
№ 10 (5371)  п’ятниця  26 березня 2021 р.

Чи можлива зупинка громадського 
транспорту в умовах жорсткого карантину?
Міський голова 
Віталій Кличко 
розповів, за яких 
умов місто може 
обмежити  
роботу наземного 
транспорту і метро

У середу, 24 березня, Віталій 
Кличко прокоментував ситуацію 
із транспортним забезпеченням 
в столиці. Він нагадав, що міська 
влада, не очікуючи рішень Уря-
ду, запровадила з 20 березня до 
9 квітня суворі карантинні обме-
ження в столиці. А вже з 23 березня 
їх запровадив і Уряд, віднісши Київ 
до «червоної зони» епідеміологічної 
небезпеки. Відповідно, в місті діють 
усі обмеження «червоної зони».

Разом з тим він наголосив, що 
столична влада не зупинила роботу 
громадського транспорту в місті.

«Ми добилися того, щоб під 
заборону не потрапив громад-
ський транспорт. Він у столиці 
працює — за визначеним регла-
ментом і з дотриманням норм 
безпеки. З наповненістю не більше 
50 відсотків місць, що передбачені 
технічною характеристикою тран-
спортного засобу. І тут би я хотів на-
голосити! Громадський транспорт 
під час карантину працює виключ-
но для тих пасажирів, які добира-
ються на роботу чи в невідкладних 
справах. Для киян, які працюють 
у сферах життєзабезпечення міс-
та!» — підкреслив Кличко.

В і н  в в а ж а є ,  щ о  н а т о в п и 
в транспорті — це безвідповідаль-
ність тих людей, які не дотримуються 
рекомендацій і нехтують правилами. 

Він пояснив, що рішення не зупиняти 
громадський транспорт продиктоване 
необхідністю добиратися на роботу 
людям, які працюють на критично 
важливих підприємствах столиці.

«Нагадаю, навіть в найскладніший 
період першої хвилі вірусу метро, 
наприклад, не закривали в тих же 
Мілані чи Нью-Йорку. Але в ньому 
їздило дуже мало пасажирів. Тільки 
ті, кому справді потрібно дістатися 
на роботу. Тому давайте свідомо 
ставитися до ситуації і реалій, в яких 
живемо вже більше року! Розуміти 
всі ризики власної легковажнос-
ті», — закликав Кличко.

Він наголосив, якщо ситуація не 
поліпшиться, і міська влада, і Уряд 
будуть ухвалювати рішення щодо 
зупинки громадського транспорту 
в столиці.

«Але ми всі пам’ятаємо, яке обу-
рення викликало таке рішення рік 
тому. Коли не працювало метро, 
а наземний транспорт перевозив 
тільки пасажирів за спецперепуст-
ками. І також нагадаю, що за обме-
женнями «червоної зони» установи, 
заклади, підприємства некритичних 
сфер повинні перевести співробіт-
ників на дистанційну роботу», — 
підкреслив Віталій Кличко.

Мер вважає 
маніпуляцією 
прохання приватних 
перевізників 
зупинити їхню роботу

Міський голова Києва Віталій 
Кличко вважає маніпуляцією на-
мір Асоціації перевізників Києва 
та Київської області звернутися до 
влади столиці, вимагаючи офіційно 
заборонити роботу маршруток.

«Це виглядає так: мовляв, забо-
роніть, будь ласка, нам працювати, 
бо ми маємо збитки. Так, сьогод-
ні, наприклад, весь комунальний 
транспорт в місті Києві — дотацій-
ний. Він — неприбутковий», — за-
значив мер.

Він  додав, що приватні 
ж маршрутки — це транспорт при-
ватних перевізників. Вони повинні 
вирішувати на свій власний розсуд, 
чи працювати їм, повідомляється 
на сайті КМДА.

«А вимагати заборони марш-
рутних перевезень — це маніпу-
ляція!» — сказав Віталій Кличко.

Відповідаючи на запитання, що 
робитиме місто, якщо все ж таки 

приватні перевізники припинять 
роботу, мер столиці наголосив, що 
звертався і продовжує звертатися 
до киян, аби вони в умовах су-
ворих обмежень користувалися 
громадським транспортом тільки 
за крайньої потреби.

«Якщо у вас немає гострої по-
треби кудись їхати, — залишайтесь 
вдома! Я звертаюсь до всіх робо-
тодавців: за можливості, зробіть 
так, щоб співробітники або пішли 
у відпустки, або мали можливість 
працювати дистанційно. Зараз 
працюють виключно підприємства 
критичної інфраструктури — ті, 
що забезпечують життєдіяльність 
міста», — сказав Віталій Кличко.

Він додав, що наразі увесь ко-
мунальний громадський транспорт 
столиці працює на маршрутах.

«Але, якщо ситуація буде по-
гіршуватись і дійде до критичної 
межі, я не виключаю, що ми будемо 
змушені обмежити і рух транспор-
ту», — наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, на столичних маршру-
тах сьогодні працюють понад тисячу 
одиниць громадського транспорту.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Укрзалізниця не обмежуватиме висадку 
та посадку в Києві

Згідно з протоколами рішень 
позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, не встановлено спеці-
альних обмежень на висадку та 
посадку пасажирів у Києві та Ки-
ївській області, а також у Сумській 
та Одеській областях.

Це означає, що перелік облас-
тей, у яких діють обмеження для 
пасажирів залізниці, залишається 
незмінним: Івано-Франківська, 
Чернівецька, Житомирська та За-
карпатська. Продаж білетів у цих 
напрямках, а також посадка-ви-
садка будуть дозволені, щойно 
епідеміологічна ситуація дозво-
лить МОЗ виключити регіони з 
переліку «червоних зон». Наразі 
Укрзалізниця разом із місцевими 

ОДА, МІУ та МОЗ готує подання на 
призначення спеціальних рейсів 
до вказаних регіонів.

— Зі свого боку Укрзалізниця 
одразу ж пропонуватиме спец-
рейси до таких регіонів із «чер-
воних зон» з метою запобігання 
неконтрольованим перевезенням 
пасажирів, які вимушені терміново 
покинути регіон, — йдеться у по-
відомленні.

Нагадаємо, 22 березня у Кабі-
неті Міністрів України оголосили, 
що транспортні обмеження для 
«червоних зон» вводитимуться 
окремими рішеннями Державних 
або регіональних комісій по кож-
ному регіону.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

АНОНСИ

СБУ — 29 років!  
Як готують майбутніх 
контррозвідників 

Чому варто робити 
щеплення від COVID: 
аргументи епідеміолога

Дефібрилятор  
допоміг врятувати  
життя пасажира метро 

Пам’ятку «Будинок 
Вертипороха» вимагають 
реставрувати через суд
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Міфи та правда про СБУ: 
як у Києві навчають  
майбутніх контррозвідників
У четвер, 25 березня, випо-

внилося 29 років від дня 
заснування Служби без-

пеки України. Основний напрям 
роботи відомства— контррозвіду-
вальний, який в останні роки для 
України набув великого значення 
через російську гібридну війну. 
Втім співробітники СБУ проти-
стоять російській агресії не тільки 
всередині країни, але й на Сході 
України, де не вщухають бойові дії.

На сьогодні СБУ є одним із най-
старіших правоохоронних органів, 
але разом з тим образ як працівни-
ків, так і самої спецслужби є дуже 
міфологізованим.

До дня СБУ «Вечірній Київ» по-
спілкувався з досвідченим пра-
цівником СБУ та ректором Націо-
нальної академії Служби безпеки 
України Андрієм Черняком, який 
очолив її на початку цього року.

Про академію СБУ, 
навчання та пандемію

— Чим академія СБУ відрізня-
ється від інших університетів?

— Академія СБУ — це єдиний 
в Україні контррозвідувальний 
навчальний заклад. За держза-
мовленням ми готуємо майбутніх 
працівників СБУ — для підрозді-
лів контррозвідки, захисту наці-
ональної державності, технічних 
підрозділів.

У нас є потужний центр мовної 
підготовки, де вивчають 12 іно-
земних мов. І ми плануємо збіль-
шити цю кількість. Зараз ми також 
робимо акцент на кібербезпеку. 
Ми хочемо видавати готових тех-
нічних фахівців не через 5–6 років, 
а в перспективі — за рік-півтора.

Підбір курсантів починається 
на початку року. Далі відбувається 
процес вивчення кандидатів на на-
вчання, медкомісія, професійно-
психологічний відбір, вступний 
іспит із фізичної підготовки. Після 
успішного проходження цих ви-
пробувань кандидати на навчання 
розподіляються за рейтинговим 
списком відповідно до балів ЗНО. 
І відповідно найкращі в рейтингу 
зараховуються на навчання. Тож 
підбір курсанта — це тривалий 
процес на 6–7 місяців.

