких 
концертна діяльність 
протягом останнього 
року є основним видом 
діяльності.

Нагадаємо, також Кабінет Мі-
ністрів України заборонив в’їзд 
до нашої держави іноземців. Це 
пов’язано з постійним збільшен-
ням хворих на COVID-19 та зро-
блено в цілях недопущення по-
ширення другої хвилі в Україні.

Обмеження почнуть діяти 
в суботу, 29 серпня, та діятимуть 
30 днів, тобто до 28 вересня. 
Але певні категорії – транзитні 
пасажири, іноземні студенти  
вітчизняних ВНЗ, працівни-
ки дипмісій – матимуть змогу 
в’їхати в Україну.

Віталій КЛИЧКО: «Київміськбуд» 
здійснить аудит добудови житлових 
комплексів «Аркади»
За результатами цього аудиту інвесторам 
буде запропонований можливий алгоритм 
завершення будівництва. Зі свого боку 
Фонд гарантування вкладів виплатить 
вкладникам банку 290 мільйонів гривень. 
Про це повідомили на спеціальній 
пресконференції, в якій взяли участь міський 
голова Києва Віталій Кличко, міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій 
Данилов, голова СБУ Іван Баканов та голова 
Нацбанку Кирило Шевченко.

НБУ визнав банк «Аркада» не-
платоспроможним через змен-
шення капіталу до однієї третини 
від нормативу. 26 серпня у банк 
ввели тимчасову адміністрацію. 
Столична та центральна влада за-
ймається розв’язанням проблеми 
ошуканих інвесторів. Про це заявив 
мер Києва Віталій Кличко.

«Я не раз звертався до керівни-
цтва органів та Нацбанку, аби вони 
відреагували та долучилися до 
розв’язання ситуації, що пов’язана 
з будівництвом та банком «Аркада». 
Місто 2 роки перебувало в діалозі 
з інвесторами і з керівництвом «Ар-
кади». Та намагалося в правовому 
полі врегулювати проблеми, що 
виникли на об’єктах будівництва. 
Але керівництво банку фактично 
ошукало інвесторів. Не виконав-
ши зобов’язань ні перед ними, ні 
перед містом», – наголосив Віта-
лій Кличко.

За його словами, два з трьох 
житлових комплексів нічого не 
заважало будувати. Щодо третьо-

го – «Патріотики на озерах» – місто 
запропонувало свою допомогу 
в коригуванні проєкту. Через щіль-
ність забудови та вимоги громади 
щодо необхідної соціальної інф-
раструктури.

«Забудовник на це не пішов 
і нічого не зробив протягом двох 
років. Це шахрайство відносно ін-
весторів! І кримінал! Бо забудовник 
зібрав з інвесторів загалом понад 
13 млрд грн! Куди вони поділися?! 
І, я вважаю, що правоохоронні 
органи повинні дати оцінку таким 
діям якнайшвидше. Що може зро-
бити місто сьогодні? Підприємство 
«Київміськбуд» проведе аудит щодо 
добудови цих житлових комплексів. 
І за його результатами інвесторам 
буде запропонований можливий 
алгоритм завершення будівництва 
житлових комплексів «Евріка», 
«Патріотика» та «Патріотика на 
озерах». Я вже надав таке доручен-
ня», – повідомив Віталій Кличко.

Фонд гарантування вкладів фі-
зичних осіб своїм рішенням № 1583 

від 25 серпня ввів у банку «Аркада» 
тимчасову адміністрацію. Вона 
стала до роботи з 26 серпня на строк 
один місяць. Почали і процедуру 
виведення банку з ринку.

У НБУ пояснили, що проблеми 
в банку відбулися через втрату 
основного активу – будівлі голов-
ного офісу та земельної ділянки за 
адресою вул. Ольгинська, 3, у Києві. 
Національний банк, вивчивши 
матеріали про переоформлення 
права власності на об’єкт (дого-
вір застави, кредитний договір 
та додатки до нього), звернувся 
до Національної поліції із заявою 
з приводу неправомірних дій по-
садових осіб банку і проханням 
зберегти зазначену нерухомість.

«Правоохоронці розслідують 
кримінальну справу стосовно 
9 млрд грн, зібраних у фондах 
фінансування будівництва банку 
«Аркада». Вже відкрито криміналь-
не провадження, йде перевірка. 
Якщо в ході слідства буде вста-
новлено, що були зловживання, 
була задіяна злочинна схема роз-
крадання коштів, а справа ведеться 
по ст. 191 (привласнення, розтрата 

майна, – ред.) І 364 Кримінального 
кодексу (зловживання службовим 
становищем, – ред.), вважаю, що 
винні особи будуть притягнуті до 
відповідальності», –  заявив на прес-
конференції міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков.

Нині Фонд гарантування вкладів 
набув усіх повноважень, здійснює 
управління та контроль і заходи, 
аби забезпечити збереження ак-
тивів банку, запобігання втрати 
майна, захисту інтересів вклад-
ників і кредиторів банку.

За даними НБУ, більше 90% 
вкладників банку «Аркада» (по-
над 5 тис. людей) отримають вкла-
ди у повному обсязі. Розмір їхніх 
внесків не перевищує гарантова-
ну Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб суму в 200 тис. грн. 
Клієнти з великими обсягами вкла-
дів отримають їх у межах суми, га-
рантованої Фондом гарантування. 
Загалом Фонд забезпечить виплати 
гарантованої суми вкладникам 
в обсязі 285 млн грн.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
Муніципальний заклад вищої освіти «Київська 

Академія мистецтв» оголошує конкурс на за-
міщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників:
– декана факультету мистецтв (1 посада);
– завідувача кафедри-професора кафедри об-

