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Чи вдасться звільнити 
Київ від заторів?

У столиці реорганізують 
дитбудинки

У Гостиному дворі хочуть 
зробити музей: уряд 
прохають повернути 
будівлю місту 

Сквер імені Героя 
України Василя Сліпака 
хочуть створити 
на Андріївському узвозі

 стор. 2

 стор. 2 

 стор. 4

 стор. 4

Депутати Київради вимагають 
справедливих тарифів
Київрада на черговому засіданні підтримала 
депутатське звернення до органів центральної 
влади з вимогою не підвищувати тарифи 
на послуги ЖКГ.

За проєкт рішення «Про звернен-
ня Київської міської ради до Пре-
зидента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів 
України щодо неприпустимості 
підвищення тарифів на житлово-
комунальні послуги» проголосува-
ли понад 100 депутатів Київради. 
У зверненні, зокрема, вказується:

«В період гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, що при-
звела до поглиблення економічної 
кризи в Україні, зростання без-
робіття та численних збитків для 
представників малого та середньо-
го бізнесу, владою встановлюється 
чергове безпідставне збільшення 

тарифів за комунальні послуги 
та зменшення на 562 мільйона 
гривень програми субсидій.

Враховуючи вищевикладене, 
з метою недопущення зростання 
соціальної напруги, звертаємось до:

Президента України, як до гаран-
та Конституції України, щодо вжит-
тя невідкладних заходів, пов’язаних 
із стабілізацією ситуації, яка склала-
ся у зв’язку з підвищенням тарифів 
на газ та електроенергію;

Верховної Ради України стосовно 
внесення законодавчої ініціативи 
щодо забезпечення внесення змін 
до законодавства України в частині 

зменшення тарифу на газ та його 
транспортування, та можливості 
органам місцевого самоврядування 
самостійно врегульовувати тарифи 
на електроенергію і комунальні 
послуги;

Кабінету Міністрів України щодо 
відновлення пільгового тарифу 
на електроенергію на перші 100 кВт 
за годину;

Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання 
у сферах енергетики та комуналь-
них послуг стосовно надання об-
ґрунтованої інформації щодо під-
став і потреби підвищення тарифу 
на теплову енергію та комунальні 
послуги, та вжиття необхідних захо-
дів спрямованих на їх зменшення».

Інна БІРЮКОВА ,  
«Вечірній Київ»

У Києві запрацювала потужна ПЛР-лабораторія
Пацієнти київської 
лікарні №7 можуть 
дізнатися результати 
ПЛР-тесту  
за декілька годин.

«Завдяки виділеним Департа-
ментом охорони здоров’я м. Києва 
коштам було закуплено основне 
сучасне лабораторне обладнан-
ня та необхідні реагенти. Уже 
з п’ятниці, 5 лютого, аналізи па-
цієнтам з підозрою та хворим 
на COVID-19 робляться просто 
у закладі», – зазначають у лікарні.

З жовтня 2020 року у закладі 
були проведені проєктні робо-
ти, а згодом капітальний ремонт 
приміщень клініко-діагностичної 
лабораторії та закуплено додаткове 
обладнання за рахунок власних 
коштів, що надійшли від Націо-
нальної служби здоров’я України 
та платних послуг.

В результаті в КНП «КМКЛ №7» 
запрацював новий сучасний під-
розділ. Фактично, за робочу зміну 

в лабораторії може бути отримано 
результати 300 тестів, а в разі по-
треби цілодобової роботи – до 600.

«Зважаючи на таку потужність 
ПЛР-лабораторії, лікарня може 
приймати на аналіз біоматері-
ал хворих, які лікуються в інших 
медичних закладах столиці. 
А пацієнти КМКЛ №7 отримують 
свої результати вже за  кіль-
ка годин», – повідомили в КНП 
«КМКЛ №7».

До слова, у столиці збільши-
ли кількість ліжок для лікування 
хворих на коронавірус. Так Віта-
лій Кличко у листопаді 2020 року 
інспектував Київську міську клі-
нічну лікарню № 7, де коштом 
міста відкрили додаткові відді-
лення. Зокрема, було облаштовано 
140 ліжок для лікування хворих 
на COVID-19.