Абітурієнти, які з тих чи інших 
причин не змогли стати курсантами, 

мають шанс вступити в академію 
СБУ до Інституту інформаційної 
безпеки за декількома цивільними 
спеціальностями — «Право», «На-
ціональна безпека», «Кібербезпека».

На освітні послуги нашого закладу 
насправді великий попит. Зокрема 
лише в цьому місяці ми підписали 
меморандум з Міненергетики Укра-
їни, відповідно до якого ми будемо 
готувати їхніх фахівців з питань 
кібербезпеки й антитерору. Ми за-
безпечуємо перепідготовку співро-
бітників СБУ, у нас можна отримати 
й другу вищу освіту — ступінь ма-
гістра. Ми надаємо освітні послуги 
не лише співробітникам СБУ. Зо-
крема, Інститут УДО (Управління 
державної охорони) на нашій базі 
хоче готувати бакалаврів.

Звісно, академія відрізняється 
від інших військових навчальних 
закладів, де військова підготовка 
є ключовою. Ми все ж більш кла-
сичний освітній заклад, зі своєю 
специфікою, залежною від потреб 
Служби та нових загроз державній 
безпеці. У нас є профільні кафедри, 
які готують професійних переговір-
ників, спеціалістів із оперативної 
психології. Зараз плануємо ство-
рити центр антитерору.

— Як змінювались підходи 
до навчання майбутніх співро-
бітників СБУ з початку Незалеж-
ності, а також після початку бо-
йових дій на Донбасі 2014 року?

—  Академія СБУ створена 
27  січня 1992  року, тобто вже 
після здобуття Незалежності 
України. Тому не можна казати, 
що ми є правонаступниками якоїсь 
освітньої установи КДБ УРСР.

Щодо змін — вони відбуваються 
постійно. Це стосується запро-

вадження нових спеціальностей, 
спецкурсів, оновлення навчальної 
бази. Але, насамперед, ми навчаємо 
патріотів із високим рівнем підго-
товки, які готові служити державі.

В академії завжди важливу роль 
посідало військово-патріотичне 
виховання, тому не можна ска-
зати, що після подій на Майдані 
в нас кардинально змінився під-
хід до навчання чи патріотичної 
підготовки.

Але у 2014 році, коли чітко про-
явила себе країна-агресор, академія 
суттєво посилила деякі напрями 
підготовки. Оскільки Росія веде 
гібридну війну, відповідно зрос-
ли й розширились вимоги щодо 
вмінь та навичок, якими повинен 
володіти співробітник спецслужби. 
Відкрито курси зі стратегічних 
комунікацій для співробітників 
СБУ, спецкурс із медико-тактичної 
підготовки, поглиблено вивчення 
тактико-спеціальних дисциплін. 
В освітній процес впроваджується 
досвід проведення АТО/ООС.

Хоча іноді складно сказати, 
де в нас більші виклики — у зоні 
бойових дій на Донбасі чи всере-
дині країни. Зараз ми готуємось 
до прийняття оновленого закону 
про СБУ та потенційних змін. Але 
зміни — це розвиток.

— Як вплинула пандемія ко-
ронавірусу на СБУ та навчання 
в академії?

— Пандемія негативно впливає 
на життя академії, передусім, на на-
вчання. У нас контррозвідувальний 
заклад освіти і багато дисциплін 
закритого типу. Ми вживаємо всіх 
можливих протиепідеміологічних 
заходів, щовечора та щоранку мені 
дають зведені дані про кількість 

випадків захворювання. Людей, які 
контактували із хворим на COVID-19, 
одразу переводимо на дистанційне.

Сильно хвилюємось за виклада-
чів, бо вони в нас і більше хворіють, 
і часто знаходяться в зоні ризику. 
Заняття з відкритих дисциплін 
проводимо через дистанційну фор-
му, закриті — викладаємо, коли 
курсанти приїжджають на навчан-
ня. Присутність і співробітників, 
і здобувачів освіти мінімізуєть-
ся. Також здійснюємо постійний 
контроль, варіантів інших немає. 
Навіть навчальний план продо-
вжимо аж до серпня.

Про міфи, образ 
спіробітника СБУ 
та кіно

— У сучасному світі велику 
роль відіграють соцмережі. 
Як їхній фактор враховують 
в роботі СБУ?

— У СБУ діє Департамент контр-
розвідувального захисту інтересів 
держави у сфері інформаційної 
безпеки. У ньому створені ситуа-
ційні та кіберцентри, які ефективно 
протидіють кіберзагрозам.

Соцмережі часто є одним із сег-
ментів гібридної війни. Тому 
постійно йде робота по адміні-
страторах проросійських груп. 
І затримання відбуваються, про 
це можна багато дізнатись на сайті 
Служби безпеки України.

Академія зараз посилює роботу 
за напрямами антитерористичної 
і кіберпідготовки. У нас укладена 
угода з КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
звідки ми хочемо брати до себе 
фахівців із кібербезпеки.

— Чи впроваджується досвід 
західних спецслужб у роботу СБУ 
і підготовку курсантів академії?

— Міжнародне співробітництво 
в нас розвивається з країнами-
членами НАТО, з ОБСЄ та Консуль-
тативною Місією ЄС. Викладачі 
та науковці академії проходять 
навчання й стажування на базі 
партнерських спецслужб та іно-
земних закладів вищої освіти, 
а також беруть участь у тренінгах 
і семінарах за участі іноземних 
експертів.

Нещодавно ми відкрили курси 
НАТО зі стратегічних комунікацій, 
де наші фахівці також виступають 
із лекціями. Наша співпраця сто-
сується також наукової роботи. 
Ми плануємо посилювати роботу 
в цьому напрямку.

— Як поєднується робота в СБУ 
і особисте життя? Чи є якісь об-
меження ще на етапі навчання 
в академії?

— Безумовно, Національна ака-
демія СБУ — це військовий за-
клад із чітким розпорядком дня 
та вимогами статутів для кур-
сантів, слухачів і співробітників. 
Обмеження на етапі навчання — 
це обов’язкове проживання курсан-
тів в гуртожитку на 1 та 2 курсах. 
Оскільки перші два роки навчання 
зараховуються як проходження 
строкової військової служби.

Зараз ми будемо посилювати 
психологічний відбір кандидатів 
в академію. Важливо, щоб люди були 
психологічно стійкі, зокрема й до ко-
рупційних ризиків. А корупційні 
виклики в силовому блоці завжди 
будуть. Саме тому в СБУ й було ство-
рено Головне управління внутріш-
ньої безпеки, яке має не допускати 
подібні прояви.

На жаль, інколи є прецеденти, 
коли поведінка співробітника 
не відповідає етичним стандар-

там. Але керівництво СБУ швидко 
на це реагує і звільняє людину 
в таких випадках.

Відверто скажу, що посвідчен-
ня працівника СБУ несе більше 
зобов’язань, аніж привілеїв. Насам-
перед це велика відповідальність.

— Чи може співробітник СБУ 
бути колишнім?

— Кажуть, що навіть якщо лю-
дина лише навчалась в академії, 
то всі вже називатимуть її «сбуш-
ником». Фактично — це просто 
ярлики й упередження.

Завжди казав своїм колегам 
у  підрозділі — кожна людина 
формує враження про Службу 
своїми діями. Але якщо правиль-
но виконувати свої обов’язки, 
бути фаховим працівником СБУ, 
а не відстоювати якісь корисливі 
цілі, тоді й не буде цього ярлика 
з негативним підтекстом.

— Які найпопулярніші міфи 
про академію та СБУ, які б ви хо-
тіли розвінчати?

— Коли я працював у Черкасах, 
ми з колегами приходили вітати 
з 50-річчям маму мого друга. Ніх-
то не знав, де ми працюємо, але 
казали, що в нас «процесуальне 
обличчя». Насправді є таке, нічого 
з цим не зробиш. Співробітник СБУ, 
який пропрацював 5–10 років, вже 
має своєрідне мислення, він більш 
спостережливий і стриманий.

Але міфів дуже багато, на жаль, 
більшість із них — негативні. Люди 
думають, що працівники СБУ їздять 
на джипах і живуть в пентхаусах. 
Так, є різні ситуації, але насамперед 
співробітник СБУ — це людина, яка 
не заробляє багато грошей.

Режим роботи при цьому, м’яко 
кажучи, ненормований. Багато 
співробітників на користь робо-
ти жертвують особистим жит-
тям, увагою до своїх дітей. І якщо 
ж ми говоримо про зарплатню, 
то в інших органах, наприклад, 
НАБУ, САП чи ДБР вона набагато 
вища. І навіть там трапляються 
корупційні прояви.

Ч а с т о  т а к о ж  к а ж у т ь , 
що в академії навчаються зде-
більшого діти співробітників СБУ 
чи військовослужбовців, так звані 
«генеральські діти». Для того, щоб 
не бути голослівним, наведу при-
клад. На випускному курсі лише 
25 відсотків курсантів — це діти 
військовослужбовців СБУ, МВС, 
ЗСУ тощо. У нас навчаються і діти-
сироти, і діти учасників АТО/ООС, 
у тому числі й загиблих. Набір у нас 
відкритий для всіх охочих, які від-
повідають вимогам.