разотворчого мистецтва (1 посада);
– професора кафедри образотворчого мистецтва 

(1 посада);
– завідувача кафедри-професора кафедри гума-

нітарних дисциплін (1 посада);
– доцента кафедри музично-сценічного мистецтва 

(2 посади);
– доцента кафедри образотворчого мистецтва 

(1 посада);
– доцента кафедри гуманітарних дисциплін  

(1 посада);
– старшого викладача кафедри гуманітарних дис-

циплін (1 посада);
– викладача кафедри музично-сценічного мисте-

цтва (1 посада).
З кваліфікаційними вимогами до кожної посади 

можна ознайомитися на сайті муніципального за-
кладу вищої освіти «Київська Академія мистецтв», 
за посиланням: https://kam.edu.ua (розділ «Публічна 
інформація»).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають 
подати до Академії (особисто або поштою) наступні 
документи: заяву про допуск до участі в конкурсі; 
копію паспорта та військового квитка (для претен-
дентів, що не працюють у МЗВО «КАМ»); особовий 
листок з обліку кадрів, завірений за місцем роботи 
й автобіографію (для претендентів, які не працюють 
у МЗВО «КАМ»); засвідчені відповідно до вимог 
чинного законодавства (відділом кадрів, де працює 
особа) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові 
ступені та вчені звання; список наукових праць, ви-
находів, публікацій за останні 5 років або за звітний 
період, завірений в установленому порядку; звіт про 
навчальну, наукову, методичну, виховну роботу, яка 
виконувалась у період дії попереднього строкового 
трудового договору (контракту); документ, що під-
тверджує підвищення кваліфікації протягом останніх 
5 років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші 
передбачені законодавством України документи).

Термін подання документів – до 28 вересня 2020 
року включно.

Документи надавати за адресою:
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 

10, каб. 215.
Телефон для довідок: 
(044) 426-86-13.

ТОВ «Юнекс Консалтінг» 08.09.2020 о 10.00 
проведе роботи зі встановлення меж зем. діл. на 
вул. Волзька,12, у Голосіївському р-ні м. Києва. 
Просимо представника суміжного землекористу-
вача – Управління освіти Голосіївської районної в 
місті Києві державної адміністрації – бути присутнім 
для погодження акта прийому-передачі межових 
знаків. У разі неявки акт вважатиметься погодженим.

ТОВ «Юнекс Консалтінг» 08.09.2020 о 12.30 
проведе роботи зі встановлення меж зем. діл. на вул. 
Коласа Якуба,14, у Святошинському р-ні м. Києва. 
Просимо представників суміжних землекористува-
чів – ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Аркона Буд» – бути 
присутніми для погодження акта прийому-передачі 
межових знаків. У разі неявки акт вважатиметься 
погодженим.

ТОВ «Юнекс Консалтінг» 08.09.2020 о 10.30 
проведе роботи зі встановлення меж зем. діл. на 
просп. Правди, 64, у Подільському р-ні м. Києва. 
Просимо представника суміжного землекористу-

вача – Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського 
району м. Києва – бути присутнім для погодження 
акта прийому-передачі межових знаків. У разі не-
явки акт вважатиметься погодженим.

ТОВ «Юнекс Консалтінг» 08.09.2020 о 13.00 
проведе роботи зі встановлення меж зем. діл. на вул. 
Петропавлівська, 26, у Подільському р-ні м. Києва. 
Просимо представника суміжного землекористу-
вача – Автокооператива «Нива» – бути присутнім 
для погодження акту прийому-передачі межових 
знаків. У разі неявки акт вважатиметься погодженим.

ТОВ «Юнекс Консалтінг» 08.09.2020 о 14.00 
проведе роботи зі встановлення меж зем. діл. на 
вул. Котельникова Михайла, 62, у Святошинському 
р-ні м. Києва. Просимо представників суміжних 
землекористувачів – Шмигельську Тетяну Микола-
ївну та Київську міську онкологічну лікарню – бути 
присутніми для погодження акта прийому-передачі 
межових знаків. У разі неявки акт вважатиметься 
погодженим.

Прошу вважати недійсним втрачений договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:1507, 
виданий 29.07.2019, видавник: Саваріна О. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи 
її здійснення.

1.1. Дані про плановану діяльність.
Проєкт будівництва житлових будинків з вбудовано-

прибудованими приміщеннями господарського при-
значення та підземним паркінгом по вул. Дегтярівська, 
17–19, в Шевченківському районі м. Києва, ІІ-га черга, 
передбачає наступне.

Проєктом передбачено будівництво житлового будинку 
з підземним дворівневим паркінгом.

Житловий будинок на першому та другому поверхах 
має вбудовані нежитлові приміщення для створення со-
ціальної інфраструктури та закладів обслуговування для 
мешканців комплексу та прилеглої території. Серед них 
окремо виділено фітнес-клуб, та супермаркет.

Загальна кількість квартир –193 кв.
Загальна площа квартир в будинку –11 006,66 кв.м.
Згідно із завданням на проєктування на одного мешканця 

прийнято розраховувати 35 кв. м площі житла.
Розрахункова кількість мешканців становить 315 люд.
Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень –  

3 496,86 кв.м.
Загальна кількість місць у паркінгах – 244 м/м.
Гостьові парко-місця, розміщені на території комп-

лексу, – 30 м/м.
Формування забудови ділить територію на окремі зони, 

формуючи три окремі дворові простори.
Окремо виділені ділянки для технологічних потреб 

інфраструктурних об’єктів та обслуговування комерцій-
них приміщень.

Всі необхідні площі розміщені в середині дворових 
просторів, які планується зробити закритими з контро-
лем доступу, та частково на загальній території парку.

Проєктом передбачається будівництво в одну чергу без 
виділення пускових комплексів. Планувальна структура:

 ● 2 пов.: підземний паркінг із механізованими неза-
лежними паркувальними місцями в два рівні;

 ● 1 пов.: підземний паркінг, приміщення для збору 
сміття, інженерні приміщення 1 пов.: вхідна група, 
вбудовані нежитлові приміщення;

 ● 2 пов.: вбудовані нежитлові приміщення. Фітнес-клуб 
3 – 5 пов.: фітнесклуб, квартири;

 ● 6 – 21 пов.: квартири;
 ● 22 – 23 пов.: дворівневі квартири.