Нагадаємо, у міській лікарні 
№ 3, що є однією із опорних для 
лікування хворих на коронаві-
рус, відремонтували два корпуси.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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КП «Київський інститут земельних 
відносин» повідомляє про те, що 
земельний аукціон, який проводився 
02.02.2021, відбувся, а саме:

– земельна ділянка для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного жит-
лового будинку площею 0,4100 га, када-
стровий номер 8000000000:79:483:0027, 
місце розташування: вул. Жулянська, 7 у 
Голосіївському районі м. Києва, реалізо-
вана за результатами земельних торгів за 
ціною 8731200,00 грн.;

– земельна ділянка для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі 

площею 0,2926 га, кадастровий номер 
8000000000:79:483:0028, місце розта-
шування: вул. Жулянська, 7-а у Голосіїв-
ському районі м. Києва, реалізована за 
результатами земельних торгів за ціною 
4116000,00 грн.;

– земельна ділянка для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житло-
вого будинку площею 0,0991 га, кадастро-
вий номер 8000000000:72:141:0107, місце 
розташування: провулок Рощинський, 
2 у Солом’янському районі м. Києва, 
реалізована за результатами земельних 
торгів за ціною 15184185,80 грн.

Чому Київ потерпає від заторів
Начальник КО «Київгенплан»  
Сергій Броневицький описав містобудівні 
причини, через які столиця застрягає у корках.

У комунальній організації «Київ-
генплан» пояснили, що з погляду 
містобудування на затори в столиці 
впливає ціла низка факторів.

«Зокрема, через недостатній 
розвиток мережі громадського 
транспорту, брак мостових пере-
ходів та переходів через заліз-
ницю, відсутність повноцінної 
окружної дороги, недостатню 
щільність вуличної мережі, від-
сутність належної кількості тран-
спортних розв’язок у різних рівнях 
тощо», – написав на своїй Фейсбук-
сторінці начальник КО «Київ-
генплан» Сергій Броневицький.

Але, щоб вирішити актуальну 
проблему, він пропонує зазирнути 
глибше і зрозуміти природу утво-
рення заторів.

«Щодня зранку велика кількість 
людей їде на роботу, навчання, 
а увечері повертається додому. 
Внаслідок цього утворюється ран-
ковий та вечірній період «пік». За-
раз у Києві більш доречно говорити 
саме про період «пік», а не про 

годину «пік», оскільки за годину 
здійснити основну масу поїздок, 
на жаль, уже неможливо. Для того, 
щоб зрозуміти, звідки та куди здій-
снюється основна частина тран-
спортних кореспонденцій, пропо-
ную на цих двох схемах розглянути, 
де у Києві найбільша щільність 
населення (зелена схема) та де кон-
центруються місця прикладання 
праці (коричнева)», – пише він.

З’ясовується, що значна частина 
людей мешкає в спальних райо-
нах столиці, натомість основна 
частина місць праці розташована 
в центрі. Наслідком цього стала 
щоденна маятникова міграція, 
яка й перевантажує транспортну 
систему міста.

«Чому архітектори та інженери, 
які ще за радянських часів про-
єктували нові житлові масиви, 
припустилися такої містобудівної 
помилки, яка нині призводить 
до великих маятникових міграцій? 
Насправді помилки не було, оскіль-
ки нові житлові масиви зводилися 

поруч із потужними промисловими 
зонами та районами: Воскресен-
ський, Дніпровський, Дарницький, 
Березняки, Троєщина, Нивки, Від-
радний, Корчувате, Микільська 
Борщагівка та інші», – пояснює 
Сергій Броневицький.

З часом ці підприємства при-
йшли в  занепад, робочі місця 
на них було ліквідовано, а на місці 
деяких з них з’явилися нові жит-
лові комплекси, які спровокували 
ще більшу маятникову міграцію.

«Як наслідок, мешканці спаль-
них районів приречені на щоденні 
тривалі поїздки на роботу: тран-
спортна система міста переванта-
жена, а час пересування територі-
єю столиці невблаганно зростає. 
Отже, розв’язувати транспортну 
проблему Києва лише шляхом 
вдосконалення транспортної ме-
режі – неможливо. Тому в проєкті 
Генерального плану ми пропо-
нуємо вирішення транспортної 
проблеми, в тому числі за раху-

нок вдосконалення плануваль-
ної структури міста», – написав 
Броневицький.