— Чи є художні фільми, які 
максимально наближено зо-
бражають роботу співробітників 
спецслужб?

— Найяскравішими стрічками, 
які розкривають роботу спецслужб, 
є фільми, засновані на реальних по-
діях про гучні операції. Наприклад, 
«Операція «Арго», «Міст шпигунів», 
«Шпигун, вийди геть», «Шпигун-
ські ігри».

Також непересічними є серіали 
«Шпигун», заснований на історії 
про реального агента Моссада, 
який у 1960-х роках під прикрит-
тям проник в урядові кола Си-
рії. «Полювання на Унабомбера» 
в основі — реальне розслідування 
ФБР з пошуку й затримання те-
рориста, який надсилав поштою 
саморобні вибухівки та майже 
20 років залишався невловимим, 
«Батьківщина», «Правило Комі».

Михайло ЗАГОРОДНІЙ,  
«Вечірній Київ»
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 2 квітня 
2021 р. о 10:00 буде проводити вста-
новлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Тарасовій 
Маріані Вікторівні за адресою: вул. 
Максименка Федора, 17-А в Обо-
лонському районі м. Києва.

Просимо суміжного землекористу-
вача: Чепля Н. В. (кадастровий номер 

8000000000:72:517:0047), СКИБИЦЬ-
КА О. С., СКИБИЦЬКИЙ О. С. (кадастро-
вий номер 8000000000:72:517:0046), 
Горбаченко Н. Я. (кадастровий номер 
8000000000:72:517:0048 )або Вашо-
го уповноваженого представника, 
бути присутніми для погодження акта 
прийому-передачі межових знаків на 
зберігання.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) про результат конкурсу з відбору 

суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації, що відбувся 24.03.2021

№ 
з/п

Найменування /прізвище, 
ім’я, по батькові суб’єкта 

оціночної діяльності

Найменування 
та площа об’єкта 

оцінки

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення 
незалежної оцінки

Вартість та строк на-
дання послуг з оцінки, 
грн/ календарних днів

1. ТОВ «Експертно-оціночна 
компанія»

Нежитлові при-
міщення (літ. А) 

площею 67,8 кв.м

м.Київ, вул. Кро-
пивницького, 12

визначення рин-
кової вартості для 

приватизації
1800/7

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 2 квітня 2021 р. о 
10:00 буде проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Колодій Н.О., Світайлу А. В., Миколенко 
В.С. та Харебовій І. В. за адресою: вул. Со-
снова,19 у Святошинському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористува-
ча: Алєксєєв Є.Ю. (кадастровий номер 
8000000000:75:027:0007), Федорен-
ко Т.Г., Левицька Н. А. (кадастровий номер 

8000000000:75:027:0006), Федірко Л. В. (ка-
дастровий номер 8000000000:75:027:0009), 
Шевченко Т.В. (кадастровий номер 
8000000000:75:027:0013), Медолиз Т. М. (ка-
дастровий номер 8000000000:75:027:0021), 
Кравченко О.Г. (кадастровий номер 
8000000000:75:027:0020), або Ваших упо-
вноважених представників, бути присутніми 
для погодження акта прийомки-передачі 
межових знаків на зберігання.

Епідеміолог розповів, чому варто робити 
щеплення від COVID-19
В Україні розпочався другий 

етап вакцинації від корона-
вірусу та жорсткий локдаун. 

Разом з тим, більшість людей про-
довжують з насторогою ставитися 
до вакцини, мовляв, щеплення може 
зашкодити більше, ніж коронавірус.

Журналісти нашого видання 
поспілкувалися з лікарем-епідемі-
ологом, керівником Національної 
експертної групи з інфекційного 
контролю (NEGIC) Андрієм Алек-
сандріним, та дізналися, чому кия-
ни бояться робити щеплення, чому 
його все ж варто робити та чи за-
хистить індійська вакцина від усіх 
штамів коронавірусу.

Чому потрібно робити 
щеплення

За словами епідеміолога, на 
сьогодні вакцинація — це най-
ефективніший метод для боротьби 
з коронавірусною інфекцією.

«Якщо ми порівняємо статис-
тичні дані по інфекційній за-
хворюваності початку ХХ сто-
ліття та початку ХХI століття, 
ми побачимо, що рівень інфек-
ційної захворюваності на по-
чатку ХХI століття значно змен-
шився», — коментує епідеміолог 
і головною причиною називає 
саме вакцинацію.

Чи потрібно робити 
вакцинацію тим, 
хто вже перехворів 
на коронавірус?

«Протипоказань з цього приводу 
немає. Тут залишається моральна 
складова, що якщо людина має 

можливість вакцинуватися, на-
віть якщо перехворіла, то може 
вакцинуватися. Але якщо розуміє, 
що є близькі, які вимагають в першу 
чергу вакцинації, наприклад батьки 
або родичі, які мають якісь хронічні 
захворювання, належать до групи 
ризику, то, звичайно, можна посту-
питися й почекати. Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я рекомендує, 
що в таких випадках люди, які пере-
хворіли на COVID-19, можуть стати 
в чергу на 6 місяців пізніше. Люди, 
у яких з моменту хвороби пройшло 
півроку, сьогодні вже потребують 
вакцинації. Але, на жаль, ми зараз 
будемо все більше і більше стикати-
ся з тією картиною, коли люди по-
чнуть хворіти вдруге. Тому потрібно 
це вчасно попередити», — відзначає 
Андрій Александрін.

Чому люди 
не довіряють 
вакцині та які 
поствакцинальні 
симптоми  
можуть бути?

На думку фахівця, всі страхи 
перед вакцинацією зумовлені не-
достатньою кількістю інформації 
про неї та поствакцинальні реакції 
організму.

«Будь-які страхи та будь-яка не-
довіра виникає тільки від нестачі 
інформації або від її некоректної 
подачі. Кожна вакцина завжди має 
реакції й ускладнення, тут потрібно 
розуміти, що поствакцинальна реак-
ція — це нормально. Те, що людина 
після вакцинації може мати темпе-
ратуру 38,5°C — це не страшно. Те, 

що людина може мати головний 
біль або біль в області введення пре-
парату, це нормально. Але до цього 
потрібно бути готовим. Не потрібно 
це приховувати. Не потрібно тільки 
показувати, що хтось вакцинувався 
й завжди все добре. Потрібно по-
яснювати, що ризики можуть бути. 
Але ця реакція не є смертельною. 
Краще побути вдома після вакцина-
ції два-три дні, ніж два тижні важко 
хворіти з сильними ускладнення-
ми», — додає епідеміолог.

До слова, від початку вакциналь-
ної кампанії в Україні щеплено 
121 929 людей, дві дози вакцини 
отримала одна особа. За 22 березня 
було щеплено 10 904 людей. Най-
більшу кількість щеплень за добу 
було зроблено у Києві (1 030 ще-
плень). Станом на сьогодні за-
писались на  вакцинацію вже 
321 095 українців

Чи від усіх штамів 
захистить індійська 
вакцина

За словами фахівця, були прове-
дені дослідження, які підтвердили 
той факт, що Covishield/AstraZeneca 
захистить від британського штаму. 
Проте, є ще й африканський штам, 
від якого власне ця вакцина прак-
тично неефективна.

«Ми живемо в дуже динаміч-
ному світі й буквально будь-яка 
людина за 12 годин може з однієї 
точки перелетіти в іншу, і тому 
говорити, що у нас цих штамів 
немає і не буде — просто неро-
зумно. Адже у нас їх просто ніхто 
не досліджує. Відсутня система 
епіднагляду. Тож, заперечувати 

про циркуляції нових штамів без-
глуздо. Вони є і в нас. Ми повинні 
думати не тільки про те, яка у нас 
вакцина є, наприклад Covishield/
AstraZeneca. Але нам потрібно вес-
ти перемовини, щоб в найближчі 
терміни з’явилися інші виробники, 
які ефективні від усіх видів штамів 
коронавірусу. І зрештою ми по-
винні звикати до усвідомлення, 
що від коронавирусу ми, можливо, 
будемо вакцинуватися так само, 
як від грипу, і в цьому немає нічого 
страшного. Це навіть поліпшить 
якість нашого життя і не потрібно 
буде тоді вводити карантини», — 
пояснює Александрін.

«Шановні друзі, я досить дов-
го працюю у сфері епідеміоло-
гії та працював на різних рівнях 
і завжди своїм особистим прикла-
дом пропагую вакцинопрофілакти-
ку. Більше того, я розумію що у вас 
дуже багато питань не тільки щодо 
вакцини, а й з приводу організації 
вакцинопрофілактики. Але, знову 
ж таки, я наголошую, що вакцино-

профілактика є найбезпечнішим 
та найефективнішим методом про-
філактики інфекційних захворю-
вань, і якщо сьогодні ми будемо 
ігнорувати ту вакцинацію, яка 
є, ми будемо приречені на різні 
карантинні заходи, й тим самим 
будемо більше хворіти й ставити 
під загрозу життя інших.