Паркінг.
Проєктом передбачена організація руху автомобілів з 

урахуванням габаритів автотранспортних засобів, вимог 
видимості, освітлення, повітрообміну, протипожежних 
вимог до ширини евакуаційних шляхів.

В’їзд-виізд автомобілів з рівня землі здійснюється по 
одному пандусу.

В’їзд у паркінг обладнано воротами з автоматичним 
відкриванням дверей, що розташовані внизу пандусу. 
В’їзд у паркінг обладнується інформаційними щитами 
з нумерацією машиномісць, схемою евакуації у випадку 
пожежі, знаком про заборону паління.

Ухили пандусів не перевищують 18%.
Ширина основних внутрішніх проїздів прийнята – 6,0 м.

Евакуаційні виходи з кожного поверху паркінгу на 
тротуари здійснюється через сходову клітку Н1. Вхід та 
вихід з паркігу мають відстань до найбільш віддаленого 
паркомісця згідно з нормативними документами.

Стоянки обладнані гумовими колесовідбійниками, які 
розташовані на відстані 0,5–0,8 м від стін при зберіганні 
автомобілів перпендикулярно до стіни.

Вертикальні зовнішні кути колон та стін обладнано 
накладними гумовими демпферами. На стінах вздовж 
паркомісць влаштовано горизонтальні стінові гумові 
демпфери.

Технічне обслуговування автомобілів здійснюється поза 
паркінгом на спеціалізованих станціях ТО. Основне при-
бирання підлог на поверхах зберігання автомобілів – сухе.

У середині паркінгу шляхи руху автомобілів оснащено 
показчиками, що орієнтують водія. На проїзній частині 
розмічені місця розташування автомобілів та номери, а 
також показчики напрямку руху.

Проїзди повинні бути постійно вільними. Зупинка ав-
томобілів у проїздах забороняється. Проїзди та проходи 
запроєктовані з неслизького покриття.

Для позначення шляхів руху автомобілів рекомендується 
застосовувати світлові фарби та люмінесцентне покриття. 
Режим роботи паркінгу – денний, щоденний.

Фітнес-клуб.
З 3–5 поверхів проєктом передбачено влаштування 

фітнес-клубу.
Забезпечено окремий блок санвузлів, душових та 

роздягалень.
На рівень фітнес-клубу спускається один із ліфтів, 

тому доступ до нього забезпечено з будь-якого поверху.
Тренажери розташовані згідно з усіма нормативними 

відстанями та вимогами безпеки.Режим роботи паркінгу – 
денний, щоденний.

1.2. Мета проєкту.
Будівництво житлових будинків зі вбудовано-прибу-

дованими приміщеннями господарського призначення 
та підземним паркінгом по вул. Дегтярівська, 17–19, в 
Шевченківському районі м. Києва. ІІ-га черга відповідає 
характеру ландшафту району.

1.3. Засоби здійснення проєктованої діяльності.
 ● будівництво житлових будинків зі вбудовано-при-

будованими приміщеннями господарського призна-
чення та підземним паркінгом по вул. Дегтярівська, 
17–19, в Шевченківському районі м. Києва. ІІ-га 
черга відповідно до:

 ● завдання на проєктування;
 ● матеріалів інженерних вишукувань;
 ● технічних умов тощо.

2. Суттєві фактори, які впливають або можуть 
впливати на стан навколишнього середовища з 
урахуванням можливості виникнення надзвичайних 
екологічних ситуацій.

Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на 
стан навколишнього середовища, – відсутні.

При дотриманні основних правил пожежної безпеки, 
техніки безпеки і охорони праці та при умові організації 
правильної експлуатації, виникнення надзвичайних еко-
логічних ситуацій виключається.

Основним негативним впливом проєктованого 
об’єкта є викиди забруднюючих речовин від рухомого 
транспорту.

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів 
екологічного ризику та безпеки для життєдіяль-
ності населення планованої діяльності і заходів, 
що гарантують здійснення діяльності відповідно 
до екологічних стандартів і нормативів.

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного 
ризику та безпеки для життєдіяльності населення плано-
ваної діяльності.

При виконанні робіт по об’єкту будівництва від двигунів 
внутрішнього згорання (ДВЗ) автотранспорту та будівельних 
машин і механізмів у атмосферне повітря викидаються в 
незначній кількості такі забруднюючі речовини: вуглецю 
оксид, азоту діоксид, граничні вуглеводні, заліза оксид, 
марганцю оксид, сірчистий ангідрид, сажа.

Монтажні роботи виконуються без викидів у повітряне 
середовище забруднюючих речовин.

Шумовий вплив при будівництві – тимчасовий і тільки 
в робочі години.

При функціонуванні буде чинитися незначний нега-
тивний вплив на повітряне середовище. На мікроклімат, 
геологічне середовище, ґрунт, рослинний та тваринний 
світ, соціальне та техногенне середовища негативний 
вплив чинитися не буде.

3.1. Вплив проєктованого об’єкта на повітряне 
середовище.
На повітряне середовище буде чинитися незначний 

вплив, обумовлений забрудненням атмосферного повітря 
за рахунок викидів забруднюючих речовин від автостоянки.

На запроєктованому об’єкті в розділах цієї книги будуть 
наступні викиди – 2,935 т/рік, зокрема по інгредієнтам:

Максимальні концентрації по всім забруднюючим 
речовинам у приземному шарі атмосфери не переви-
щують значень ГДК.

3.1.1.Шумовий вплив проєктованого об’єкта.
Виконання заходів по захисту від внутрішніх та зовнішніх 

шумів дозволить досягти нормативних значень рівнів 
шуму в приміщеннях та на території існуючої забудови.

3.1.2. Вплив проєктованого об’єкта на водне 
середовище.
Побутові стоки від санітарно-технічних приладів під-

ключені до мережі.
При функціонуванні об’єкта забруднення поверхневих 

і підземних вод не відбудеться.

3.1.3. Вплив проєктованого об’єкта на ґрунт.
Прилегла територія до об’єкта впорядкована.
Для виключення ерозії поверхневого шару ґрунту, 

після закінчення модернізації передбачено влаштування 
благоустрою.