Нагадаємо, що столиця Украї-
ни опинилась на сьомому місці сві-
тового рейтингу міст за інтенсив-
ністю трафіку. За середнім рівнем 
затримки дорожнього руху Київ 
поділяє 5–7 місце зі Стамбулом 
(Туреччина) та Бенгалуру (Індія).

Олена ПЕТРИШИН,  
«Вечірній Київ»

У столиці реорганізують 
дитбудинки
Реорганізація полягає у злитті двох будинків дитини 
та створення на їх базі КНП «Центр медичної 
реабілітації та паліативної допомоги дітям».

Головна мета реорганізації дит-
будинків – це створення умов для 
якісної медичної реабілітації, па-
ліативної допомоги та соціальної 
адаптації. Проект рішення Київ-
ської міської ради про реорганіза-
цію Київського міського будинку 
дитини «Берізка» та Київсько-
го міського будинку дитини ім. 
М.М. Городецького підтримала 
Постійна комісія Київради з питань 
охорони здоров’я та соціальної 
політики. Про це повідомила за-
ступниця голови КМДА Ганна 
Старостенко.

«Цінність Центру полягатиме 
у забезпечені мультидисциплінар-
ної роботи над кейсом кожної ди-
тини. Тобто дитині надаватиметься 
допомога від лікарів та фахівців 
різних профілів. Наша мета – запо-
бігти тяжкій інвалідизації дитини 
та створити необхідні умови для 
її медичної реабілітації та соці-

альної адаптації до подальшого 
життя», – зазначила Ганна Ста-
ростенко.

Вона додала, що важливо за-
безпечити індивідуальні потреби 
дитини у медичній, психологічній 
та соціальній реабілітації.

Така сучасна модель медико-
соціальної реабілітації дитини 
передбачає комплекс заходів. Вони 
спрямовані на досягнення та під-
тримання оптимального рівня 
функціонування дитини в її серед-
овищі. Йдеться про медичну реа-
білітацію, психолого-педагогічну 
корекцію, логокорекцію.

Зазначимо, що концепцію функ-
ціонування та розвитку Центру 
розробив та презентував під час 
засідання Комісії Департамент 
охорони здоров’я КМДА.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Шанс для киянок,  
яких випробовує доля
У Києві запрацювали курси стилістів  
для киянок, які опинились у складних  
життєвих обставинах.

Програма націлена допомог-
ти жінкам, які постраждали від 
домашнього насильства або пе-
ребувають у складних життєвих 
обставинах, здобути безплатну 
освіту у сфері краси.

На базі Київського коледжу лег-
кої промисловості створили курси 
для жінок, які дають можливість 
опанувати професію стиліста. Курси 
спрямовані, перш за все, на жінок, 
які опинилися в складних життєвих 
обставинах, постраждали від на-
сильства або мають інвалідність.

«Ці курси — це спільний про-
єкт міста, Фонду народонаселення 
та фундації L’Oréal, яка веде поді-
бні проєкти вже в багатьох країнах 

світу. Спочатку ми виходили з того, 
щоб створити ці курси саме для 
жінок, які постраждали від насиль-
ства, але глибший аналіз показав, 
що їх потребують і інші. Напри-
клад, ті, які опинилися в складних 
життєвих обставинах і не мають 
умов для перекваліфікування. Та-
кож жінки з вадами слуху можуть 
тут отримати нову спеціальність 
та змогу самостійно заробляти 
гроші і ні від кого не залежати», — 
зазначила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

Вона також додала, що Коледж 
легкої промисловості як база для 
реалізації проєкту обраний не ви-
падково, адже він чи не єдиний 

заклад у місті, який має відповід-
не спрямування та інклюзивний 
центр для слабочуючих людей. 
Мало того — вже кілька років по-
спіль успішно розвиває цей напрям.

Курси реалізували у рамках про-
єкту «Краса для всіх». Програма 
націлена допомогти жінкам, які по-
страждали від домашнього насиль-
ства або перебувають у складних 
життєвих обставинах, здобути 
безоплатну освіту у сфері краси. 
Реалізація здійснюється Фондом 
народонаселення за підтримки 
L’Oréal Group та сприяння КМДА.

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171

Розпорядження № 82 від 25.01.2021
Відповідно до пункту 12 додатка до поста;юви 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 74 розпорядження виконавчого 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:

«74. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 
Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок № 1, 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що 
додаються».

2. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 
Київський міський пологовий будинок № 1, 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 26 вересня 2019 року № 1707), що 
додаються.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 03 лютого 2021 року за номером 13/361.

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

Департамент культури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує 

конкурс на заміщення посади директора Центральної бібліотеки 
ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва.

Кваліфікаційні вимоги: вища осві-
та, стаж роботи у сфері культури не 
менше трьох років, володіння дер-
жавною мовою та здатність за своїми 
діловими і моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем вико-
нувати відповідні посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у 
конкурсі з наданням згоди на об-
робку персональних даних; автобі-
ографія, що містить прізвище, ім’я 
та по батькові, число, місяць, рік і 
місце народження, інформацію про 
громадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду, місце ро-
боти, громадську роботу (у тому числі 
на виборних посадах), контактний 
номер телефону та адресу електро-
нної пошти чи іншого засобу зв’язку, 
відомості про наявність чи відсутність 
судимості; копія документа, що по-

свідчує особу, копії документів про 
вищу освіту; два рекомендаційні 
листи довільної форми, мотиваційний 
лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії 
документів про трудову діяльність та 
проекти програм розвитку Централь-
ної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва на один та п’ять років.

Документи приймаються до 12 бе-
резня 2021 року включно за адресою: 
01024, м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3.

Довідки за тел. 279-52-82, 279-
72-51. Е-пошта – dk@kievcity.gov.ua.

Департамент культури до 09 бе-
резня 2021 року включно приймає 
пропозиції щодо кандидатів до складу 
конкурсної комісії від громадських 
організацій у сфері культури відповід-
ного функціонального спрямування.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 19 лютого 2021 р. о 10.00 
буде проводити встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) гр. Григорчик Н.О. за адре-
сою: вул. Гоголя, 1-Д у Дарницькому районі м. Києва.

Просимо суміжного землекористувача: Кадуху 

С. Г. (кадастровий номер 8000000000:90:030:0174) 
т а  Д у б о в с ь к у  Н . І .  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р 
8000000000:90:030:0149)або Вашого уповноваже-
ного представника, бути присутніми для погодження 
акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

Повідомлення про проведення установчих зборів об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку

Повідомляємо про те, що 27 лютого 2021 
року (субота) о 12.00 за адресою – 03035, м. 
Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 48А, у 
приміщенні паркінгу відбудуться установчі збори 
об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку, що розташований за адресою: 03035, 
м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 48-А. 
Початок реєстрації установчих зборів – 11.30.

Збори проводяться з ініціативи ініціативної 
групи в складі співвласників будинку: Васильєвої 
Л.Б., Артюхової В.О., Волкова А.І., Глумова О.М., 
Кобилянської С. А., Собченко К. А., Бруснік А. В., 
Ширеніної І. В., Куцай О.С., Литвин Т.Є.

Реєстрація учасників установчих зборів (власни-
ків квартир та нежитлових приміщень) проводиться 
на підставі паспорту або іншого документу, що 
засвідчує особу власника. Власники повинні мати 
при собі копії свідоцтва на право власності або 
інший правовстановлюючий документ, а довірені 

особи повинні мати всі вище вказані документи 
та нотаріально посвідчену довіреність (з посвід-
ченою копією.).

Перелік питань, що виносяться на голо-
сування: 1. Обрання Голови та Секретаря зборів, 
членів Лічильної комісії. 2. Створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку (надалі – 
Об’єднання), розгляд та затвердження його назви. 
3. Затвердження Статуту Об’єднання. 4. Вибори 
Правління та Голови правління Об’єднання. 5. 
Вибори Ревізійної комісії Об’єднання. 6.Надання 
повноважень щодо підписання протоколу та інших 
документів установчих зборів Об’єднання, Статуту 
Об’єднання та державної реєстрації Об’єднання. 
7. Визначення форми управління багатоквартир-
ним будинком. 8. Обрання управителя багато-
квартирного будинку. 9. Визначення виконавців 
житлово-комунальних послуг.

З повагою, ініціативна група.

Суб’єктом господарювання Комунальним підприємством Виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та екс-
плуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» отримано висновок з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. 
Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва».