М и   п о в и н н і  р о з у м і т и , 
що в Україні катастрофічна си-
туація з коронавірусом, й ті люди, 
які ігнорують вакцинопрофі-
лактику, а  потім стикаються 
з інфекційними захворювання-
ми, вони, як правило, лікуються 
дуже складно. Тому, шановні друзі, 
я на власному прикладі показую 
і щорічно публічно вакцинуюсь 
від грипу та інших інфекційних 
захворювань, і вас закликаю не бо-
ятися вакцинуватись від корона-
вірусу», — підсумовує епідеміолог 
Андрій Александрін.

Вікторія ГРЕБІНЬ,  
«Вечірній Київ»
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____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (авто-
матично генерується програмними засо-

бами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 
____________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля, для паперової 

версії зазначається суб’єктом господа-
рювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля
Приватне акціонерне товариство «Хол-

дингова компанія «Київміськбуд», ЄДРПОУ – 
23527052

(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові фізичної особи – підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у 

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

1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання

01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-
Павленка, 4/6, тел.: +380504995814._

(місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би – підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво індивідуальної котедж-

ної забудови та головного селекцій-
но-технологічного центру по конярству 
та кінному спорту в урочищі Оболонь на  
вул. Богатирській, на північ від затоки Верб-
люд у Оболонському районі м. Києва. Інже-
нерна підготовка. Гідротехнічні рішення. 
Передбачені проєктні рішення направлені 
на стабілізацію берегової лінії, поліпшення 
екологічного стану території та водойми 
за рахунок будівництва берегоукріплення, 
створення можливості для причалювання 
та відстою човнів маломірного флоту, а 
також покращення умов для відпочинку і 
проведення дозвілля населення.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається 

будівництво берегоукріплення укісного та 
вертикального типів.

Технічна альтернатива 2.
Планованою діяльністю передбачається 

будівництво берегоукріплення укісного типу.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні ділянка 
будівництва розташована в Оболонському 
районі м. Києва. Роботи проводяться на 
землях водного фонду затоки Верблюд.

Провадження планованої діяльності 
передбачається відповідно до містобудів-
них умов та обмежень від 05.08.2011 року 
№8715/0/18/009–11.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Реалізація проєктних рішень забез-
печить захист території від затоплення та 
підтоплення, стабілізує берегову лінію, по-
кращить екологічний стан території і водо-
йми в порівнянні з існуючим за рахунок 
будівництва берегоукріплення. Створення 
упорядкованої берегової лінії дозволить 
експлуатувати прибережну смугу без по-

*Суб’єкт господарювання має право роз-
глядати більше технічних та територіальних 
альтернатив.

гіршення її екологічної якості.
Позитивний соціальний ефект полягає 

у збереженні якості природної водойми для 
рекреаційного призначення, а також по-
кращення умов для відпочинку і проведення 
дозвілля населення.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

В складі проєкту передбачається:
 – будівництво берегоукріплення орієн-

товною довжиною 800,0 м;
 – розчищення акваторії водойми від 

мілководь;
 – причал для човнів маломірного флоту 

орієнтовною довжиною до 30,0 м.
Будівельні роботи передбачено вико-

нувати з використанням сертифікованих 
засобів будівництва.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
При експлуатації об’єкта вплив на до-

вкілля відсутній. При будівництві об’єкта 
вплив на довкілля – в межах гранично до-
пустимих норм. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності передбачають дотри-
мання основного юридичного документу – 
Водного кодексу України, що регламентує 
виконання робіт на водних об’єктах України. 
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівні й територіальні 
обмеження згідно чинних нормативних до-
кументів. Планована діяльність визначається 
проєктно-технічною документацією, яка 
перевіряється та погоджується відповідно до 
норм чинного законодавства. Викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря при 
будівництві відповідають звичайному стану 
повітря населених місць, викиди незначні і 
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини 
не будуть використовуватись, будівельні 
відходи передаватимуться спеціалізованим 
організаціям. Забороняється проводити всі 
види гідро-механізованих робіт у період не-
ресту риб, строки заборони встановлюються 
щорічно органами рибоохорони.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за технічної альтернативи 2 анало-
гічні технічній альтернативі 1. Додатково при 
провадженні планованої діяльності шляхом 
влаштування берегоукріплення вздовж урізу 
води укісного типу необхідно враховувати 
екологічні обмеження щодо проведення 
будівельних робіт на землях водного фонду. 
А саме – необхідність створення додатко-
вих майданчиків для складування великої 
кількості сипучих будівельних матеріалів 
(щебеню, піску, ґрунту та ін.). Передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речовин 
від залучення додаткової будівельної техніки 
для перевантаження, складування та пере-
міщення і укладання сипучих будівельних 
матеріалів та забруднення пилом атмосфер-
ного повітря при перевантаженні сипучих 
будівельних матеріалів, додатковий вплив на 
зелені насадження шляхом їх видалення при 
влаштуванні додаткових майданчиків, а також 
зменшення об’єму водойми в результаті 
будівництва берегоукріплення укісного типу.

щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації про-

водиться з урахуванням вимог:
 – статей 86, 89 Водного кодексу України;
 – статті 61 Земельного кодексу України.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

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

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

та захисту території передбачають:
- влаштування будівельно-монтажного 

майданчика за межами прибережно за-
хисних смуг;

- влаштування тимчасових внутрішньо-
майданчикових під’їздів;

- організацію спеціально відведених 
та відповідно обладнаних місць для тим-
часового зберігання відходів згідно з їх 
характеристикою небезпеки та відповідно 
до вимог санітарно-гігієнічних норм і правил 
з подальшим поводженням відповідно до 

законодавства України;
- дотримання технологій передбаче-

них проєктом при розробці ґрунту з метою 
уникнення ерозійних процесів.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за технічної альтернативи 2 
аналогічні технічній альтернативі 1. Додатково 
виконується облаштування території для 
створення додаткових площ, необхідних 
для складування збільшеної кількості сипу-
чих будівельних матеріалів (пісок, щебінь, 
ґрунт та ін.).

щодо територіальної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

і захисту території передбачають:
 – планування території з максимальним 

збереженням природного рельєфу;
 – організацію відведення дощових і 

талих вод зі швидкостями, які виключають 
ерозію ґрунтів;

 – захист території від несприятливих 
природних процесів з урахуванням резуль-
татів інженерно-геологічних вишукувань;

 – дотримання обмежень господарської 
діяльності на землях водного фонду.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу на 

довкілля за технічною альтернативою 1 є:
Вплив на атмосферне повітря зумовле-

ний викидами вихлопних газів працюючих 
двигунів внутрішнього згоряння будівельної 
техніки. Обмежується короткочасними та 
тимчасовими викидами нестаціонарних 
джерел.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на водне середовище внаслідок 

виконання будівельних робіт в акваторії 
у вигляді утворення додаткової мутності. 
Обмежується дотриманням технології ви-
конання будівельних робіт. Мутність, що 
утворюється – значно не перевищуватиме 
показники природного стану водойми.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на землю, флору, фауну, рос-

линний та тваринний світ. Під час виконання 
будівельних робіт спостерігається вплив на 
рибні ресурси водойми. Обмежується до-
триманням технології виконання будівельних 
робіт і дотриманням обмежень проведення 
будівельних робіт в акваторії в період не-
рестової заборони. Планована діяльність 
передбачає вплив на зелені насадження – 
шляхом видалення самосівів дерев та кущів, 
що заважають виконанню будівельних робіт, 
а також на водну рослинність при розчищенні 
акваторії. Після закінчення будівельних робіт 
проводиться озеленення території.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на геологічне середовище. Про-

єктована діяльність не передбачає глобаль-
них будівельних робіт, не потребує зміни 
ландшафту, виключає впливи на основні 
елементи геологічної структурно-текто-
нічної будови та не викликає змін існуючих 
ендогенних й екзогенних явищ природного 
та техногенного походження (зсувів, селів, 
сейсмічного стану та ін.).

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на ґрунти при плануванні території 

очікується незначний вплив на ґрунти. При 
дотриманні прийнятих в проєкті заходів 
даний вплив оцінюється як мінімальний.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на техногенне середовище. Реа-

лізація проєктних рішень не вимагає змен-
шення площ, зайнятих родючим шаром землі, 
не впливає на підземні й наземні споруди, 
культурні ландшафти, пам’ятки архітектури, 
історичної та культурної спадщини та інші 
елементи техногенного середовища. Вплив 
на навколишнє техногенне середовище 
оцінюється як незначний.