При експлуатації об’єкта негативного впливу на по-
верхневий шар ґрунту не очікується.

3.1.4.Відходи.
Відходи утворюються при експлуатації об’єкта і поді-

ляються на тверде побутове сміття (ТПС).
До початку експлуатації замовником будуть заключені 

відповідні Договори на вивіз твердих побутових відходів.

4. Вжиті заходи щодо інформованості громад-
ськості про плановану діяльність, мету і шляхи 
здійснення.

Замовником буде зроблено опублікування в засобах 
масової інформації – стаття про плановану діяльність та 
Заяви про екологічні наслідки діяльності об’єкта з благо-
устроєм території та його експлуатації.

5. Зобов’язання замовника щодо здійснення про-
єктних рішень відповідно до норм і правил охорони 
навколишнього середовища, і вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації 
об’єктів проєктованої діяльності.

ГІП забезпечує проєктування і авторський нагляд 
за будівництвом відповідно до погодженої проєктно- 
кошторисної документації, яка розроблена з врахуванням 
діючих норм і правил по охороні праці та навколишнього 
середовища.

Замовник, разом із підрядною будівельною організа-
цією, забезпечує будівництво відповідно до екологічних 
вимог.

Замовник забезпечує безаварійну експлуатацію об’єкта 
відповідно до норм і правил охорони праці, з врахуванням 
техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього 
середовища, за що несе відповідальність в порядку, 
встановленому законодавством.

В даному проєкті проведені розрахунки показують, що 
об’єкт не перевищує встановлені ГДК.

Генпроєктувальник забезпечує проєктування і автор-
ський нагляд за будівництвом відповідно до погодженої 
проєктно-кошторисної документації, яка розроблена з 
врахуванням діючих норм і правил по охороні праці та 
навколишнього середовища.

При проведенні господарської діяльності замовник 
зобов’язаний:

 ● експлуатувати об’єкт відповідно до діючих стандар-
тів, норм і правил в галузі охорони навколишнього 
середовища і техніки безпеки;

 ● забезпечувати виконання комплексу організаційно-
технічних заходів, правил надійності;

 ● здійснювати моніторинг навколишнього середовища.

Екологічний ризик відсутній.

Код  
речовини

Найменування  
речовини ГДК

Викид
шкід. реч, т/рік

г/сек т/рік

301 Азоту діоксид 0,2 0,0661 1,0384

303 Аміак 0,2 1,4-Е08 1,6-Е05

328 Сажа 0,15 1,7-Е05 0,0239

330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,12-Е04 0,0186

337 Вуглецю оксид 5 0,0195 1,629

410 Метан 50 4,8-Е06 0,006

703 Бенз(а)пірен 0,0001 1,8-Е08 0,0001

2754
Вуглеводні гpаничні  

С12-С19 0,03 0,00024 0,2193

Сума: 0,0859 2,935

Додаток 3
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу 

на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом  

господарювання)
201912265077

(реєстраційний номер справи про оцінку впли-
ву на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво 

автозаправного комплексу (АЗК) з кафе-магазином 
по просп. Степана Бандери, 36, в Оболонському 
районі м. Києва. Пропонується будівництво сучасної 
багатопаливної автозаправної станції (АЗС) у I чергу 
на чотири заправних острівця з підземними резер-
вуарами для зберігання нафтопродуктів обсягом 
100 м3, резервуаром для зберігання скраплених 
вуглеводневих газів (СВГ) місткістю 19,9 м3, з очис-
ними спорудами поверхневого стоку, дизельною 

електростанції для резервного електропостачання, 
багатофункціональною будівлею АЗС з пунктом 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 
з кафетерієм та магазином з реалізації товарів 
харчової і нехарчової груп, санітарно-побутовими 
приміщеннями. II чергою будівництва передбачена 
одноповерхова будівля кафе-магазину.

(загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, 

довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «МАЙНА», код ЄДРПОУ – 39611534
(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 відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контро люючому 
органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 
13-а, тел.: +380442071010

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи – під-

приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення.

Управління екології та природних ресурсів ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, 
вул. Турівська, 28; e-mail: ecodep@kmda.gov.ua; 

тел.: (044) 366-64-17; контактна особа – Вергеліс 
Андрій Васильович.
(найменування уповноваженого органу, місцезна-

ходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про про-
вадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля.

Відповідно до законодавства, рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде До-
звіл на виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією 
України відповідно до Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності».

(вид рішення про провадження планованої діяль-
ності, орган, уповноважений його видавати, норма-

тивний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включно з інформацію про час і 
місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що переда-
ється для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності 
їхнього обґрунтування. Зауваження та пропозиції 

можуть подаватися в письмовій формі (зокрема, в 
електронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, 
час, місце та адресу проведення громадських 
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 (COVID-19), до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання письмових зауважень 
і пропозицій (зокрема, в електронному вигляді).
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться: не за-

плановано.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що за-
безпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності.

Управління екології та природних ресурсів ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, 
вул. Турівська, 28; e-mail: ecodep@kmda.gov.ua; 
тел.: (044) 366-64-17; контактна особа – Вергеліс 
Андрій Васильович.

(зазначити найменування органу, місцезнахо-
дження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій.

Управління екології та природних ресурсів ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, 
вул. Турівська, 28; e-mail: ecodep@kmda.gov.ua; 
тел.: (044) 366-64-17; контактна особа – Вергеліс 
Андрій Васильович.

(зазначити найменування органу, поштову та 
електронну адресу, номер телефону та контактну 

особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

усього строку громадського обговорення, зазна-
ченого в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо пла-
нованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності на 166 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 
громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що сто-
сується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайомитися з ними.