Втрачене посвідчення  Серія АА №133184 від 11.01.2005 р. видане Мініс-
терством оборони України КМВК, на ім’я Васьковський Микола Леонідович, 
вважати недійсним.

Заява про екологічні наслідки 
планованої діяльності

Згідно з рішеннями Київської міської ради 
від 06.07.2017 № 752/2914 та від 20.12.2017 
№ 996/4003  комунальному підприємству з 
утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення «Спецжитлофонд»  
надано земельні ділянки для будівництва 
житлових будинків з об’єктами соціальної 
сфери, в тому числі за програмою «До-
ступне житло», для забезпечення житлом 
учасників АТО, між вулицями Жулянською 
та Чабанівською та на вулиці Жулянській, 
5 у Голосіївському районі м. Києва.

На ділянці проектування передбачається 

розмістити 6 житлових будинків перемінною 
поверховістю від 16 до 25 поверхів, а також 
дев’ятиповерховий наземний паркінг. У 
складі об’єкту передбачається розмістити 
3 вбудовані дитячі дошкільні навчальні за-
клади на 80 місць кожен. Для тимчасового 
зберігання легкових автомобілів проектом 
передбачається облаштування відкритих 
автостоянок загальною місткістю 217 маши-
номісць, а також 9-поверхового наземного 
паркінгу на 1000 машиномісць.

Об’єкт проєктування відноситься до 
класу наслідків (відповідальності) СС3, 
відповідно до положень Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» за своїми 
характеристиками не підлягає проведенню 

оцінки впливу на довкілля. Інженерне забез-
печення відбуватиметься за рахунок наявних 
інженерних мереж. 

При експлуатації відбуватиметься виді-
лення забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря в загальній кількості: 0,46350636 г/с 
та 4,40124837 т/рік. Проведені розрахунки 
показали, що вплив на навколишнє серед-
овище від діяльності об’єкта буде незначним 
і прийнятним для здоров’я населення.

Зі зверненнями та пропозиціями звер-
татися протягом 15 календарних днів до 
КП «Спецжитлофонд»  за адресою: вул. 
Оболонська, 34, м. Київ, 04071, тел/факс: 
(044) 432-53-18, e-mail: sgf@sgf.kiev.ua, час 
звернень з 09.00 до 17.00.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «БУД-
ПЛАСТИК» повідомляє про втрату 
оригіналу Свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій реєстраційний № 
1105/10/1/98), дата реєстрації: 24 
листопада 1998 року (дата видачі: 07 

листопада 2013 року) Центральним 
територiальним управлiнням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на підтвердження 
того, що випуск акцій, що здійсню-
ється ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «БУДПЛАС-

ТИК» (код за ЄДРПОУ 05524883), на 
загальну суму десять тисяч сімсот 
шість гривень, в тому числі простих 
іменних акцій бездокументарної фор-
ми існування сто сім тисяч шістдесят 
штук номінальною вартістю десять 
копійок, на суму десять тисяч сімсот 
шість гривень, внесено до Держав-
ного реєстру випуску цінних паперів.

_______________________________
(дата офіційного опублікування в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (автоматично генерується  
програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

20199274582
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля 

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

1. Планована діяльність.
Реконструкція гідротехнічних споруд 

з відновленням екологічного та санітар-
но-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві 
1-а черга довжиною 1950 м. Планована 
діяльність направлена на відновлення р. 
Либідь на ділянці проєктування до стану 
можливості її використання для цілей 
організації відпочинку населення, зміну 
візуального простору, озеленення та інже-
нерну підготовку території вздовж берегів. 

Проєктом передбачається наступне ви-
ділення  пускових комплексів: 1-й пусковий 
комплекс – ПК 116+29…ПК 106+36; 2-й 
пусковий комплекс – ПК 125+87…ПК 116+29.

В 1-му пусковому комплексі (ПК 
116+29…ПК 106+36) передбачається: 
реконструкція берегоукріплення русла 
р. Либідь  в межах вказаних пікетів; вла-
штування синергетичного вертикального 
пристінного біоплато; реконструкція оголо-
вків існуючих зливостоків; створення ями 
в руслі для акумуляції наносів; споруди, 
проїзди, містки в межах вказаних пікетів.

