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Київ отримав 50 сучасних автобусів
Пів сотні новеньких 
автобусів виробництва 
білоруського заводу 
МАЗ вийшли на 
маршрути у столиці. 
До кінця року 
надійдуть іще 
150. Ці 200 автобусів 
місто придбало 
на умовах лізингу.

Про це  мер Києва Віталій 
Кличко заявив під час презентації 
першої партії автобусів. 

«Хочу наголосити, що навіть 
у цей непростий час, коли триває 
боротьба з пандемією, економічна 
криза, війна на сході України, сто-
лиця змогла закупити за останніх 
кілька років 139 нових тролейбусів, 
65 сучасних трамваїв та загалом 
307 нових автобусів. 200 з них на 
умовах лізингу – ми отримаємо до 
кінця цього року. І сьогодні мені 
дуже приємно представити вам 
першу партію з цих двох сотень – 50 
новеньких автобусів виробництва 
білоруського заводу МАЗ. До кін-
ця року надійдуть ще 150 таких 
машин», – наголосив мер Києва.

За його словами, сьогодні в міста 
є велика потреба в таких автобусах. 
Адже значна кількість рухомого 
складу «Київпастрансу» склада-
ють автобуси, термін експлуатації 
яких – понад 10 років. 

Нові ж автобуси мають низь-
ку підлогу, пандуси та спеці-
альні місця в салоні для людей 
з інвалідністю. Автобуси обладнані 
системою відеоспостереження та 
навігації. Кабіна водія та пасажир-
ський салон оснащені кондиціо-

нерами. Ці машини відповідають 
екологічному стандарту «Євро-5». 

Із нових 200 автобусів, 120 – 
довжиною 12 метрів та пасажи-
ромісткістю 106 людей; 80 авто-
бусів – довжиною майже 19 метрів 
на 176 місць.

«Отримання нового транспорту 
великої місткості важливе і в ситу-

ації пандемії – коли громадський 
транспорт має перевозити паса-
жирів тільки в кількості місць для 
сидіння. Усі нові автобуси будуть 
передані автопаркам Комунально-
го підприємства «Київпастранс» 
для роботи на найбільш заванта-
жених маршрутах. Ми робимо все 
можливе, аби люди пересувалися 

містом з комфортом та створю-
ємо умови, щоб автомобілісти 
максимально пересідали на гро-
мадський транспорт. Це допоможе 
вирішити проблему і з заторами. 
А також – витіснятиме з ринку 
перевезень маршрутки, які вже 
давно застаріли і не відповідають 
вимогам сучасного комфортного 
транспорту», – підкреслив Віталій 
Кличко. 

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Голосуємо 
безпечно!

Цієї неділі, 25 жовтня, відбу-
дуться місцеві вибори. Щоб вони 
пройшли безпечно, місто закупило 
для всіх виборчих дільниць дезін-
фікуючі засоби та засоби індивіду-
ального захисту.

Мер Києва Віталій Кличко за-
значив, що на ці потреби місто ви-
ділило з бюджету 1 мільйон 300 ти-
сяч гривень. Засоби вже доставлені 
на 1 109 виборчих дільниць Києва.

Члени комісій отримали чіткий 
регламент роботи в день голосу-
вання. Зокрема, щодо обов’язкової 
дезінфекції дільниць: її мають 
у день виборів зробити 4 рази.

«Я звертаюся до киян: на вибор-
чих дільницях тримайте соціальну 
дистанцію. Обов’язково будьте 
в масці. Не ведіть із собою дітей. 
На вході до дільниць вам мають 
виміряти температуру. А також 
перевірити наявність захисної мас-
ки. Вибори відбудуться безпечно, 
якщо ми всі свідомо поставимося 
до свого здоров’я та дотримання 
необхідних правил. А ми здатні 
це зробити!» – наголосив Віта-
лій Кличко.

М і н і с т е р с т в о  о х о р о н и 
здоров’я розробило рекоменда-
ції про правила безпеки під час 
голосування на місцевих виборах 
25 жовтня. Їх підготовили для того, 
щоб не допустити розповсюдженню 
коронавірусної інфекції в країні. 

Біля входу і в самому примі-
щенні для голосування наноситься 
розмітка, яка буде вказувати на 
дотримання дистанції між людь-
ми. Біля столу,  де надаватимуть 
виборчі бюлетені, не повинно зна-
ходитись більше трьох осіб.

Нагадаємо, що в день виборів 
Муніципальна охорона Києва буде 
допомагати поліції забезпечувати 
правопорядок на дільницях та па-
трулювати вулиці столиці.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Місто повністю готове до зимового періоду
Напередодні початку зимового періоду, міська 
влада проаналізувала готовність комунальних 
служб міста. Нині 439 одиниць спецтехніки 
«Київавтодору» вже підготовлені до роботи в 
зимовий період, а у будинки киян подають тепло.

«Минула зима була теплою та 
майже без снігу. Втім, розрахо-
вувати, що так буде і цього року, 
ми не можемо. Тому на сьогодні 
439 одиниць спецтехніки «Киї-
вавтодору» вже підготовлені до 
роботи в зимовий період. Це — 80 
відсотків від запланованої техні-
ки», — повідомив міський голова 
Віталій Кличко.

За його словами, деяка части-
на техніки сьогодні ще задіяна 
в дорожньо-будівельних роботах. 
Але в разі необхідності буде опе-
ративно переобладнана для потреб 
прибирання снігу. Частина снігопри-

биральної техніки «Київавтодору» 
на випадок різкого похолодання та 
погіршення погоди вже переведена 
на цілодобове чергування.

Крім того, на випадок снігопадів 
і надзвичайних ситуацій місто до-
мовилося про залучення техніки 
інших підприємств.

«5 спеціалізованих дорожніх 
метеостанцій, які нещодавно за-
купила столиця, вже змонтовані 
та розміщені на в’їздах до міста. 
Дані, отримані з метеостанцій, 
допоможуть дорожникам опе-
ративно реагувати на зміни 
погоди. І раціонально викорис-

товувати техніку та людський 
ресурс», — сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що завдяки теплій 
минулій зимі столичні дорожни-
ки майже не використовували 
сіль та пісок, тому закупівель цих 
матеріалів на новий сезон фак-
тично не здійснювали. На сьо-
годні у солесховищах зберігається 
45,9 тис. тонн солі (102% від за-
планованого на початок осінньо-
зимового періоду) та 33,8 тис. тонн 
піску (117% від плану).