Офіс ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА», 01030, 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 52-а, тел.: 
(044) 207-10-10 , пн-пт з 9.00 до 18.00, контактна 
особа – Шкатюк Ольга Андріївна.
(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа)

Заява про екологічні наслідки діяльності
Проєкт «Будівництво багатофункціонального офісно-діло-

вого комплексу з підземним паркінгом» по вул. Митрополита 
Липківського,14-а, у Солом’янському районі м. Києва роз-
роблений на замовлення ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Земельна 
ділянка розташована по вул. Митрополита Липківського, 14-а, 
в Правобережній частині міста Києва, у Солом’янському районі. 
Пропонується будівництво багатофункціонального офісно-ді-
лового комплексу з підземним паркінгом.

Суттєві фактори впливу на стан НПС:
 ●  відбувається забруднення атмосферного повітря відпрацьо-

ваними газами автомобілів, що зберігаються у підземному 
паркінгу та відкритих автостоянках (оксиди азоту, оксид 
вуглецю, вуглеводні граничні С12-С19, сірчаний ангідрид);

 ● утворення твердих побутових відходів;
 ● утворення господарсько-побутових стоків;
 ● стоки в дощову каналізацію;
 ● озеленення та благоустрій території.

Дані про земельні, водні, енергетичні, людські ресурси:
 ● земельні ресурси – 0,1889 га.
 ● у воді – згідно з ТУ;
 ● в електроенергії – згідно з ТУ;

Персонал – кількість створених робочих місць: згідно штат-
ного розкладу.

Інженерне забезпечення:
Водопостачання – централізоване, згідно з ТУ.
Каналізування – централізоване, згідно з ТУ.
Відведення дощових і талих (поверхневих) вод виконати 

згідно з ТУ.

Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати 
на стан навколишнього природнього середовища, з 
урахуванням можливості виникнення надзвичайних еко-
логічних ситуацій:

Атмосферне повітря: буде відбуватись незначне забруднення 
атмосферного повітря відпрацьованими газами автомобілів з 
підземного паркінгу та відкритих автостоянок.

Підземні та поверхневі води – не можливе забруднення ґрунту 
та підземних вод нафтопродуктами, у зв’язку з улаштуванням 
водонепроникного асфальто-бетонного покриття території та 
організації облаштованих місць тимчасового зберігання ТПВ тощо.

Геологічне середовище: проєктом передбачено інженерний 
захист території: відведення поверхневих вод з території, вла-
штування твердого покриття та озеленення території.

Відходи: утворені відходи будуть зберігатися на спеціально 
обладнаних майданчиках та вивозитися згідно з укладеними 
договорами зі спеціалізованими підприємствами.

Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій не прогнозується.

Оцінки рівнів екологічного ризику:
Оскільки приведені вище екологічні наслідки перебувають на 

рівні нормативних природоохоронних вимог, можна вважати, що 
соціально-екологічний ризик від планованої діяльності буде міні-
мальним і в рамках норм, передбачених законодавством України.

Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) знаходяться за 
межами ділянки забудови. Проєктом передбачено додаткове 
озеленення території згідно з дендропланом.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про 
планову діяльність, мету та засоби її здійснення.

Інформування громадськості здійснюється через ЗМІ, шляхом 
здійснення публікації «Заяви про екологічні наслідки діяльності» 
у ЗМІ.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проєктних 
рішень відповідно до норм і правил охорони НС і вимог 
екобезпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації 
об’єкта планової діяльності:

 ● будівництво та експлуатація об’єкта планової діяльності 
здійснюється відповідно до норм і правил охорони навко-
лишнього середовища;

 ● у період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись 
технологічних режимів на всіх етапах. Виконувати всі заходи 
щодо зменшення впливів на НПС, систематично контролювати 
роботу технологічного та інженерного обладнання;

 ● вивозити будівельні відходи та відходи, які утворюються в 
ході експлуатації об’єкту згідно з лімітами;

 ● озеленення території згідно з відомостями озеленення.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

Повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГАЗБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ: 24928577) 
повідомляє про прийняття рішення (Наказ 
генерального директора № 25/08/20–1 від 
25.08.2020 р.) про відновлення інформації 
про власників простих іменних цінних паперів 
випуску № 658/10/1/99 від 04.08.1999 р. 
(реєстру власників іменних цінних паперів 
ПрАТ «ГАЗБУДІНВЕСТ»).

1. Реквізити випуску іменних цінних паперів 
документарної форми існування, щодо якого 
відновлюється інформація про власників:

– вид/характеристика/серія, різновид, тип 
цінних паперів: акції, прості іменні, форма 
існування документарна, 2000 штук, номі-
нальною вартістю 12,00 грн, на загальну 
суму 24 000,00 грн;

– дані свідоцтва про реєстрацію випуску 
(дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, 
та реєстраційний номер випуску): 04 серпня 
1999 року, Управління Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві 
та Київській області Держаної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, № 658/10/1/99;

– міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів (ISIN): UA4000209860.

2. Реквізити особи, що відновлює реєстр:
– повна назва: Приватне акціонерне то-

вариство «ГАЗБУДІНВЕСТ»;
– скорочена назва: ПрАТ «ГАЗБУДІНВЕСТ»;
– код за ЄДРПОУ: 24928577;
– місцезнаходження: 03113, м. Київ, 

вул. Миколи Василенка, 2;
–  адреса для поштових повідо-

млень: 03113, м. Київ, вул. Миколи  
Василенка, 2;

– телефон: (044) 456-74-00;
– факс: відсутній.
3. Строк, протягом якого приймаються 

документи для відновлення інформації про 
власників іменних цінних паперів випуску 
№ 658/10/1/99 від 04.08.1999 р. (реєстру 
власників іменних цінних паперів ПрАТ «ГАЗ-
БУДІНВЕСТ»), становить 60 (шістдесят) днів 

з дня публікації у відповідних друкованих ви-
даннях цього повідомлення, після закінчення 
якого буде складено Акт про встановлення 
переліку власників іменних цінних паперів 
випуску № 658/10/1/99 від 04.08.1999 р. 
(реєстру власників іменних цінних паперів 
ПрАТ «ГАЗБУДІНВЕСТ»).