В 2-му пусковому комплексі (ПК 
125+87…ПК 116+29) передбачається: 
реконструкція берегоукріплення русла р. 
Либідь в межах вказаних пікетів; рекон-
струкція берегоукріплення р. Вершинка; 
реконструкція струмка без назви, що впадає 
в р. Либідь; влаштування синергетичного 
горизонтального фільтруючого біоплато; 
влаштування синергетичного вертикаль-
ного пристінного біоплато; реконструкція 
оголовків існуючих зливостоків; споруди, 
проїзди, містки в межах вказаних пікетів.
(загальні технічні характеристики, у тому 

числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)  по охо-
роні, утриманню та експлуатації земель 
водного  фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП 
«ПЛЕСО»), ЄДРПОУ 23505151, 02002, м. 
Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, тел. 
(044) 541-18-11.
(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 
та по батьковіфізичної особи – підпри-

ємця, 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 контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті), місцезнахо-
дження юридичної особи або місце про-

вадження діяльності фізичної особи – 
підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення.

Управління екології та природних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, 
телефон: (044) 366-64-15, контактна особа: 
Хавара Роман Андрійович.
(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 

контактна особа)

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

Відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» рішенням про 
провадження даної планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкіл-
ля, що видається Управлінням екології та 
природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА).

(вид рішення про провадження плано-
ваної діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, 

що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи 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 оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-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.

Громадські слухання (перші) відбудуться

 (зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань).

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

Управління екології та природних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, 
телефон: (044) 366-64-15, контактна особа: 
Хавара Роман Андрійович.

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

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

Управління екології та природних ре-

сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, 
e-mail: roman.havara@kmda.gov.ua, теле-
фон: (044) 366-64-15, контактна особа: 
Хавара Роман Андрійович.

(зазначити найменування органу,  
поштову та електронну адресу, номер 

телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються 

протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного у абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 151 аркушах з додатками. 

(зазначити усі інші матеріали, надані 
на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності).

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

1. Офіс Комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
по охороні, утриманню та експлуатації 
земель водного фонду м. Києва «ПЛЕ-
СО» (КП «ПЛЕСО»), Україна, м. Київ, вул. 
Микільсько-Слобідська, 7. З 16 лютого 
2021 р. Контактна особа – Сойкіс Григорій 
Михайлович.

2. Київська міська рада, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 36. З 16 лютого 2021 р.
(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з 

якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 19 лютого 2020 р. о 10.00 
буде проводити встановлення меж земельної ділян-
ки в натурі (на місцевості) гр. Бойко Таїсії Романівні 
за адресою: поблизу пр-ту Перемоги у Святошин-
ському районі м. Києва. Просимо суміжних землеко-

ристувачів: Тхаржевський О.В. (кадастровий номер 
8000000000:75:246:0020), Гречківський І.П. (кадастровий 
номер 8000000000:75:249:0019) або Ваших уповнова-
жених представників, бути присутніми для погодження 
акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, 
що за результатами інвестиційного конкурсу із залу-
чення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування 
спортивних майданчиків на просп. Степана Бандери в 
Оболонському районі» переможцем визначено ТОВАРИ-

СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЛЬТИ-
СПОРТ КИЇВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
43904518), результати затверджені розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації від 05 лютого 
2021 року № 168.
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Музей сучасного мистецтва у Гостиному дворі
Музей сучасного мистецтва 

Україні потрібен. І столична влада 
сприятиме реалізації цього амбіт-
ного задуму. Про це мер Києва 
Віталій Кличко написав у своєму 
Telegram-каналі.

«Мені дуже приємно, що куль-
турна спільнота активізувалася 
в обговоренні майбутнього Гос-
тиного двору. І що є фахівці, які 
готові об’єднуватися, працювати 
на спільну мету та нести відпо-
відальність за втілення своїх ідей. 
Хочу підкреслити, я поділяю думку, 
що Україні потрібен Музей сучас-
ного мистецтва. Бо для кожної 
країни це – простір для візуалі-
зації, осмислення та обговорення 
сценаріїв розвитку суспільства. 
Столична влада 5 років тому, ра-
зом із арт-спільнотою ініціювала 
і підтримує низку проєктів, спря-
мованих на розвиток сучасного 
мистецтва. Зокрема, KyivArtWeek. 
Тому ми, безумовно, сприятимемо 
реалізації амбітного задуму і готові 
працювати з професійною спіль-

нотою, щоб разом шукати місце 
для створення Музею сучасного 
мистецтва.