Також у мерії повідомили, що 
у столиці поступово подають тепло 
в оселі мешканців та в інші устано-

ви і організації. Вже підключено по-
над 60 відсотків житлових будинків, 
половина дитячих садочків та шкіл.

«Також, за заявками керівників, 
підключаємо медзаклади», — за-
явив Кличко.

«Я звертаюся до керівників 
ОСББ, ЖБК, керуючих компаній 
установ: не зволікайте із заявка-
ми на підключення. Бо саме від 
ваших оперативних дій залежать 
терміни подачі теплоносія», — на-
голосив Кличко.

Він нагадав, що у місті працює 
житлово-комунальна інспекція, що 
обстежує стан будинків та систем 
теплопостачання. 

«Відповідальність за підготовку 
до опалювального сезону нести-
муть усі, від кого це залежало, — від 
керівників ЖЕКів до глав райо-
нів», — підкреслив Віталій Кличко. 

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО 

КОРИСТУВАННЯ М. КИЄВА
За дорученням Організатора – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), робочий орган кон-
курсного комітету з визначення автомобільних перевізників у м. Києві – Комунальна служба 
перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, запрошує юридичних та фізичних осіб 
взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах 
загального користування м. Києва на наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:

Обов’язкові умови конкурсу:
Вимоги до структури парку автобусів, що працюватимуть на маршрутах  

загального користування міста Києва

1.1. зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства;
1.2. які перебувають у належному технічному стані;
1.3. класу A і I:
- обладнані двигунами, що відповідають нормам екологічної безпеки не нижче «ЄВРО-5»;
 - пасажиромісткість повинна бути не менше 21 місця для сидіння пасажирів, крім водія, 

з можливістю перевезення стоячих пасажирів, окрім транспортних засобів, пристосованих 
для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- загальна пасажиромісткість повинна бути не менше 50 місць;
- конструкція автобусів, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, повинна 

передбачати можливість перевезення не менше одного інвалідного візка;
- бути обладнані не менше ніж двома входами/виходами для пасажирів з автоматичним 

відкриванням дверей;
- бути обладнані електронними інформаційними табло;
- бути обладнані кондиціонерами.
2. Згідно з п. 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.12.2008 № 1081, встановлюється вимога щодо забезпечення роботи на об’єктах 
конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів.

3. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення, 
а саме: окремо визначені для кожного маршруту кількість автобусів для забезпечення пере-
везень, режим руху, особливості періодичності виконання   перевезень (сезонний, у певні 
дні тижня, щоденний тощо).

Додаткові умови конкурсу:
Відповідно до п.10 Порядку та ст.44 Закону України «Про автомобільний транспорт»  

Організатор затвердив Додаткові умови конкурсу, відповідно до яких перевізник-претендент 
зобов‘язаний: 

1. Встановити на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами 
конкурсу, GPS-трекери та підключити їх до Єдиного диспетчерського центру інформаційного 
ресурсу про пересування рухомого складу упродовж одного місяця з дати, яка буде визна-
чена наказом Організатора.

2. Встановити автоматизовані системи безготівкової оплати проїзду на автобуси, які 
пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, з визначеними органі-
затором технічними характеристиками, що забезпечать цілісне функціонування у м. Києві 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду, упродовж 3-х місяців з дати укладання До-
говору про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального 
користування м. Києва.

3. Забезпечити водіїв однотипним форменим одягом упродовж двох тижнів з дати 
укладання з Організатором Договору про організацію перевезень пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування м. Києва.

УВАГА! Для отримання інформації щодо об’єктів конкурсу, отримання бланків документів 
для участі у конкурсі, подання документів для участі у конкурсі, прохання звертатись до Кому-
нальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: 
04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 7/9, поверх 3, пн – чт з 9.00 до 16.30, пт з 9.00 до 15.30.

Бланки для участі у конкурсі можна отримати до 12.11.2020 року до 12 години 00 хвилин 
включно.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритих конвертах: 
з позначкою № 1 який містить документи для участі в конкурсі, та № 2 який містить документи 
з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.

Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі – 12.11.2020 року до 15 години 
00 хвилин включно.

Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезнаходженням робочого органу 
конкурсного комітету – Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА): 27.11.2020 року об 11.00 год. Реєстрація учасників з 09.00  за адресою м. Київ, 
вул. Сім’ї Хохлових, 7/9, поверх 4, актовий зал.

Розмір плати за участь у конкурсі становить 5100,00 грн за один об’єкт конкурсу.
Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 483-04-69, e-mail:  

ksp2007@ukr.net.
Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (крім керів-

ника), повинні мати з собою оформлену належним чином довіреність, надану перевізником-
претендентом.

Додаток до Наказу № Н-449 від 21 жовтня 2020 року

№ 
об’єкта

№ 
марш-
руту

Шлях  
слідування

Кількість  
автобусів  
для забез-
печення 

перевезень

Режим  
руху

Інтервал  
руху  

(хвили-
ни)

Періодич-
ність  

виконання  
перевезень

1 43 Ст.м. «Видубичі» – Наддніпрянське шосе – Столичне шосе – с. Козин 2 Звичайний 40 Щоденно

2 64
Ст. м. «Славутич» – вул. Зарічна – вул. Центральна – вул. Садова – садо-
ве товариство «Вишеньки»

4 Звичайний 14 Щоденно

3 155

ст. м. «Почайна» – просп. Оболонський – просп. Степана Бандери – вул. 
О. Теліги – вул. О. Довженка – вул. Гетьмана – вул. Борщагівська – просп. 
Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса (до Кільцевої дороги) – 
просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – Індустріальний ш/пр. – Ін-
дустріальний пров. – вул. Гетьмана – вул. Довженка – вул. Олени Теліги – 
просп. Степана Бандери – просп. Оболонський – вул. Вербова – ст. м. 
«Почайна»