Вплив на соціальне середовище. При 
будівництві вплив на соціальне середовище 
може спостерігатись у певному дискомфорті 
для мешканців району проведення планова-
ної діяльності. Однак, він є короткочасним 
та незначним.

При експлуатації – позитивний соці-
альний ефект полягає у збереженні якості 
природної водойми для рекреаційного при-
значення, а також покращення умов для 
відпочинку і проведення дозвілля населення.

щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на довкілля 

за технічною альтернативою 2 аналогічні 
технічній альтернативі 1. Відмінність потен-
ційного впливу від технічної альтернативи 1 
буде вплив на атмосферне повітря, ґрунти, 
зелені насадження при облаштуванні до-
даткових площ для складування сипучих 
будівельних матеріалів та їх перевантаженні, а 
також на водне середовище при влаштуванні 
берегоукріплення укісного типу.

щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності не 

спричинить негативного впливу на навко-
лишнє середовище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів ді-
яльності 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»)

Відповідно до п.10, частини 3, статті 3 
(Друга категорія видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля) – проведення робіт з розчищення 
і днопоглиблення русла та дна річок, бе-
регоукріплення, зміни і стабілізації стану 
русел річок.

10. Наявність підстав для здійснен-
ня оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного 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 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
приймається у відповідності із ст. 6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 
2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

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

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 
щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 14 вересня 2020 р. №824 
(зі змінами) тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого 
Кабінетом міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території 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 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень 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 (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження 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 звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,
(вид рішення відповідно до частини пер-
шої статті 11 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля»)
що видається Управлінням екології та 

природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА).

(орган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення)

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

Управління екології та природних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), поштова адреса: 04080, м. 
Київ, вул. Турівська, 28, тел.: (044) 366-64-
15, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua, контактна 
особа – Долішня Марина Олександрівна.

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

Подавати тепло в домівки 
киян будуть виходячи 
із середньодобової температури
Міський голова  
Віталій Кличко 
повідомив, 
що завершити 
опалювальний сезон 
місто планує згідно 
з графіком.

Втім, якщо погода буде як за-
раз — «вередливою» і холодною, — 
подавати тепло в домівки киян 
будуть виходячи із середньодо-

бової температури, запевнив мер 
столиці.

«Цей опалювальний сезон був 
непростим. Сильні морози, сні-
гопади, перепади температур. 
Тепловикам довелося усувати 
багато аварій, що траплялися че-
рез зношеність системи тепло-
постачання. Як тільки дозволить 
погода, ми продовжимо програму 
модернізації, заміни труб на най-
більш аварійних ділянках. Нагадаю, 
що за два останніх роки місто за-
мінило понад 230 кілометрів труб 
на теплотрасах», — підкреслив мер.

Він наголосив, що завдяки спіль-
ній позиції мерів міст не допусти-
ли підвищення тарифу на тепло 
в цьому сезоні.

«Проте основні виклики нас 
чекають попереду. З першого 
травня завершується дія поста-
нови Уряду, що дозволяла під-
приємствам теплопостачання 
купувати газ у НАК “Нафтогаз” 
на прийнятних умовах», — на-
голосив Кличко.

За його словами, запровадження 
ринкових засад для тепловиків 
загалом є прогресивним кроком. 

Але початок реформи співпадає 
з піком пандемії і низькою плато-
спроможністю людей.

Також залишається невизначе-
ним джерело компенсації збитків 
теплопідприємств за цей опалю-
вальний сезон. Не кажучи вже про 
долю багатомільярдних боргів 
за газ підприємствам теплоенер-
гетичного комплексу.

«Тому, спільно з Урядом, ми по-
винні оцінити реальну можливість 
різкого переходу на нову модель 
роботи саме зараз. Оцінити всі 
ризики та розглянути варіанти 

поетапних змін. Переконаний, 
що наше основне завдання в цей 
складний для країни період — 
не допустити будь-яких перебоїв 
в життєзабезпеченні міст», — під-
креслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, завершення опа-
лювального сезону, так як і його 
старт, триває близько семи днів. 
Технічно неможливо протягом 
одного дня вимкнути опалення, 
а потім — знову його ввімкнути.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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 _______________________________
(дата офіційного опублікування в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля, не 

зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________

(реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 
паперової версії зазначається суб’єктом 

господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РІВЕР ПРО», ЄДРПОУ – 43491088
(повне найменування юридичної особи, 

код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові фізичної особи – підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у 

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

1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання.

01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, 
тел: (044) 594–52-65.
(місцезнаходження юридичної особи або 

місце провадження діяльності фізичної 
особи – підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція берегоукріплення затоки 

Канівського водосховища та існуючих інже-
нерних гідротехнічних споруд вздовж (на) 
земельних ділянок (ділянках) з кадастровими 
номерами 

3223155400:03:022:0049; 
3223155400:03:022:0058; 
3223155400:03:023:0094; 
3223155400:03:022:0042; 
3223155400:03:022:0041

за адресами: вул. Старокиївська, вул. Ста-
рокиївська, 3, смт Козин, Обухівського району  
Київської обл. Передбачені проєктні рішення 
направлені на стабілізацію берегової лінії, 
поліпшення екологічного стану території та 
водойми за рахунок реконструкції берегоукрі-
плення, створення можливості для причалю-
вання та відстою човнів маломірного флоту, 
а також покращення умов для відпочинку і 
проведення дозвілля мешканців.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається 

берегоукріплення вертикального профілю з 
використанням залізобетонних конструкцій 
та укісного профілю.

Технічна альтернатива 2.
Планованою діяльністю передбачається 

берегоукріплення укісного профілю.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні ділянка 
будівництва розташована в смт Козин Обу-
хівського району Київської області. Роботи 
проводяться на землях водного фонду затоки 
Канівського водосховища.

Провадження планованої діяльності пе-
редбачається вздовж земельних ділянок з 
кадастровими номерами 

3223155400:03:022:0049; 
3223155400:03:022:0058; 
3223155400:03:023:0094; 
3223155400:03:022:0042; 
3223155400:03:022:0041.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності.

*Суб’єкт господарювання має право розглядати 
більше технічних та територіальних альтернатив.

Реалізація проєктних рішень дозволить 
стабілізувати берегову лінію, покращити 
екологічний стан території і водойми в по-
рівнянні з існуючим за рахунок реконструкції 
берегоукріплення. Створення упорядкованої 
берегової лінії дозволить експлуатувати 
прибережну смугу без погіршення її еколо-
гічної якості.

Позитивний соціальний ефект полягає 
у збереженні якості природної водойми для 
рекреаційного призначення, а також по-
кращення умов для відпочинку і проведення 
дозвілля мешканців.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо).

В складі проєкту передбачається:
– реконструкція берегоукріплення орі-

єнтовною довжиною 426,0 м;
– причал для човнів маломірного флоту;
– реконструкція елінгу №1;
– влаштування елінгу №2;
– розчистка мілководь акваторії водойми 

вздовж берегоукріплення;
– реконструкція пішохідного містку.
Будівельні роботи передбачено вико-

нувати з використанням сертифікованих 
засобів будівництва.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
При експлуатації об’єкта вплив на довкілля 

відсутній. При будівництві об’єкта вплив на 
довкілля – в межах гранично допустимих 
норм. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності передбачають дотримання 
основного юридичного документу – Водного 
кодексу України, що регламентує виконан-
ня робіт на водних об’єктах України. Вра-
ховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівні й територіальні 
обмеження згідно чинних нормативних до-
кументів. Планована діяльність визначається 
проєктно-технічною документацією, яка 
перевіряється та погоджується відповідно до 
норм чинного законодавства. Викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря при 
будівництві відповідають звичайному стану 
повітря населених місць, викиди незначні і 
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини 
не будуть використовуватись, будівельні 
відходи передаватимуться спеціалізованим 
організаціям. Забороняється проводити всі 
види гідро-механізованих робіт у період не-
ресту риб, строки заборони встановлюються 
щорічно органами рибоохорони.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за технічної альтернативи 2 анало-
гічні технічній альтернативі 1. Додатково при 
провадженні планованої діяльності шляхом 
влаштування берегоукріплення укісного 
профілю необхідно враховувати екологічні 
обмеження щодо проведення будівельних 
робіт на землях водного фонду. А саме – 
необхідність створення додаткових май-
данчиків для складування великої кількості 
сипучих будівельних матеріалів (щебеню, 
піску, ґрунту та ін.). Передбачається збіль-
шення викидів забруднюючих речовин від 
залучення додаткової будівельної техніки для 
перевантаження, складування та переміщення 
і укладання сипучих будівельних матеріалів 
та забруднення пилом атмосферного пові-
тря при перевантаженні сипучих будівельних 
матеріалів, додатковий вплив на зелені наса-
дження шляхом їх видалення при влаштуванні 
додаткових майданчиків, а також зменшення 
об’єму водойми в результаті будівництва 
берегоукріплення укісного профілю.

щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації про-

водиться з урахуванням вимог:
– статей 86, 89 Водного кодексу України;
– статті 61 Земельного кодексу України.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтер-
нативами:

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

та захисту території передбачають:
– влаштування будівельно-монтажного 

майданчика за межами прибережно за-
хисних смуг;

– влаштування тимчасових внутрішньо-

майданчикових під’їздів;
– організацію спеціально відведених 

та відповідно обладнаних місць для тим-
часового зберігання відходів згідно з їх ха-
рактеристикою небезпеки та відповідно до 
вимог санітарно-гігієнічних норм і правил 
з подальшим поводженням відповідно до 
законодавства України;

– дотримання технологій передбачених 
проєктом при розробці ґрунту з метою уник-
нення ерозійних процесів.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за технічної альтернативи 2 
аналогічні технічній альтернативі 1. Додат-
ково виконується облаштування території 
для створення додаткових площ, необхідних 
для складування збільшеної кількості сипу-
чих будівельних матеріалів (пісок, щебінь, 
ґрунт та ін.).

щодо територіальної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

і захисту території передбачають:
– планування території з максимальним 

збереженням природного рельєфу;
– організацію відведення дощових і талих 

вод зі швидкостями, які виключають ерозію 
ґрунтів;

– захист території від несприятливих при-
родних процесів з урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань;

– дотримання обмежень господарської 
діяльності на землях водного фонду.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу на до-

вкілля за технічною альтернативою 1 є:
Вплив на атмосферне повітря зумовлений 

викидами вихлопних газів працюючих двигунів 
внутрішнього згоряння будівельної техніки. 
Обмежується короткочасними та тимчасовими 
викидами нестаціонарних джерел.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на водне середовище внаслідок 

виконання будівельних робіт в акваторії у 
вигляді утворення додаткової мутності. Об-
межується дотриманням технології виконання 
будівельних робіт. Мутність, що утворюєть-
ся – значно не перевищуватиме показники 
природного стану водойми.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на землю, флору, фауну, рос-

линний та тваринний світ. Під час виконання 
будівельних робіт спостерігається вплив на 
рибні ресурси водойми. Обмежується до-
триманням технології виконання будівельних 
робіт і дотриманням обмежень проведення 
будівельних робіт в акваторії в період не-
рестової заборони. Планована діяльність 
передбачає вплив на водну рослинність 
при розчищенні акваторії. Після закінчення 
будівельних робіт проводиться озеленення 
території.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на геологічне середовище. Про-

єктована діяльність не передбачає глобаль-
них будівельних робіт, не потребує зміни 
ландшафту, виключає впливи на основні 
елементи геологічної структурно-текто-
нічної будови та не викликає змін існуючих 
ендогенних й екзогенних явищ природного 
та техногенного походження (зсувів, селів, 
сейсмічного стану та ін.).

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на ґрунти при плануванні території 

очікується незначний вплив на ґрунти. При 
дотриманні прийнятих в проєкті заходів даний 
вплив оцінюється як мінімальний.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на техногенне середовище. Реа-

лізація проєктних рішень не вимагає змен-
шення площ, зайнятих родючим шаром землі, 
не впливає на підземні й наземні споруди, 
культурні ландшафти, пам’ятки архітектури, 
історичної та культурної спадщини та інші 
елементи техногенного середовища. Вплив 
на навколишнє техногенне середовище 
оцінюється як незначний.

Вплив на соціальне середовище. При 
будівництві вплив на соціальне середовище 
може спостерігатись у певному дискомфорті 
для мешканців району проведення планованої 
діяльності. Однак, він є короткочасним та 
незначним.

При експлуатації – позитивний соціальний 
ефект полягає у збереженні якості природної 

водойми для рекреаційного призначення, 
а також покращення умов для відпочинку і 
проведення дозвілля мешканців.

щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на довкілля 

за технічною альтернативою 2 аналогічні 
технічній альтернативі 1. Відмінність потен-
ційного впливу від технічної альтернативи 1 
буде вплив на атмосферне повітря, ґрунти, 
зелені насадження при облаштуванні до-
даткових площ для складування сипучих 
будівельних матеріалів та їх перевантаженні, а 
також на водне середовище при влаштуванні 
берегоукріплення укісного профілю.

щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності не 

спричинить негативного впливу на навко-
лишнє середовище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

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

Відповідно до п.10, частини 3, статті 3 
(Друга категорія видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля) – проведення робіт з розчищення і 
днопоглиблення русла та дна річок, берегоу-
кріплення, зміни і стабілізації стану русел річок.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених 
держав).

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного 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 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, прийма-
ється у відповідності із ст. 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості.

Планована суб’єктом господарюван-
ня діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

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

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 
щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 14 вересня 2020 р. №824 
(зі змінами) тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого 
Кабінетом міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території 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 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень 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 (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження 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 звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,

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

оцінку впливу на довкілля»)
що видається Департаментом екології та 
природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації.

(орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)

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

Департамент екології та природних ре-
сурсів Київської обласної державної адміні-
страції, поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2-а, тел.: (044) 279-01-58, e-mail: 
dep_eco@koda.gov.ua, контактна особа – Ткаліч 
Ганна Іванівна.

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

Завдяки дефібрилятору 
у київському метро 
врятували життя чоловіка

У вівторок, 22 березня, на станції 
метро «Палац Спорту» була про-
ведена успішна реанімація 56-річ-
ного чоловіка з використанням 
дефібрилятора, що розташований 
на станції.

Рятівником виявився право-
охоронець Олександр Рашевський, 
який провів серцево-легеневу 
реанімацію за допомогою дефі-
брилятора, навички застосування 
якого отримав на курсах з надання 
першої домедичної підготовки.

На станції метро «Палац Спор-
ту» до поліцейського звернулась 
працівниця, яка повідомила про 

те, що на платформі пасажиру ста-
ло зле. Правоохоронець негайно 
прибув на місце події, надав першу 
допомогу та викликав лікарів.

«Я  помітив, що  обличчя 
у пасажира блідо-синього кольо-
ру, а також сповільнене дихання 
та слабке серцебиття. А відтак 
негайно взяв стаціонарний де-
фібрилятор та розпочав серцево-
легеневу реанімацію, яку продо-
вжував близько 20 хвилин, поки 
чоловік не прийшов до тями. Далі 
на станцію прибули медики та гос-
піталізували хворого до лікарні», — 
розповів Олександр Рашевський.

Нагадаємо, на станціях Київ-
ського метрополітену розміщено 
52 дефібрилятори. З них 19 безпо-
середньо на платформах, у місцях, 
визначених авторами проєкту Гро-
мадського бюджету «Реаніметро».

За даними пресслужби підземки, 
у 2020 році обладнання використо-
вувалося 10 разів. У 2021 — шість.

Дефібрилятори знаходяться 
у касових залах станцій метро, 
а також на платформах станцій 
«Лісова», «Дарниця», «Арсенальна», 
«Хрещатик», «Театральна», «Вок-
зальна», «Політехнічний інститут», 
«Шулявська», «Святошин», «Академ-
містечко», «Почайна», «Контрактова 
площа», «Майдан Незалежності», 
«Площа Льва Толстого», «Олімпій-
ська», «Лук’янівська», «Золоті воро-
та», «Палац спорту» та «Осокорки».

За матерілами  
сайту «Вечірній Київ»
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Київська міська 
державна адміністрація 

оголошує конкурс 
із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом еко-

номіки та інвестицій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відповідно до рішення Київської 
міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про 
затвердження Положення про порядок про-
ведення інвестиційних конкурсів для будівни-
цтва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспорт-
ної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про за-
твердження складу постійно діючої конкурсної 
комісії по залученню інвесторів до фінансування 
будівництва, реконструкції, реставрації тощо 
об’єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) 
та розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 09.07.2020 № 1016 «Про про-
ведення інвестиційного конкурсу із залучення 
інвестора до реалізації проєкту «Облаштування 
зони для рибної ловлі з об’єктами спортивно-
рекреаційного призначення на території озера 
Буревісник-Корольок (вул. Здолбунівська) в 
Дарницькому районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є облаштування 
зони для рибної ловлі з об’єктами спортивно-
рекреаційного призначення на території озера 
Буревісник-Корольок (вул. Здолбунівська) в 
Дарницькому районі.

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвес-
тування знаходиться на території, прилеглій до 
території озера Буревісник-Корольок на вул. 
Здолбунівській, 2 в Дарницькому районі міста 
Києва (далі – Територія облаштування).

1.3. Набуття Інвестором права власності або 
користування (оренди) Територією облашту-
вання Об’єкта інвестування та/або будь-якою 
земельною ділянкою на підставі інвестиційного 
договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова 
споруда, що виготовляється з полегшених 
конструкцій з урахуванням основних вимог 
до споруд, визначених технічним регламен-
том будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштування 
фундаменту. Тимчасові споруди, встановлення 
яких передбачено цими Умовами, викорис-
товуються Інвестором виключно за цільовим 
призначенням – для утримання та експлуатації 
Об’єкта інвестування.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Показник
Оди-
ниця 

виміру

Всьо-
го

1.
Площа Території облашту-
вання

га 2,5

2.