Буде це  в  Гостиному дворі 
чи в іншій будівлі, стане зрозу-
міло після експертизи щодо при-
датності конкретно цієї пам’ятки 
архітектури для повноцінного 
та масштабного розгортання Му-
зею. Разом із тим, Гостиний двір 
може вмістити кілька інституцій, 
ставши культурним центром По-
долу і столиці загалом», – підкрес-
лив Кличко.

Він зауважив, що місто готове 
розглянути й інші варіанти – пошук 
придатних локацій, ревіталізація 
іншої будівлі чи відведення землі 
під будівництво Музею сучасного 
мистецтва з відповідною інфра-
структурою.

«Я переконаний, разом із не-
байдужими фахівцями ми зможемо 
нарешті створити в Києві якісно 
нову музейну інституцію. – Музей 
сучасного мистецтва, що приверта-
тиме увагу українців до мистецтва, 

яке осмислює нашу сучасність. 
А світової спільноти – до україн-
ських митців, до Києва як сучасного 
глобального міста, і до України», – 
підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Київ вже кіль-
ка років домагається передачі 
Гостиного двору до комунальної 
власності. Київський міський го-
лова Віталій Кличко неоднора-

зово наголошував на готовності 
міста прийняти Гостиний двір 
у власність громади міста, рес-
таврувати пам’ятку та викорис-
товувати її під заклади культури, 
публічні та музейні простори.

Також Київрада неодноразово 
зверталася до Кабміну із прохан-
ням передати на баланс столичної 
громади цю будівлю і не привати-

зувати. Зокрема, й на останньому 
засіданні сесії у четвер, 11 люто-
го, депутати Київради ухвалили 
звернення до уряду щодо передачі 
Гостинного двору в комунальну 
власність територіальної громади 
столиці.

Наталка Марків,  
«Вечірній Київ»

У столиці облаштують 
сквер імені Сліпака
Для визначення майбутнього вигляду громад-
ського простору проведуть конкурс та громад-
ські обговорення.

«На розі Андріївського узвозу 
та Боричевого току має з’явитися 
сквер, у  якому встановлять 
пам’ятник Герою України Василеві 
Сліпаку. Після проведення кон-
курсу та громадських обговорень, 
сквер імені Сліпака заживе новим 
життям, – зазначив в.о. першо-
го заступника голови Київської 
міської державної адміністрації 
Валентин Мондриївський на нараді 
з питань комплексної реновації 
території Подолу. – Який вигляд 
матиме цей громадський простір, 
ми ще не знаємо. Проте, можна точ-
но сказати, що тут буде виключно 
сквер! Поступово, крок за кроком, 
перетворюємо колись занедбані 
території на місця відпочинку для 
киян та гостей міста!»

Валентин Мондриївький поді-
лився одним з варіантів проєкту 
майбутнього скверу.

У 2017 році Громадська спілка 
«Музичний Батальйон» за підтрим-
ки мистецької громадськості міста 
Києва ініціювала облаштування 
в столиці на Андріївському узвозі 
«Культурно-мистецького скве-

ру імені Василя Сліпака», – Героя 
України, соліста Паризької націо-
нальної опери, кавалера орденів 
«За мужність» І ст. та «Золота зірка».

16 вересня 2017 року було вста-
новлено наріжний камінь на місці 
облаштування майбутнього скверу. 
10 квітня 2019 року від батьків 
Василя Сліпака (Ярослава Сліпака 
та Анни-Надії Сліпак) та рідного 
брата (Ореста Сліпака) було отри-
мано письмову згоду на присво-
єння імені Василя Сліпака скверу 
на розі Андріївського Узвозу та ву-
лиці Боричів Тік у Києві. 21 липня 
2020 року відбулося засідання київ-
ської Комісії з питань найменувань, 
де підтримали перейменування 
низки вулиць та об’єктів у місті, 
зокрема, й досі безіменних. Серед 
іншого члени Комісії підтримали 
пропозицію «найменувати сквер 
на розі Андріївського Узвозу та вул. 
Боричів Тік на честь Василя Сліпака 
(видатного українського оперного 
співака та добровольця)».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Усі відтінки краси: 
мешканець столиці зібрав 
у квартирі колекцію 
екзотичних квітів

Завдяки карантину квартира 
киянина Ігора Свачія пере-
творилася на філіал раю. Лю-

бов до квітникарства прокинулася 
зовсім несподівано – усе почалося 
з невеличкого подарунка від сестри.