9
Марш-
рутне  
таксі

9 Щоденно

4 191

Вул. Милославська (від вул. Радунської) – вул. Бальзака (непарна сто-
рона) – вул. Будищанська – вул. Радунська – вул. Лаврухіна – вул. Бальзака 
(непарна сторона) – ш/п вул. Сержа Лифаря – вул. Бальзака (парна ст.) – 
вул. Драйзера – вул. Братиславська – вул. Шолом–Алейхема – вул. Кубан-
ської України – вул. Кіото – вул. Мурманська – Броварський проспект – ст. 
м. «Лісова» (в зворотному напрямку: Броварський проспект до вулиці 
Братиславської – вулиця Кіото – вулиця Кубанської України)

9
Марш-
рутне  
таксі

10 Щоденно

5 228

Просп. Свободи (від вул. Світлицького) – просп. Георгія Гонгадзе – вул. 
Івана Виговського – площа Валерія Марченка – вул. Д. Щербаківського – 
просп. Перемоги – площа Перемоги – бульв. Т. Шевченка – ст. м. «Універ-
ситет» (з розв. вул. Леонтовича)

5
Марш-
рутне  
таксі

22 Щоденно

6 234

Ст. м. «Почайна» – вул. Вербова – просп. Степана Бандери (в звор. 
напрямку: просп. С. Бандери – вул. Богатирська – Оболонський просп. – 
вул. Вербова) – Північний міст– просп. Ватутіна – бульв. Перова – просп. 
Алішера Навої

5
Марш-
рутне  
таксі

14 Щоденно

7 402
Вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вулиця Героїв Дніпра – вулиця 
З. Гайдай – вулиця Маршала Тимошенка – вулиця Маршала Малиновсько-
го – вулиця Йорданська – вулиця О. Архипенка (до просп. Г. Сталінграда)

5
Марш-
рутне  
таксі

10 Щоденно

8 421

Вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – вул. В. Кучера – вул. Володимира 
Покотила (в звор. напр.: вул. Володимира Покотила – бульв. Кольцова – 
вул. Симиренка) – просп. Л. Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. 
Борщагівська – Індустріальний ш/п. – Індустріальний пров. – вул. Гетьмана 
(в звор. напр.: вул. Гетьмана – вул. Борщагівська) – вул. Довженка – вул. 
Теліги – просп. С. Бандери – Оболонський просп. – вул. Вербова – ст. м. 
«Почайна»

10
Марш-
рутне  
таксі

10 Щоденно

9 516

Ринок «Лісовий» – вул. Миропільська – вул. Братиславська – вул. Хотке-
вича – просп. Ю. Гагаріна – Дарницька площа (у звор. напр.: вул. Сергієн-
ка – вул. Сосюри – просп. Ю. Гагаріна – бульв. Верховної Ради) – Харківське 
шосе – вул. Тепловозна – Дарницьке шосе – вул. Привокзальна – вул. 
Бориспільська – вул. Старобориспільска – ст. м. «Червоний Хутір»

8
Марш-
рутне  
таксі

10 Щоденно

10 540

Ст. м. «Нивки» – вул. Д. Щербаківського – вул. Ружинська – вул. Сара-
товська – вул. Януша Корчака – Республіканська дитяча бібліотека – вул. 
Януша Корчака – вул. Ружинська – вул. Тешебаєва – вул. Салютна – вул. Д. 
Щербаківського – ст. м. «Нивки»

3
Марш-
рутне  
таксі

10 Щоденно

11 558

Просп. Свободи (від просп. Г. Гонгадзе) – вул. Н. Ужвій – вул. Мостиць-
ка – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – вул. Петропавловська – вул. 
Бакинська – вул. Ольжича – вул. О.Теліги – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових 
Стрільців – вул. Чорновола – Повітрофлотський ш/пр (тільки в напр. зал. 
вокзалу) – просп. Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – 
вул. Жилянська (в звор. напр.: вул. Саксаганського) – вул. Петлюри – з/в 
«Центральний»

10
Марш-
рутне  
таксі

9 Щоденно

12 573

Вул. Будищанська (від вул. Бальзака) – вул. Радунська – вул. Лавру-
хіна – вул. Бальзака (непарна сторона) – вул. Сержа Лифаря – просп. 
Маяковського – просп. Ватутіна – Північний міст – просп. С.Бандери – вул. 
О. Теліги – вул. Ю. Іллєнка – ст. м. «Дорогожичі» (в звор. напр.: вул. Оран-
жерейна – вул. Дорогожицька – вул. Теліги)

7
Марш-
рутне  
таксі

14 Щоденно

13 581

Ст. м. «Святошин» – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – площа 
В. Марченка– вул. Івана Виговського – просп. Правди – вул. Івашкевича – 
вул. Лугова (розв. навпроти вул. Бережанська) – вул. Автозаводська – вул. 
Полярна – просп. Рокосовського – вул. Кондратюка (заїзд до Діагностично-
го центру) – вул. Мінське шосе – площа Тараса Шевченка

10
Марш-
рутне  
таксі

10 Щоденно

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ 
МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. КИЄВА

За дорученням Організатора – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), робочий орган конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників у м. Києві – Комунальна служба 
перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до Закону України «Про авто-
мобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, запрошує юридичних та фізичних осіб взяти 
участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування м. Києва на наступних умовах 
за наступними об’єктами конкурсу:

Обов’язкові умови конкурсу:
Вимоги до структури парку автобусів, що працюватимуть на маршрутах загального користування міста Києва

1.1. зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства;
1.2. які перебувають у належному технічному стані;
1.3. класу ІІІ категорії М3:
- обладнані двигунами, що відповідають нормам екологічної безпеки не нижче «ЄВРО-5»;
 - пасажиромісткість повинна бути не менше 27 місць для сидіння пасажирів, крім водія;
- бути обладнані не менше ніж двома входами/виходами для пасажирів (одні автоматичні двері та аварійний вихід, або ж двоє авто-

матичних дверей);
- бути обладнані кондиціонерами (системами кліматконтролю);
- м’якими розкладними сидіннями з підлокотниками;
- наявність місця для ручної поклажі в салоні;
-  наявність багажних відділень з обох сторін, (мінімальна місткість багажного відділення, не менше 90 дм3 на одного пасажира).
2. Згідно з п. 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, встановлюється вимога щодо забезпечення роботи на об’єктах 
конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості 
до 50 відсотків загальної кількості автобусів.

3. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення, а саме: окремо визначені для кожного маршруту 
кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху, особливості періодичності виконання   перевезень (сезонний, у певні дні 
тижня, щоденний тощо).