Тимчасові споруди трьох типів, 
в тому числі:

2.1.

Тимчасова споруда №1: шт. 2

Площа по зовнішньому 
контуру тимчасової спо-
руди

м2 16

2.2.
Тимчасова споруда №2: шт. 1
Площа по зовнішньому 
контуру тимчасової спо-
руди

м2 30,0

2.3.

Тимчасова споруда №3 
(альтанка з мангалом):

шт. 17

Площа по зовнішньому 
контуру тимчасової спо-
руди

м2 18

3. Поле для пляжного волейболу шт. 1
4. Комплекс вуличних тренажерів шт. 1
5. Дитячий ігровий комплекс шт. 2
6. Містки для рибалки шт. 32
7. Біотуалети шт. 4

1.6. Орієнтовна загальна вартість облашту-
вання Об’єкта інвестування – 2 890 350,67 грн 
(Два мільйони вісімсот дев’яносто тисяч триста 
п’ятдесят гривень 67 коп.) з урахуванням ПДВ, 
в тому числі ПДВ – 481 725,11 грн (Чотириста 
вісімдесят одна тисяча сімсот двадцять п’ять 
гривень 11 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування, безпосереднє місце роз-
ташування об’єктів, які знаходяться на Території 
облаштування, а також детальна інформація щодо 
Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) 
вартість облаштування Об’єкта інвестування, 
визначатимуться на підставі розробленої та 
затвердженої в установленому порядку про-
єктної документації або іншої документації, 
передбаченої законодавством України.

2. Укладання з переможцем інвести-
ційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визнача-
ється рішенням постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будів-
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке 

затверджується розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – кому-
нальне підприємство по охороні, утриманню 
та експлуатації земель водного фонду м. Києва 
«ПЛЕСО» (код ЄДРПОУ 23505151, юридична 
адреса: 04119, м. Київ, Шевченківський район, 
вулиця Сім’ї Хохлових, будинок 15, корпус А, 
офіс 3) (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестицій-
них) робіт – комунальне підприємство виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київське інвестиційне 
агентство» (код ЄДРПОУ 21655857, адреса: 
01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, № 
IBAN рахунку UA813226690000026008300769262 
в Головному управлінні по м. Києву та Київській 
області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669; 
індивідуальний податковий № 216558526599).

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування 
відбувається у встановленому законодавством 
України порядку відповідно до інвестиційного 
договору, який укладається між Інвестором, 
Замовником та Організатором конкурсу (Де-
партаментом економіки та інвестицій виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)), а також, у 
разі необхідності, інших договорів, пов’язаних 
з реалізацією інвестиційного проєкту.

2.5. Умовами інвестиційного договору в межах 
законодавства України може бути передбачене 
делегування Замовником Інвестору частини 
прав та обов’язків, необхідних для облаштування 
Об’єкта інвестування.

2.6. Після укладення інвестиційного до-
говору, у разі необхідності, Інвестор спільно із 
Замовником укладають інші угоди, необхідні 
для реалізації інвестиційного проєкту, згідно 
із законодавством України.

2.7. Строк облаштування Об’єкта інвесту-
вання повинен бути не більше нормативного, 
що визначається затвердженою проєктною 
документацією або іншою документацією, перед-
баченою законодавством України, але не більше 
12 (дванадцяти) місяців з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором.

У разі неможливості з причин, що не залежать 
від Інвестора, облаштувати Об’єкт інвестування/
його частини у строк, передбачений абзацом 1 
цього пункту, Замовник до спливу зазначеного 
строку письмово з обґрунтуванням та надан-
ням підтверджувальних документів, матеріалів 
звертається до Організатора конкурсу щодо по-
дальшого винесення на розгляд Комісії питання 
подовження строків, передбачених абзацом 1 
цього пункту.

2.8. Інвестор зобов’язується розробити та 
надати Замовнику для затвердження у встанов-
леному порядку проєктну документацію або іншу 
документацію, передбачену законодавством 
України, яка відповідатиме Умовам інвестицій-
ного конкурсу, орієнтовним техніко-економічним 
показникам Об’єкта інвестування, зазначеним 
у пункті 1.5 цих Умов, не пізніше ніж через 6 
(шість) місяців з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором.

Замовник зобов’язаний розглянути та за-
твердити надану Інвестором для затвердження 
проєктну документацію або іншу документацію, 
передбачену законодавством України, протягом 
10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в 
цей же строк повернути її Інвестору для опрацю-
вання з обґрунтованими зауваженнями до складу 
та змісту проєктної документації або іншої доку-
ментації, передбаченої законодавством України.

2.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту 
затвердження проєктної документації або іншої 
документації, передбаченої законодавством 
України, Інвестор спільно із Замовником та 
Організатором конкурсу визначають графік 
реалізації інвестиційного проєкту шляхом під-
писання додаткової угоди до інвестиційного 
договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.10. Облаштування Об’єкта інвестування, 
орієнтовні техніко-економічні показники якого 
визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється 
з урахуванням вимог законодавства України, 
в тому числі земельного, природоохоронного, 
у сфері охорони праці й безпеки виробництва.

2.11. Будівництво капітальних споруд на 
Території облаштування Об’єкта інвестування 
заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування 
(його складових) здійснюється шляхом встанов-
лення виключно збірно-розбірних тимчасових 
конструкцій, без облаштування фундаментів. 
Облаштування Об’єкта інвестування здійсню-
ється без завдання шкоди природним об’єктам, 
розташованим на Території облаштування. 
Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну 
можливість демонтажу всіх складових частин 
Об’єкта інвестування без завдання шкоди Те-
риторії облаштування Об’єкта інвестування та 
природним об’єктам, розташованим на Території 
облаштування.

2.12. Право власності на складові частини 
Об’єкта інвестування належить Інвестору. Об’єкт 
інвестування та його складові частини не є не-
рухомим майном та право власності Інвестора 
на них не підлягає державній реєстрації.

2.13. Строк дії інвестиційного договору – 15 
(п’ятнадцять) років з моменту набрання ним 
чинності.

2.14. Протягом строку дії інвестиційного 
договору Інвестору забороняється:

 – змінювати функціональне призначення 
Об’єкта інвестування;

 – відчужувати Об’єкт інвестування без згоди 
Організатора конкурсу та Замовника;

 – без згоди Організатора конкурсу та Замов-
ника передавати Об’єкт інвестування в заставу 
або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування 
правами третіх осіб (крім передачі в оренду 
для використання за цільовим призначенням).

2.15. Інвестор зобов’язується протягом 
строку дії інвестиційного договору утримувати та 
вживати інших заходів, необхідних для експлуа-
тації Об’єкта інвестування, а також утримувати 
та забезпечувати благоустрій території Об’єкта 
інвестування відповідно до вимог законодав-
ства України. До початку експлуатації Об’єкта 
інвестування в порядку, передбаченому цими 
Умовами, Інвестор зобов’язаний отримати усі 
передбачені законодавством України документи, 
необхідні для його експлуатації.

2.16. Інвестор має право на отримання при-
бутку від комерційної діяльності, пов’язаної з 
використанням Об’єкта інвестування, зокрема 
надавати супутні послуги відвідувачам Об’єкта 
інвестування (продаж безалкогольних напоїв, 
продуктів харчування тощо). Така діяльність на 
Території Об’єкта інвестування здійснюється 
Інвестором відповідно до законодавства України.

2.17. Інвестор зобов’язаний під час обла-
штування Об’єкта інвестування дотримуватися 
вимог законодавства України, в тому числі, 
але не виключно: Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 № 1045; Закону України 
«Про мораторій на видалення зелених насаджень 
на окремих об’єктах благоустрою зеленого 
господарства м. Києва»; Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України»; Порядку 
розміщення тимчасових споруд для проваджен-
ня підприємницької діяльності, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 21 жовтня 2011 року № 244.

Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів 
з дати припинення інвестиційного договору 
(в тому числі його дострокового розірвання) 
Інвестор зобов’язаний здійснити за власний 
рахунок демонтаж Об’єкта інвестування (його 
складових – Тимчасових споруд/комплек-
су вуличних тренажерів/дитячого ігрового 
комплексу/містків для рибалки/біотуалетів), 
орієнтовні техніко-економічні показники якого 
визначені у пункті 1.5 цих Умов, та провести від-
новлення порушеного благоустрою на місцях 
їх встановлення.