«Першу цибулину з паростком 
мені прислала сестра, коли почався 
локдаун. Коли квітка розквітнула, 
то дуже мені сподобалася. Загуглив, 
що це. Дізнався, що гіпеаструм», – 
розповідає Ігор Свачій. Квітка на-
стільки припала до душі молодому 
чоловікові, що він вирішив продо-
вжити справу – щоправда, при-
дбати насіння одразу не вдалося.

«Це був червень, і в продажі 
їх вже не було. Ці квіти завозять 
двічі на рік – у вересні і березні, 
приблизно. Тому довелося чека-
ти», – згадує він.

Восени молодий чоловік отри-
мав партію цибульок. І через якийсь 
час почав засипати друзів та зна-
йомих у соціальних мережах фо-
тографіями неймовірних квітів 
різних форм та відтінків. Tosca, 

Gervase, Daphne, Double Dream, 
Pleasure, Spotted Queen, Dancing 
Queen, Cybister Rose, Aphrodite і Lady 
Jane – за цими назвами розкішні 
квіти білих, рожевих, червоних, 
пурпурових відтінків. У колекції 
Ігоря вже близько 20 видів.

«Є люди, які зрізають і ставлять 
«стріли» у вазу. Я цього не ро-
блю, бо хочу щоб рослини про-
йшли повний цикл з квітуванням 
і запиленням, збором насіння 
включно. Правда, махрові сорти 
запилити не можна. Та й до «по-
вного циклу» я ще не дійшов, 
бо від насінини до дорослої, яка 
сама розквітне, треба чекати десь 
4–5 років. Мало хто з насінням це-
ремониться. Тому що гіпеаструми 
нарощують збоку нові цибулинки, 
так звані «дітки». Вони, по-перше, 
стовідсотково передають сорт, по-
друге, швидше доходять до цві-
тіння – роки три. І їх вже можна 
дарувати друзям», – пояснив Ігор 
про особливості вирощування «до-
машніх лілій».

За його словами, гіпеаструми – 
непримхливі. Догляд простий – 
просторий горщик, помірний по-
лив, багато світла. Квітують двічі 
на рік, але якщо їм дуже добре 
у вас, можуть і більше. І навпаки – 
як не сподобається ваша гостин-
ність, можете чекати на першоцвіт 
і кілька років.

«Гіпеаструм – подарунок на все 
життя. Це  багаторічна росли-
на, сама квітне з десять років 
і постійно дає поповнення. Ну, 
а догляд за ними, як медитація – ці-
каво спостерігати, бо вони зміню-
ються щодня: цибулина наростає, 
нові листки, бутони, з’являються 
дітки і т.д. Думаю, киянам, які 
«відірвані від землі», це особли-
ве задоволення, коли на твоєму 
підвіконні природа править не-
скінченний бал», – посміхаючись 
говорить Ігор.

У своєму захопленні він нео-
динокий. У соціальних мережах 
є закриті групи, у яких україн-
ці діляться секретами вирощу-
вання, радять найкращі добрива 
та «до спілки» замовляють цибу-
линки з-за кордону від перевірених 
постачальників. А також діляться 
своїм «багатством» за символічні 
сотню-дві гривень.

«Якщо хтось захоче собі за-
вести гіпеаструми, можете смі-
ливо обирати сорт Tosca. Великі, 
більші за долоню, квіти, яскраві 
і контрастні. Tosca дуже активно 
розростається. Хоча, під настрій, 
подобається іноді і маленькі, ніжні 
білі», – ділиться Ігор.

До слова, він звертає увагу на те, 
що в деяких гіпеаструмів є легкий 
аромат хризантем. Особисто Ігорю 
вони нагадують дитинство, коли 
біля будинку росли величезні кущі 
цих квітів.

Мабуть, у цьому і секрет попу-
лярності гіпеаструмів, що, окрім не-
ймовірних суцвіть, вони мимоволі 
тягнуть шлейф історій і спогадів…

Наталка МАРКІВ,  
«Вечірній Київ»