4. Для відновлення інформації про 
власників іменних цінних паперів випуску 
№ 658/10/1/99 від 04.08.1999 р. (реєстру 
власників іменних цінних паперів ПрАТ «ГАЗ-
БУДІНВЕСТ»):

усім особам, які є власниками цінних па-
перів вказаного випуску, слід надати особі, 
що відновлює реєстр, документи, які підтвер-
джують право власності на цінні папери вка-
заного випуску: сертифікат цінного папера, 
або виписку про стан особового рахунку, або 
виписку про стан рахунку у цінних паперах 
та/або інші підтверджувальні документи, 
які свідчать про набуття прав власності на 
іменні цінні папери відповідного випуску;

усім депозитарним установам, в яких на 
рахунках у цінних паперах депонентів об-
ліковуються права на знерухомлені іменні 
цінні папери випуску, щодо якого відновлю-
ється інформація про власників, необхідно 
надати особі, що відновлює реєстр, копію 
облікового реєстру власників іменних цінних 
паперів цього випуску, складеного відповід-
но до пункту 7 рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 
18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження 
Порядку передачі інформації, що міститься 
у системі реєстру власників іменних цінних 
паперів, до системи депозитарного обліку», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 30 квітня 2013 року за № 704/23236 
(зі змінами) (далі – Рішення № 729), та копію 
свідоцтва про знерухомлення іменних цінних 
паперів цього випуску/виписки про стан 
особового рахунку номінального утримувача 
(за наявності).

Генеральний директор
ПрАТ «ГАЗБУДІНВЕСТ»

Жулід Є.О.

Ухвалою Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва у складі 
судді Головань О.В. відкрито про-
вадження в адміністративній справі 
№ 640/5887/20 за позовом обслу-
говуючого кооперативу «Гаражний 
кооператив автолюбителів «Дніпров-
ський» до Київської міської ради третя 
особа: комунальне підприємство 
«Київтранспарксервіс» про визна-
ння протиправним та скасування 
(шляхом виключення) закріплення за 
КП «Київтранспарксервіс» в таблиці 
№ 1 до додатку 5 до рішення Київської 
міської ради від 23 червня 2011 року 
№ 242/5629 «Про встановлення місце-

вих податків і зборів у м. Києві» в ре-
дакції рішення Київської міської ради 
від 02 липня 2015 року № 667/1531 
наступних паркувальних майданчи-
ків у Дніпровському районі: пункт 
№ 11 – вул. Вершигори, 2 (навпроти); 
пункт № 14 – вул. Воскресенська, 
2-а; пункт № 24 – вул. Микільсько-
Слобідська, 6/2. 

Судове засідання відбудеться 
26 жовтня 2020 року об 11.30 в при-
міщенні Окружного адміністративного 
суду міста Києва, за адресою: 03150, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 
81-а, зал судового засідання № 133 
(головуючий суддя Головань О. В.).

ТОВ «СТАНДАРТ.БУД» як замовник 
об’єкта будівництва «Будівництво виробничої 
бази на вул. Пухівській у Деснянському районі 
м. Києва», з метою урахування громадської 
думки в процесі виконання проєктних та бу-
дівельних робіт, повідомляє про заплановане 
будівництво виробничої бази на вул. Пухівській 
у Деснянському районі м. Києва та запро-

шує усіх бажаючих громадян та об’єднання 
громадян долучитися до участі в обговоренні 
проєкту будівництва виробничої бази.

Ваші запити, ініціативи та пропозиції 
приймаються за адресою: 03050, м. Київ, 
вул. Ванди Василевської, 7, офіс 1, ТОВ 
«СТАНДАРТ.БУД» (з приміткою «До обгово-
рення проєкту будівництва»). 

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

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об єктів приватизації

Детальну інформацію розміщено на 
вебсторінці Департаменту комунальної 
власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/
засідання-конкурсної-комісії). 

Замовник та платник послуг з оцінки – Де-
партамент комунальної власності м. Києва.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності буде здійснюватися відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650) (далі – Положення). 

До участі у конкурсі допускаються пре-
тенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
яким передбачено провадження практичної 

діяльності з оцінки майна за напрямом 1 
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 
спеціалізацією в межах цього напряму 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у 
конкурсі (учасників конкурсу) передбачені 
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги 
до конкурсної документації, порядку її 
складання, оформлення та подання міс-
тяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 
6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів 
оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до надання послуг з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 3-5 до По-
ложення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до 
об єкта оцінки, будуть використовуватись 
ознаки подібності, наведені у додатку 2 
до Положення.

Конкурсна документація подається без-
посередньо за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 10, кім. 509 до 13.00 08.09.2020. 
Телефон загального відділу: 202-61-55. 
Конкурсна документація претендента по-
дається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в 
конверті, на кожний об’єкт оцінки окре-
мо, з відміткою на конверті «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та 
зазначенням назви об’єкта оцінки. 

Конкурси відбудуться о 10.00 11.09.2020 
в Департаменті комунальної власнос-
ті м. Києва, за адресою: 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 10. Телефони для довідок: 
202-61-70, 202-61-72.

№  
з/п

Найменування та площа 
об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення не-
залежної оцінки

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана найбільша 
ціна надання послуг, грн

1. Нежитлові приміщення (літ. А)  
площею 191,5 кв. м

м. Київ, вул. Щекавицька, 
37/48

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.08.2020 4 500,00

2. Нежитлові приміщення (літ. А) 
площею 30,5 кв. м

м.Київ, вул. Хрещатик, 15/ 
вул. Заньковецької, 4

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.08.2020 4 500,00

3. Нежитлове приміщення (літ. А) 
площею 81,7 кв. м

м.Київ, вул. Лютеранська, 
3

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.08.2020 4 500,00

4. Нежитлові приміщення (літ. А) 
площею 80,1 кв. м

м.Київ, вул. Алматинська, 
97/1

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.08.2020 4 500,00

5. Нежитлові приміщення (літ. А) 
площею 90,4 кв. м

м.Київ, просп. Голосіїв-
ський, 15-а

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.08.2020 4 500,00

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  

від 26 лютого 2015 року № 171
Розпорядження № 1227 від 17.08.2020 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 
№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року 
№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року 
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг 
з медичного обслуговування:

1. Пункт 28 розпорядження виконавчою органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які 
надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я», зареєстрованого в Головному 
територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143, викласти в такій редакції:

«28. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне 
підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), що додаються».

2. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська 
клінічна лікарня № 5, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 жовтня 2018 року № 1955), що додаються.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 26 серпня 2020 року за № 170/173.

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Доля «Каштанового гаю»: на Сирці 
рятують сквер від забудови
У Шевченківській районній 
держадміністрації 
відбулася зустріч 
із активістами 
та правоохоронцями, 
які намагаються вирішити 
конфліктну ситуацію 
довкола скандальної 
забудови.

Районна влада запропонувала 
створити робочу групу, до якої 
ввійдуть представники районної 
держадміністрації, ініціативної 
групи мешканців Сирця та пра-
воохоронних органів. Головна 
мета — врегулювати конфлікт 
і не допустити силового тиску на 
громадськість.

«Ситуація є неоднозначною: 
її неможливо розглядати в одній 
площині. Нам необхідно діяти 
комплексно. Створення спільної 
робочої групи дозволить опера-
тивно проаналізувати вихідні дані, 
визначити юрисдикційну прина-
лежність того чи іншого питання 
та напрацювати відповідну дорож-

ню карту спільних дій у правовій 
площині. Потрібно зробити все 
для збереження зеленої зони», — 
сказав голова Шевченківської 
РДА Олег Гаряга.

Конфлікти місцевої громади із 
забудовником тривають майже 16 
років. Ці розбірки розпочалися ще 
в часи мера Олександра Омель-
ченка: у червні 2004-го Київрада 
ухвалила рішення про відведення 
земельної ділянки (вул. Ризька, 57, 
а, б, в, г, д) у приватну власність 
«для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд».

Обурені мешканці Сирця звер-
нулись до суду з позовом щодо 
незаконної передачі земель 
і порушення вимог Земельного 
Кодексу. Наразі судові процеси 
ще тривають, щодо деяких діля-
нок — справи програні, а щодо од-
нієї є рішення на користь громади. 

Останній конфлікт між обома 
сторонами відбувся 21 серпня 2020 
року, коли забудовник намагався 
огородити ділянку скверу пар-
каном, щоб встановити світло-
ві опори. На місце події одразу 
ж прибув голова Шевченківської 
РДА, який зупинив силове проти-
стояння і запропонував сісти за 
стіл переговорів.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Хвилина мовчання та панахида: 
у Києві вшанують полеглих 
захисників України

Другий рік поспіль на офіційно-
му рівні відбудуться меморіальні 
заходи. Вони розпочинаються 
із загальноукраїнської хвилини 
мовчання.

У столиці 29 серпня о 12:00 на 
площі біля Михайлівського Зо-
лотоверхого собору проведуть 
поминальну панахиду за заги-
блими захисниками України, яку 
очолить предстоятель Православ-
ної церкви України, блаженніший 
митрополит Епіфаній.

Також відбудеться концерт-рек-
вієм за участю мунiципальної 
академічної чоловічої хорової 
капели ім. Л. Ревуцького. Військо-
ві барди готують програму «Пісні, 
народжені в АТО». Виступатиме 
заслужений ансамбль пісні і танцю 
Збройних Сил України.

Традиційно цього дня до Стіни 
пам’яті на Михайлівській площі 
кияни приносять букети соня-
хів — квітки, яка стала символом 
скорботи за загиблими на Донбасі 
українськими героями.

На Михайлівській площі екс-
понуватимуть дві тематичні ви-
ставки: фотовиставка «Іловайськ. 
Спогади.2014 та артпроєкту «Жива 
пам’ять», присвячений пам’яті 
загиблих у російсько-українській 
війні, який презентує Український 
інститут національної пам’яті.

О 13.00 в пресцентрі «Укрін-
форму» розпочнеться марафон 
онлайн марафон «Доба пам’яті». 
Спогадами про трагічні часи для 
України та героїчну боротьбу укра-
їнських захисників протягом он-
лайн марафону будуть ділитися 
члени родин загиблих, ветера-
ни російсько-української війни, 
волонтери, медичні працівники, 
громадські діячі, українські митці 
та патріоти України.

29 серпня о 18.00 в кінотеатрі 
«Київська Русь» покажуть фільм 
«Іловайськ 2014. Батальйон 
«Донбас», а 30 серпня о 12.00 
проведуть презентацію книг 
«Історії героїв війни за неза-
лежність України».

День пам’яті захисників, які 
загинули в боротьбі за незалеж-
ність, суверенітет і територіальну 
цілісність України відзначається 
29 серпня — саме в цей день у 2014 
році, під час російсько-україн-
ської війни та Іловайської опера-
ції відбувся прорив українських 
військ з російського оточення, 
де проявився масовий героїзм 
добровольців і військових та за-
гинула найбільша кількість укра-
їнських воїнів.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Олександр СЛОБОЖАН: Київ перейматиме 
провідний досвід рівності європейських міст
Гендерна рівність — це не лише про права жінок та чоловіків, 
але й різних соціальних груп. Зокрема, маломобільних. 
Реалізуючи Європейську хартію рівності в Києві, врахують 
провідний досвід європейських країн, де буде прораховано рівні 
можливості усіх соціальних груп.

Про це в ефірі програми «Київ 
Вголос» телеканалу «Київ» заявив 
виконавчий директор Асоці-
ації міст України Олександр 
Слобожан.

« О д н і є ю  з  т а к и х  г р у п 
є маломобільні групи. Ми звикли, 
що це люди з інвалідністю. Але бу-
ває, що й мама з візочком не може 
піднятися на поверх для отримання 
соціальної послуги», — зазначив 
Олександр Слобожан.

Він навів приклад Швеції, де, 
за його словами, створюють мак-
симально доступний простір для 
людей. І це проявляється у, зда-
валося б, найдрібніших деталях.