Додаткові умови конкурсу:
Відповідно до п.10 Порядку та ст.44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Організатор затвердив Додаткові умови конкурсу, 

відповідно до яких перевізник-претендент зобов’язаний: 
1. Встановити на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, GPS-трекери та підключити їх до 

Єдиного диспетчерського центру інформаційного ресурсу про пересування рухомого складу упродовж одного місяця з дати, яка буде 
визначена наказом Організатора.

2. Встановити автоматизовані системи безготівкової оплати проїзду на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, що 
є об’єктами конкурсу, з визначеними організатором технічними характеристиками, що забезпечать цілісне функціонування у м. Києві 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду, упродовж трьох місяців з дати укладання Договору про організацію перевезень пасажирів 
на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва.

3. Забезпечити водіїв однотипним форменим одягом упродовж двох тижнів з дати укладання з Організатором Договору про органі-
зацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва.

УВАГА! Для отримання інформації щодо об’єктів конкурсу, отримання бланків документів для участі у конкурсі, подання документів для 
участі у конкурсі, прохання звертатись до Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: 
04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 7/9, поверх 3, пн – чт з 9.00 до 16.30, пт з 9.00 до 15.30.

Бланки для участі у конкурсі можна отримати до 12.11.2020 року до 12 години 00 хвилин включно.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритих конвертах: з позначкою № 1 який містить документи 

для участі в конкурсі, та № 2 який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.
Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі – 12.11.2020 року до 15 години 00 хвилин включно.
Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезнаходженням робочого органу конкурсного комітету – Комунальної служби пере-

везень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): 27.11.2020 року о 10.00.
Реєстрація учасників з 09.00 за адресою м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 7/9, поверх 4, актовий зал.
Розмір плати за участь у конкурсі становить 5100,00 грн за один об’єкт конкурсу.
Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 483-04-69, e-mail: ksp2007@ukr.net.
Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (крім керівника), повинні мати з собою оформлену належним 

чином довіреність, надану перевізником-претендентом.
Додаток до Наказу № Н-450 від 21 жовтня 2020 року

№ 
об’єкта

№ 
марш-
руту

Шлях  
слідування

Кількість  
автобусів  
для забез-
печення 

перевезень

Режим  
руху

Інтервал  
руху  

(хвилини)

Періодич-
ність  

виконання  
перевезень

1 322

Аеропорт «Бориспіль» – Бориспільське Шосе – Проспект Ба-
жана – ст. м. «Харківська» (заїзд в обидва напрямки) – Південний 
міст – вул. Саперно-Слобідська – вул. Миколи Грінченка – вулиця 
Протасів Яр – вул. Солом’янська – вул. Василя Липківського – 
вул Ползунова – зал. вок. «Південний»

10 
Маршрутне 

таксі

в денний час – 
15-25 хвилин

в нічний час – 
30-40 хвилин

цілодобово

Повідомлення про оприлюднення результатів розгляду пропо-
зицій громадськості, довідки про громадське обговорення, довідки 
про проведення консультацій до проекту містобудівної докумен-

тації «Детальний план території в межах вулиць Юрія Кондратюка, 
Михайла Майорова, північної та західної межі лісу в Оболонському 

районі м. Києва»
Департамент містобудування та ар-

хітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) (замовник) та ПП «АРГ» 
(розробник) керуючись Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяль-
ності», Законом України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 травня 2011 
року № 555 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної до-
кументації на місцевому рівні» повідомля-
ють про завершення процедури громад-
ських обговорень проекту містобудівної 
документації «Детальний план території 
в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михай-
ла Майорова, північної та західної межі 
лісу в Оболонському районі м. Києва».

Проект документа державного плану-
вання та звіт про стратегічну екологічну 
оцінку було оприлюднено на офіційному 
веб-сайті замовника (https://kga.gov.ua) 
з метою одержання та врахування заува-
жень і пропозицій громадськості.

Громадські обговорення проекту місто-
будівної документації «Детальний план те-
риторії в межах вулиць Юрія Кондратюка, 
Михайла Майорова, північної та західної 
межі лісу в Оболонському районі м. Києва» 
тривали з 17 грудня 2019 року до 27 січня 
2020 року.

Громадські слухання проекту містобу-
дівної документації «Детальний план те-
риторії в межах вулиць Юрія Кондратюка, 
Михайла Майорова, північної та західної 
межі лісу в Оболонському районі м. Ки-
єва» було проведено 14 січня 2020 року 
о 10:00 в залі архітектурно-містобудівної 
ради Департаменту містобудування та ар-
хітектури за адресою вул. Хрещатик, 32, м. 
Київ, 01001.

З протоколом про проведення громад-
ських слухань можна ознайомитись на 

офіційному веб-сайті замовника за поси-
ланням: https://kga.gov.ua.

Про оприлюднення проекту докумен-
та державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку громад-
ськість відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяль-
ності», Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 року 
№ 555 «Про затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань щодо вра-
хування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної до-
кументації на місцевому рівні» було по-
відомлено у друкованих засобах масової 
інформації «Голос України» №242 (7248) 
від 17.12.2019 р., «Хрещатик Київ» №82 
(5274) від 17.12.2019 р., та розміщено на 
офіційному веб-сайті замовника за поси-
ланням: https://kga.gov.ua.

За результатами громадського обгово-
рення підготовлено довідку про громад-
ське обговорення, в якій підсумовані отри-
мані зауваження і пропозиції. З довідкою 
про проведення громадських обговорень 
можливо ознайомитись на офіційно-
му веб-сайті замовника за посиланням: 
https://kga.gov.ua.

За результатами проведення консуль-
тацій з органами виконавчої влади під-
готовлено довідку про проведення кон-
сультацій з органами виконавчої влади, 
в якій підсумовані отримані зауваження 
і пропозиції. З довідкою про проведення 
консультацій з органами виконавчої вла-
ди можливо ознайомитись на офіційно-
му веб-сайті замовника за посиланням: 
https://kga.gov.ua.

З результатами розгляду пропози-
цій громадськості до проекту містобу-
дівної документації на місцевому рівні 
можливо ознайомитись на офіційному 
веб-сайті замовника за посиланням: 
https://kga.gov.ua.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 29 жовтня 
2020 р. о 10.00 буде проводити встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Малиняку Валентину Бог-
дановичу, за адресою: вул. Довженка, 27, 
у Деснянському районі м. Києва.

Просимо суміжного землекористува-
ча: Галицька В. В. (кадастровий номер 
8000000000:62:135:0013) або Вашого 
уповноваженого представника, бути при-
сутніми для погодження акта прийому-
передачі межових знаків на зберігання.

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 32, кв.17, видане Відділом приватизації житла Подільської РДА 27.02.2004 р., 
розпорядження №345, на ім’я Томашенко В.А., вважати недійсним. 



322-23 жовтня 2020 р. 
№ 68 (5347) РЕКЛАМА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВ-

ЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕ-
НЕРГО», код згідно з ЄДРПОУ: 40538421,

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

батькові фізичної особи – підприємця, іденти-
фікаційний код або серія та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від  

прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідоми-
ли про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану ді-

яльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання.
Юридична адреса: 01001, м. Київ, площа Івана 

Франка, 5.
Телефон: +38(044) 207-87-08, 207-87-30.
Планована діяльність буде здійснюватися 

за адресою: 01013 м. Київ, вул. Промислова, 
буд. 4, +38(044) 20-87-46.

(місцезнаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи-під-
приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Здійснення операцій у сфері поводжен-

ня з небезпечними відходами (зберіган-
ня, видалення шламу ванадійвмісного) на  
ТЕЦ–5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕ-
НЕРГО».

Технічна альтернатива 1.
Зберігання ванадійвмісного шламу на тери-

торії підприємства з дотриманням вимог при-
родоохоронного та санітарного законодавства, 
що підтверджено висновком Державної санітар-
но-епідеміологічної від 08.05.2019 №12.2-18-
2/9978. Проммайданчик виробничої дільниці з 
усіх боків оточений територією промзони. Шла-
монакопичувач ванадійвмісного шламу розта-
шований на території очисних споруд хімічного 
цеху. Територія підприємства огороджена по 
периметру і облаштована, має тверде покрит-
тя проїздів і майданчиків. Об’єкт введений в 
експлуатацію у 1971 році. Проектна потужність 
шламонакопичувача становить – 51,55 т. На 
даний час обсяг відходів у шламонакопичувачі 
становить 38,89 т.

Технічна альтернатива 2.
В якості Технічної альтернативи 1 є видален-

ня ванадійвмісного шламу шляхом здійснення 
операцій поводження з небезпечними відхода-
ми у відповідності до рекомендацій наукового 
звіту ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. 
О.М. Марзєєва НАМН України» від 15.03.2019 
№22/598, а саме: передача ванадійвмісного 
шламу на полігони ТПВ як ізолюючого шару (для 
улаштування тіла полігону) або для використан-
ня ванадійвмісного шламу як вторинної сирови-
ни шдяхом застосування технологій з вилучення 
ванадію.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 

Територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється на тери-

торії діючого підприємства ТЕЦ–5 за адресою 
01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 4.

Місце провадження планованої діяльності: 
Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки шламонакопичу-

вач є діючим і його експлуатацію буде продо-
вжено в межах території підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності.

Поводження з ванадійвмісним шламом на 
ТЕЦ-5 здійснюється у відповідності до «Інструк-
ції про порядок поводження з ванадійвмісним 
шламом», затвердженою наказом СП «КИЇВСЬКІ 

ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 08.10.2018 
№59. Виконання вимог даної Інструкції спря-
моване на обмеження негативного впливу на 
навколишнє середовище, зменшення обсягів 
розміщення ванадійвмісного шламу.

Ванадійвмісний шлам утворюється тільки в 
результаті спалювання мазуту, який є резерв-
ним паливом для ТЕЦ-5, в опалювальний період 
для забезпечення надійності тепло та електро-
постачання споживачів м. Києва та підвищення 
енергоефективності функціонування існуючої 
системи комунальної інфраструктури м. Києва, 
створення (збереження) нових робочих місць 
та додаткові надходження коштів в місцевий 
бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо).

Накопичувач ванадійвмісного шламу побудо-
ваний відповідно до проектного завдання, роз-
робленого інститутом «Теплоелектропроект», і 
введений в експлуатацію в 1971 році, відносить-
ся до категорії «Небезпечні».

Він відкритого типу, місткістю 6000 м3, вико-
наний згідно з проектом у розрізі – трапеційної 
форми, заглиблений в землю на 4,5 м. Дно і бічні 
поверхні шламонакопичувача виконані із залізо-
бетону, щебню і глиняного «замка».

Відходи ванадійвмістимого шламу утворю-
ються з води після обмивання регенеративних 
обертових повітропідігрівачів (РОП), на поверх-
нях яких відкладаються продукти горіння мазуту.

Вода після обмивання поверхонь РОП відка-
чується з головного корпусу на очисні споруди 
в два баки, в яких проводиться нейтралізація 
(осад важких металів) залізо, ванадій, мідь та 
інш.) за допомогою вапняного шламу, а потім 
по шламопроводах в накопичувач токсичного 
шламу.

На даний час в накопичувачі зберігається 
38,89 тонни сухої маси шламу, який зберігається 
в спеціальному нефільтрованому шламонакопи-
чувачі відповідно до розділу 4 Паспорта місця 
видалення відходів від 22.01.2019 №14043/87.

Так як шламонакопичувач не є джерелом ви-
кидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, його не включено до Звіту з інвентари-
зації джерел викидів та Матеріалів, у яких об-
ґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих 
речовин.

Шламонакопичувач є невід’ємною частиною 
загальної структури станції і призначений для 
забезпечення безперервного виконання тех-
нологічного процесу, який забезпечує функці-
онування існуючої системи комунальної інфра-
структури м. Києва.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
Дотримання вимог Закону України «Про від-

ходи», а саме:
– проведення обліку утворення ванадійвміс-

ного шламу;
– здійснення контролю за станом об’єкту 

(шламонакопичувача) розміщення ванадійвміс-
них відходів;

– здійснення експлуатації зазначеного об’єкту 
(шламонакопичувача) з додержанням вимог 
природоохоронного законодавства.