«У Швеції принцип рівних прав 
і можливостей застосували для ме-
тодики прибирання снігу. Зазвичай 
починають розчищати центральні 
магістралі. А потрібно — підходи до 
дитячих садочків, шкіл і під’їздів. 
Тоді батьки задоволені. А щаслива 
і задоволена людина й на роботі 
ефективніше працює», — додає 
виконавчий директор Асоціації 
міст України.

Ще одне практичне втілення 
питання рівності — продумане 
введення в експлуатацію нових 
будівель, наприклад ЦНАПів. Щоб 
прорахувати потреби маломобіль-
них груп, потрібно включати до 
складу приймаючої комісії різні 

категорії населення — людей із 
особ ливими потребами, молодих 
мам, які користуються колясками. 
Саме вони повинні проінспекту-
вати доступність входів, розташу-
вання розеток у приміщенні тощо.

На переконання Олександра 
Слобожана, загальної стратегії 
реалізації гендерної рівності на 
державному рівні наразі немає. 
І тому головним  криголамом, 
який зруйнує нашарування сте-
реотипів, міфів та зашореності 

в суспільстві стосовно гендерної 
рівності, є місцеве самоврядування. 
Муніципалітети на конкретних 
прикладах показують, наскільки 
це важливо для місцевого еконо-
мічного розвитку. Адже йдеться 
про податки та якість послуг.

«Наприклад, у нас в країні 
не модні декретні відпустки 
у чоловіків. Але багато жінок 
працюють на високооплачуваних 
посадах, є платниками податків, 
зокрема ПДФО. Це одне з джерел 

для наповнення місцевих бюджетів. 
Коли жінка виходить після декрету, 
для неї не створено відповідних 
умов, зокрема, де залишити малю-
ка. Людина, яка працює і платить 
податки, повинна мати комфортне 
середовище для роботи. У багатьох 
країнах розроблені програми реін-
теграції молодих мам, найперше 
для того, щоб стимулювати місце-
вий економічний розвиток. У нас 
на заправках, в публічних місцях 
вже з’являються сповивальні столи-
ки. Складніше з місцями для груд-
ного годування. В європейських 
країнах чи «азіатських тиграх» 

це існує і розмежовано. За кордо-
ном давно зрозуміли, що варто 
вкладати кошти в психологічну 
реабілітацію породіллі, зокрема 
під час післяпологової депресії, 
щоб швидше отримати активного 
платника податків. У нас поки через 
таку призму мало хто дивиться, — 
підкреслив Олександр Слобожан.

Водночас він зазначив, що цей 
досвід буде обов’язково враховано 
в столиці при втіленні Європей-
ської Хартії рівності.
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Нагадаємо, 3 вересня у столиці 
пройде Київський Форум рівних 
прав і можливостей.

Мери європейських столиць, 
міжнародні представництва та 
організації презентують політики 
і практики досягнення рівності, 
а також обговорять нові виклики, 
пов’язані з пандемією COVID-19.

Впровадження принципу рів-
них прав та можливостей є однією 
з важливих умов європейської 
інтеграції України, виконання 

міжнародних зобов’язань, зо-
крема Цілей Сталого Розвитку 
до 2030 року. Органи місцевого 
самоврядування прагнуть макси-
мально ефективно використову-
вати доступні їм інструменти до-
сягнення рівності серед громадян. 
Для багатьох міст спільною плат-
формою дій стала Європейська 
Хартія рівності жінок і чоловіків 
у житті місцевих громад — до 
цього важливого документу при-
єднався і Київ.

«Шелест кроків»: на Байковій 
горі показали стрічку 
про втрачену історичну пам’ять
26 серпня на Байковій горі відбувся показ 
документальної стрічки «Шелест кроків», 
присвяченої творчості одних із найвеличніших 
митців української культури ХХ століть  
Ади Рибачук та Володимира Мельніченка.  
Фільм транслювався на Стіну Пам’яті,  
яка наразі знаходиться під шаром бетону.

Стіна Пам’яті на Байковій горі – 
монументальний твір, над створен-
ням якого мистецький тандем Ади 
Рибачук та Володимира Мельні-
ченка працював 13 років. Головний 
проєкт їхнього життя був знищений 
комуністичною владою за кілька 
місяців до відкриття – їхній твір 
просто «поховали» під шаром бето-

ну. Те, що мало стати рубежем між 
світом живих та світом мертвих, 
одним розчерком пера Секретаря 
ЦК КПУ перетворилося на докумен-
тальне свідчення підміни пам’яті 
забуттям, свободи – ідеологією, 
культури – пропагандою.

Бетоном, під яким і зараз схова-
на Стіна Пам’яті, залитий не тільки 

твір мистецтва, але місце пам’яті 
про традиції, дух непокори та мову 
творчості. Місце пам’яті нашої 
ідентичності. Його повернення – 
складний процес, який потребує 
голосу кожного з нас. Тож одним 
із таких голосів є документальна 
стрічка «Шелест кроків» (реж. Ксе-
нія Кравцова, 2019). Її показ на 

Стіні Пам’яті – це спроба наблизити 
момент повернення історичної 
пам’яті. Сьогодення і спогади, 
смерть і життя, розпач і щастя 
перенесеться у місце, де вони за-
роджувалися. «Шелест кроків» – про 
любов Ади Рибачук та Володимира 
Мельніченка та про мистецтво, 
народжене в любові. Нескорене ані 
репресивною епохою, ані часом, 
ані жорсткістю обставин.

Робота над фільмом розпочала-
ся у жовтні 2018 року командою 

студії Friedrichstrasse Production 
у співпраці з Real Stories Production. 
Влітку 2019 року проєкт був під-
триманий Українським культурним 
фондом. Стрічка «Шелест кроків» 
бере участь у багатьох міжнародних 
кінофестивалях і вже отримала 
відзнаку українського фестивалю 
Bobritsa Film Festival та польського 
On Art. Festiwal Kina i Sztuki.
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