Дотримання вимог ГКД 34.20.507–2003 «Тех-
нічна експлутація електричних станцій і мереж. 
Правила», а саме:

– систематичний хіміко-аналітичний контроль 
за якістю підземних вод по свердловинах спо-
стережної мережі.

Щодо технічної альтернативи 2.
У разі передачі ванадійвмісного шламу на по-

лігони ТПВ як ізолюючого шару (для улаштуван-
ня тіла полігону) або для використання ванадійв-
місного шламу як вторинної сировини шдяхом 
застосування технологій з вилучення ванадію 
дотримуватись вимог ст. 34 Закону України «Про 
відходи».

Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання меж встановленої санітарно-за-

хисної зони

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, оскільки шламонакопичу-
вач діючий.

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

Щодо технічної альтернативи 1.
Планована діяльність проводиться в межах іс-

нуючої промислової площадки ТЕЦ-5 з викорис-
танням існуючих технологічних систем, будівель і 
споруд. На території об’єкту проведено інженер-
но-геологічні вишукування ґрунтів та техніко-еко-
номічні розрахунки інститутом «Теплоелектропро-
ект». Оскільки шламонакопичувач ванадійвмісно-
го шламу постійно діючий проведення додаткової 
еколого-інженерної підготовки і захисту території 
не потрібно. Інженерна підготовка і захист терито-
рії здійснюється існуючою інфраструктурою.

Щодо технічної альтернативи 2.
У разі застосування технічної альтернативи 2 

забезпечити дотримання вимог екологічної без-
пеки.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Планована діяльність проводиться в межах іс-

нуючої промислової площадки ТЕЦ-5.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки шламонакопичу-

вач діючий

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

Щодо технічної альтернативи 1.
Можливі впливи планованої діяльності:
- повітряне середовище – викиди забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря відсутні;
- геологічне середовище – за результатами 

щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- водне середовище – за результатами що-
квартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- ґрунти, земельні ресурси – за результатами 
щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- поводження з відходами – оцінювання впли-
ву здійснюється у звіті;

- рослинний і тваринний світ – вплив відсутній;
- навколишнє соціальне середовище – вплив 

відсутній;
- навколишнє техногенне середовище – вплив 

відсутній.

Щодо технічної альтернативи 2.
- повітряне середовище – викиди забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря відсутні;
- геологічне середовище – за результатами 

щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- водне середовище – за результатами що-
квартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- ґрунти, земельні ресурси – за результатами 
щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- поводження з відходами – оцінювання впли-
ву здійснюється у звіті;

- рослинний і тваринний світ – вплив відсутній;
- навколишнє соціальне середовище – вплив 

відсутній;
- навколишнє техногенне середовище – вплив 

відсутній.

Щодо територіальної альтернативи 1.
- повітряне середовище – викиди забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря відсутні;
- геологічне середовище – за результатами 

щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- водне середовище – за результатами що-
квартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- ґрунти, земельні ресурси – за результатами 
щоквартальних спостережень негативний вплив 
відсутній;

- поводження з відходами – оцінювання впли-
ву здійснюється у звіті;

- рослинний і тваринний світ – вплив відсутній;
- навколишнє соціальне середовище – вплив 

відсутній;
- навколишнє техногенне середовище – вплив 

відсутній.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки шламонакопичу-

вач діючий.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

Планована діяльність відноситься до першої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля і під-
лягають 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 електроенер-
гії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 
мегават і більше з використанням органічного 
палива.

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 зна-
чного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля передбачено у 
відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо-
відно до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це про-
цедура, 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 ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськос-
ті 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 аб-
зацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
бачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен-
шец 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся 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 про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про що 
зазначається в оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

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 оприлюднен-
ня цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначено-
му 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 ре-
єстрі 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 пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, своїм під-
писом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
документ дозвільного характеру, а саме: Ліцен-
зія на здійснення операцій у сфері поводження 
з небезпечними відходами (зберігання, вида-
лення) відповідно до вимог ст. 34 Закону України 
«Про відходи»,

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

довкілля»)
що видається Міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів України.

(орган, до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення)

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

Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впли-
ву на довкілля: OVD@mepr.gov.ua, тел.: (044) 
206-31-40; (044) 206-31-50, контактна особа:  
Тіщенкова Марина Олегівна.
(найменування уповноваженого органу, пошто-
ва адреса, електронна адреса, номер телефону 

та контактна особа).

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557

Розпорядження № 1602 від 12.10.2020 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 за нозологіями:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями та 
послуги, що входять до їх складу, які надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони 
здоров’я», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 07 липня 2015 року за 
№ 76/1187, новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Встановити Тарифи на платні послуги за нозологіями, які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр спортивної медицини міста Києва», що додаються».

У зв’язку з цим пункти 11–12 вважати відповідно пунктами 12–13.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 21 жовтня 2020 року за № 263/266.

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

До судового розгляду призначена 
судова справа №640/24091/20 за 
позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ДМ-Плакат» до 
виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київська міська держав-
на адміністрація) про оскарження 
розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація) від 
26.12.2017 року №1689 «Про затвер-
дження Схеми розміщення наземних 
рекламних засобів по всій території 
міста Києва» та від 27.05.2020 №761 
«Про внесення змін до Схеми роз-
міщення наземних рекламних за-
собів по всій території міста Києва, 
затвердженої розпорядженням ви-

конавчого органу Київської міської 
ради (Київська міська державна ад-
міністрація) від 26.12.2017 №1689», 
яке відбудеться 29 жовтня 2020 року 
о 10.30 в приміщенні Окружного ад-
міністративного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Болбочана 
Петра, 8, корпус 1, зал судового за-
сідання № 10.

Прошу 03 листопада 2020 року на 11.00 направити уповноважених пред-
ставників: Територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради 
(кад. номер №8000000000:91:179:0001), ТОВ «Центрагробуд» (кад. номер 
№8000 000 000:91:179:0010), ТОВ «МЖК «Оболонь» (кад. номер №8000 
000 000:91:179:0143), в присутності яких будуть проводитись роботи зі вста-

новлення меж земельної ділянки АГК «Тюльпан» на вул. Маршала Гречка, 6-б, 
у Подільському районі м. Києва, для погодження, як суміжними землекорис-
тувачами, акта прийому – передачі межових знаків на зберігання та акта вста-
новлення та погодження зовнішніх меж земельної ділянки з суміжними землев-
ласниками (землекористувачами). Голова АГК «ТЮЛЬПАН» Варченко В. В.

Втрачений атестат про середню освіту, серія МО №14953338 від 
16.06.2001 р., та додаток до нього, виданий Київським військовим ліцеєм  
ім. І. Богуна на ім’я Кутя В.В., вважати недійсним.

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло на 1/2 ч. за адресою: м. Київ, вул. 
Харківське шосе, 61, кв. 41, видане Комітетом по оренді та приватизації комунально-
го майна Дарницького р-ну 29.11.1994 р. на ім’я Вербило М.С., вважати недійсним. 

Оголошено конкурс на посаду директора Інституту агроеколо-
гії і природокористування НААН. Умови конкурсу за посиланнями:  
www.naas.gov.ua, www.agroeco.org.ua.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. 
Серії А   (категорія 1) №016220  від 29.11.2019 р. на ім’я Запорожець М.В., вважати недійсним.

Київська міська рада повідо-
мляє, що 06.11.2020 о 10.00 
в приміщенні Окружного адміні-
стративного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 
8, корпус 1 відбудеться підготовче 
засідання у справі № 640/20851/20 
за позовом фізичної особи до Ки-

ївської міської ради про визнання 
нечинним підпункту 1.2 пункту 
1 рішення Київської міської ради 
від 30.07.2020 № 433/9512 «Про 
обов’язкове виконання Державно-
го Гімну України у закладах загаль-
ної середньої освіти усіх типів та 
форм власності».

Столичні ЦНАПи 
працюватимуть 
у день виборів

Центри надання адміністра-
тивних послуг працюватимуть 
цього тижня без вихідних, зо-
крема у день виборів, 25 жовтня. 
У ЦНАПах видаватимуть паспорти, 
аби кияни могли проголосувати 
на місцевих виборах 25 жовтня. 
ЦНАПи Києва працюватимуть: 
23 жовтня (п’ятниця) – з 9.00 до 
16.45; 24 жовтня (субота) – з 9.00 
до 18.00; 25 жовтня (неділя) – з 9.00 
до 20.00.

Зазначимо, що Центри надання 
адміністративних послуг на період 
запровадженого карантину при-
ймають та видають документи за 
попереднім записом. Для уточнен-
ня наявності паспорта необхідно 
зателефонувати за номерами call-
центру: 202–60-38; 202–60-39.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Посвідчення  НГ № 052199 від 02.08.2020, видане ВЧ 3030 на ім’я Палієнко Іван Олександрович, вважати недійсним.
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Найпопулярніші кав’ярні та запуск 
дирижабля: чим дивують 
безкоштовні екскурсії Києвом
Ми звикли, що екскурсії – це обов’язковий атрибут подорожей у невідомі 
міста та країни. Саме тому інколи про Прагу чи Відень знаємо більше, ніж про 
рідний Київ. Журналістка «Вечірнього Києва» підслухала, що розповідають 
на міських екскурсіях та чому навіть киянам інколи корисно відважитись на 
авантюру і сходити на пізнавальну прогулянку своїм містом.

Субота, 10:00 ранку. На порож-
ньому Хрещатику, поблизу будівлі 
Київради, неспішно збирається 
на екскурсію група людей. Для 
бадьорості майже у кожного в руках 
величезний стакан кави. Приїж-
джих видає напханий рюкзак за 
спиною, який, здається, абсолютно 
не заважає їм із зацікавленням 
роздивлятися центральну вулицю 
столиці. Екскурсовод Анна Деркач 
вітає усіх учасників та побіжно 
розповідає про маршрут пішо-
хідної екскурсії «Kyiv City Travel». 
Цей захід щотижня організовує 
Управління туризму та промоцій 
КМДА. Піша прогулянка містом 
триває дві години – з 10:00 до 12:00. 
Цікаво, що такі екскурсії проводять 
щосуботи українською мовою, та 
щонеділі – англійською.

«Як і щотижня, ми гулятиме-
мо Хрещатиком, Європейською 
площею, оглядовим майданчиком 
Хрещатого парку, а також – пішохід-
но-велосипедним мостом, парком 
«Володимирська гірка», Алеєю ху-
дожників, Андріївським узвозом та 
Пейзажною алеєю. Сподіваюся, що 
попри добре відомий маршрут, мені 
вдасться розповісти вам щось цікаве 
про наш Київ», – каже Анна Деркач.

Хрещатик: місце 
зустрічі бомонду, 
кіно та The New York 
Times до кави

Під час екскурсії Хрещатиком 
розкажуть про кілька теорій по-
ходження назви вулиці, а також 
про те, як колись тут працювали 
перший водопровід, газове освіт-
лення та чи мав попит серед містян 
перший кінний трамвай.

Також дізнаєтеся про те, як ко-
лись кав’ярня «Жорж» у будинку на 
розі вулиць Прорізної і Хрещатик 
збирала бомонд з усієї Київської 
губернії та світу, і чим пригощали 
найщедріших гостей. А також, чому 
зараз в прямому сенсі не залишилось 
і сліду від «Жоржу», який працював 
наприкінці XIX – на поч. XX століть.

Тут пригадаєте, хто з відомих 
персонажів радянського кінемато-
графа не зовсім чесним шляхом 
заробляв статки на фешенебельній 
вулиці, та яким крамом торгували 
два століття тому на знаменитому 
Хрещатику.

Спробують вас здивувати історі-
ями, як на місці сучасного Майдану 

Незалежності в часи Київської русі 
полювали та як монгольський хан 
Батий символічно під час облоги 
Києва ночував з військом на місці 
теперішнього готелю «Україна».

Дорогою до Європейської площі 
дізнаєтесь про популярне колись 
кафе «Самадені», яке працювало 
на Хрещатику у будинку під № 15 
(за старою нумерацією), відкрите 
у 1878 році. А також почуєте про 
незвичайні цукерки, які виготов-
ляли у закладі та хто найчастіше 
пив каву у знаменитій кав’ярні. Чи 
не найбільшим відкриттям може 
стати розповідь, як до солодких 
делікатесів та кави гостям подавали 
іноземну пресу з усіх куточків світу.

Європейська площа: 
перший театр та 
благодійний бал, який 
ввійшов у історію

На площі, яка стала рекордсме-
ном за зміною назв, довідаєтеся 
про перший стаціонарний театр 
в Києві. А також про те, що пов’язує 
із театром дружину архітектора 
Андрія Меленського, який, власне, 
був автором цього проєкту.

Цікаво, що колись на цій площі 
працював перший фонтан, який 
допомагав проїжджим втамувати 
спрагу та напоїти худобу. Ви також 
почуєте про незвичайну місію бла-
годійного балу, який гучно прой-
шов понад століття тому в будівлі, 
в якій незадовго відкрили одне 
з найцінніших світових книгосхо-
вищ – парламентську бібліотеку ім. 
Ярослава Мудрого. Саме у цих стінах 
коштами благодійників колись на-
збирали потрібну суму на побудову 
і запуск першого київського дири-
жабля. Дивна на той час конструк-
ція піднялась у повітря з тераси 
Купецького саду (нині Хрещатий 
парк) та летіла в сторону Подолу.

Пішохідно-
велосипедний «міст 
Кличка»: неймовірна 
панорама Києва та 
сучасна локація для 
прогулянок

Трохи розбавить історичний 
екскурс прогулянка пішохідно-
велосипедним «мостом Кличка», 
який з’єднує Арку Дружби народів 
з Володимирською гіркою.

Саме з цієї локації відкривається 
абсолютно неповторний вигляд на 
столицю. Тут можна зупинитись, 
аби перевести подих, послухати 
гру вуличних музикантів, випити 
кави, і, звичайно ж, зробити фото 
на пам’ять про гарний суботній чи 
то недільний ранок. До речі, якраз 
вранці вихідними тут не так людно 
і можна спокійно прогулятися.

Володимирська 
гірка: виноградники, 
скандал через 
пам’ятник 
Володимиру 
та загублена 
пожертва Кокорєва

Сьогодні Володимирська гірка – 
одна з найпопулярніших столичних 
локацій для прогулянок та відпо-
чинку. Та, як з’ясувалось, у минулі 
століття ця територія була густо 
засаджена виноградниками. Із 
зібраного врожаю монахи виго-
товляли вино, частину якого на-
віть продавали. Гора називалась 
Михайлівською, оскільки належала 
Михайлівському монастирю.

Під час прогулянки цією міс-
цевістю, дізнаєтесь про те, чому 
пам’ятник князю Володимиру Ве-
ликому відмовлялись посвячувати 
та як згодом цей монумент став 
орієнтиром для усіх суден, які при-
бували у місто.

А також спробуєте розгада-
ти, куди міська дума на цілих 
30 років загубила кошти, які по-
жертвував відомий підприємець 
і благодійник Василь Кокорєв на 
популярну сьогодні Кокорівську 
альтанку. А стежкою до Алеї ху-
дожників дізнаєтесь, які краєвиди 
надихали авторів офіційного сто-
личного гімну «Як тебе не любити, 
Києве мій!».

Андріївський 
узвіз: «лебедина 
пісня» Растреллі та 
невигадані легенди

Сьогодні киянам добре відома 
альтанка Кокорєва, яка розташо-
вана власне на Володимирській 
гірці. Проте на екскурсії розпо-
відають про ще одну, менш відому 
альтанку, що пов’язана з ім’ям 
відомого благодійника. Споруда 
розташована одразу у підніжжі 
Андріївської церкви, за кілька 
метрів до Андріївського узвозу. 
Виявляється тут, Василь Кокорєв – 

купець першої гільдії – колись 
мріяв побудувати житло, та не 
встиг. У його честь на цьому місці 
звели альтанку, з якої відкрива-
ється неймовірний краєвид на 
Андріївську церкву.

Гід Анна Деркач розповість та-
кож про складнощі спорудження 
церкви та, яким способом Фран-
ческо Бартоломео Растреллі зумів 
спроєктувати на горі, перенасиче-
ній ґрунтовими водами, відому 
святиню. Та чому без вкладу та до-
свіду Івана Мічуріна Київ би не мав 
Андріївської церкви. А також про 
те, через що дослідники називають 
Андріївську церкву «Лебединою 
піснею» архітектора італійського 
походження Растреллі.

Пейзажна алея: 
найкращий вигляд 
на Воздвиженку 
та новий погляд 
на казку про Микиту 
Кожум’яка

Щотижня під час екскурсії Kyiv 
City Travel у ресторані «За двома 
зайцями» учасників також зна-
йомлять з відомими киянами, які 
розповідають про Київ улюблені 
історії та діляться враженнями. 
Такий захід організовує видав-
ництво «Саміт-книга» спільно 
з Управлінням туризму. На останній 
суботній екскурсії киян та гостей 
міста знайомили з письменником 
Юрієм Сімоновим, який зачитував 
свої новели про столицю і не тільки.

Завершили пізнавальну про-
гулянку Пейзажною алеєю, з якої 
відкривається неймовірний крає-
вид на Воздвиженку. Саме тут вам 
розкажуть не лише про унікальність 
забудови елітного мікрорайону, 
а й нагадають добре відому казку 
про Микиту Кожум’яка, який за 
сюжетом врятував Київ від жах-
ливого змія.

Під час прогулянки ви зможете 
заново подивитись на цю казку 
і навіть – засумніватись, чи справді 
ця історія вигадана. Чи, можливо, 
лише трохи доповнена історич-
на подія?

Нагадуємо, щоб долучитися 
до екскурсії Kyiv City Travel, по-
трібно попередньо зареєструва-
тись. Спеціальну форму для ре-
єстрації публікують щочетверга 
на Facebook-сторінці Управління 
туризму. Через карантин, учасники 
обов’язково повинні бути в масках 
і дотримуватися дистанції. Місце 
зустрічі: літери KYIV біля будівлі 
КМДА, вул. Хрещатик, 36.

Впродовж двох годин екскурсії 
і кияни, і гості міста мають гарну 
нагоду відкрити для себе інший 
Київ – більш пафосний або навпаки 
стриманий, з величною архітек-
турою та культовими закладами. 
З неймовірними пейзажами, ат-
мосферою та колоритом, які крізь 
століття розкажуть вам свою – не-
вигадану – версію міської історії.

Олена ПЕТРИШИН
За матеріалами сайту  

«Вечірній Київ»