У разі нездійснення Інвестором такого де-
монтажу за власний рахунок не пізніше тридцяти 
календарних днів з дати припинення інвестицій-
ного договору, в тому числі його дострокового 
розірвання, Департамент міського благоустрою 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
комунальне підприємство виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) «Київблагоустрій» або 
районна в місті Києві державна адміністрація 
вживають заходів щодо такого демонтажу за 
рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим 
відшкодуванням усіх витрат Інвестором. При 
цьому Інвестор не має права вимагати сплати 
будь-яких коштів в якості компенсації вартості 
Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних 
з його облаштуванням і утриманням, а також 
сплати будь-яких інших сум та платежів.

2.18. У випадку необхідності демонтажу 
існуючих інженерних мереж, які належать до 
комунальної власності територіальної громади м. 
Києва і знаходяться на Території облаштування 
Об’єкта інвестування, такі інженерні мережі в 
установленому порядку демонтуються і замість 
них за кошти Інвестора створюються нові, які 
безоплатно передаються до комунальної влас-
ності територіальної громади м. Києва.

Правовідносини з отримання містобудівних 
умов та обмежень, технічних умов щодо інже-
нерного забезпечення Об’єкта інвестування 
регулюються відповідно до законодавства, в тому 
числі в частині фінансування відповідних робіт.

2.20. У разі виникнення аварійної ситуації 
при експлуатації інженерних мереж, що нале-
жать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться на Території 
облаштування Об’єкта інвестування, Інвестор 
зобов’язаний здійснити переміщення Об’єкта 
інвестування та/або окремих його складових 
за власний рахунок на час усунення аварійної 
ситуації.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у 
тому числі понесених Замовником), пов’язаних 
із реалізацією інвестиційного проєкту, протягом 
періоду часу з моменту набрання чинності ін-
вестиційним договором і закінчуючи моментом 
повного виконання сторонами інвестиційного 
договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не 
виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням, 
утриманням та експлуатацією Об’єкта інвесту-
вання, сплатою інших обов’язкових платежів, 
встановлених законодавством України.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування ви-
трат Замовника, пов’язаних з реалізацією ін-

вестиційного проєкту за умови попереднього 
погодження Інвестором їх здійснення.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на 
створення соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 
200 000,00 грн (Двісті тисяч гривень 00 коп.) 
без урахування ПДВ у разі визнання учасника 
переможцем. Зазначені кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів 
з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення со-
ціальної та інженерно-транспортної інфраструк-
тури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних 
із виконанням підготовчих (передінвестицій-
них) робіт у розмірі, що становить 459 360,72 
грн (Чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч триста 
шістдесят гривень 72 коп.) з урахуванням ПДВ 
у разі визнання учасника переможцем. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором протягом 10 
(десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Інвестор зобов’язується протягом строку 
дії інвестиційного договору щомісячно, до 10 
(десятого) числа, сплачувати Замовнику пла-
тіж на утримання та розвиток території озера 
Буревісник-Корольок (вул. Здолбунівська) в 
Дарницькому районі у розмірі не менше 11 
250,00 грн (Одинадцять тисяч двісті п’ятдесят 
гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають 
збільшенню з урахуванням індексу споживчих цін.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного 
забезпечення – гарантій банку щодо забезпечен-
ня виконання ним фінансових зобов’язань перед 
міським бюджетом (пункт 3.3 цих Умов – Гарантія 
1), замовником підготовчих (передінвестиційних) 
робіт (пункт 3.4 цих Умов – Гарантія 2).

Гарантія 1 зі строком дії не менше 6 (шести) 
місяців має передбачати:

- сплату банком-гарантом коштів (визначеної 
пунктом 3.3 цих Умов суми) на користь Орга-
нізатора конкурсу – у разі, якщо інвестиційний 
договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів 
з моменту отримання Переможцем конкурсу 
запрошення на переговори для узгодження 
умов Інвестиційного договору та кінцевого 
варіанта інвестиційного договору, у випадку, 
коли Переможець конкурсу відмовляється від 
підписання інвестиційного договору, висуває 
вимоги для підписання інвестиційного договору, 
які суперечать чинному законодавству та/або 
цим Умовам;

- сплату банком-гарантом коштів/несплаченої 
частини коштів (визначеної пунктом 3.3 цих Умов 
суми) на користь Організатора конкурсу – у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 
(десять) днів від встановленої в пункті 3.3 цих 
Умов та/або в інвестиційному договорі дати її 
здійснення.

Гарантія 2 зі строком дії не менше 6 (шести) 
місяців має передбачати:

- сплату банком-гарантом коштів (визна-
ченої пунктом 3.4 цих Умов суми) на користь 
Замовника підготовчих (передінвестиційних) 
робіт – у разі, якщо інвестиційний договір не 
укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту 
отримання Переможцем конкурсу запрошення на 
переговори для узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору, у випадку, коли Переможець конкурсу 
відмовляється від підписання інвестиційного 
договору, висуває вимоги для підписання ін-
вестиційного договору, які суперечать чинному 
законодавству та/або цим Умовам;

- сплату банком-гарантом коштів/несплаче-
ної частини коштів (визначеної пунктом 3.4 цих 
Умов суми) на користь Замовника підготовчих 
(передінвестиційних) робіт – у разі прострочення 
Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів 
від встановленої в пункті 3.4 цих Умов та/або 
в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.7. У разі, якщо техніко-економічні показни-
ки Об’єкта інвестування, визначені проєктною 
документацією або іншою документацією, пе-
редбаченою законодавством України, будуть 
більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні 
показники Об’єкта інвестування, визначені в 
пункті 1.5 цих Умов, Інвестор звертається до 
Організатора конкурсу з проханням розглянути 
питання щодо збільшення техніко-економічних 
показників Об’єкта інвестування на засіданні 
Комісії.

Таке звернення Інвестора розглядається 
Комісією на найближчому засіданні. На підставі 
рішення Комісії сторони інвестиційного договору 
письмово погоджують додатковий розмір внеску 
Інвестора на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва 
шляхом пропорційного збільшення розміру 
внеску на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва, ви-
значеного у пункті 3.3 цих Умов (з урахуванням 
інфляції) та інвестиційному договорі, у зв’язку 
зі збільшенням техніко-економічних показників 
Об’єкта інвестування шляхом укладення додат-
кової угоди до інвестиційного договору.

3.8. Сплата Організатору конкурсу (код ЄД-
РПОУ 04633423) реєстраційного внеску в розмірі 
1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) 
без ПДВ за наступними реквізитами: отримувач – 
ГУК у м. Києві, банк отримувача – Казначейство 
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України (ЕАП), код доходів – 50110002, 
код ЄДРПОУ – 37993783, рахунок IBAN 
UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником кон-
курсу в якості реєстраційного внеску, 
поверненню не підлягають.

3.9. Інвестиційний договір укла-
дається протягом 30 (тридцяти) днів 
з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори 
для узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвести-
ційного договору. Моментом отримання 
переможцем конкурсу схвалення кон-
курсної пропозиції, в т.ч. запрошення 
на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору, вважається 
дата вручення переможцю конкурсу 
схвалення конкурсної пропозиції. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з вказаного 
моменту переможець конкурсу відмо-
вився від підписання інвестиційного 
договору, висуває вимоги для під-
писання інвестиційного договору, які 
суперечать чинному законодавству та/
або цим Умовам, рішення про визначен-
ня переможця конкурсу скасовується 
у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про 
визначення переможця конкурсу Ор-
ганізатор конкурсу протягом 5 (п’яти) 
днів готує відповідне розпорядження 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає 
право Комісії розпочати переговори 
з іншими учасниками з числа тих, 
хто запропонував найкращі умови 
здійснення інвестицій під час про-
ведення конкурсу.

3.10. Інвестор зобов’язується що-
квартально, до 10 (десятого) числа 
місяця, що настає за звітним квар-
талом, в письмовій формі подавати 
Організатору конкурсу та Замовнику 
інформацію щодо стану реалізації 
інвестиційного проєкту в цілому та 
окремих його етапів за формою, на-
даною Організатором конкурсу. Після 
введення в експлуатацію об’єкта ін-
вестування інвестор зобов’язується 
один раз на рік та/або за зверненням 
Організатора конкурсу чи Замовника 
подавати зазначену інформацію.

3.11. Інвестор зобов’язується на 
вимогу Організатора конкурсу та За-
мовника надавати документально під-
тверджену інформацію щодо виконання 
Умов конкурсу та умов інвестиційного 
договору протягом 5 (п’яти) робочих 
днів з моменту отримання запиту.

3.12. Контроль за реалізацією 
інвестиційного проєкту здійснює 
Замовник, а за виконанням Умов ін-
вестиційного конкурсу – Організатор 
конкурсу.

3.13. Організатор конкурсу має 
право розірвати інвестиційний договір в 
односторонньому порядку у випадку не-
виконання або неналежного виконання 
Інвестором зобов’язань, передбачених 
пунктами 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 
2.17, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.11 цих Умов 
та інших умов інвестиційного договору.

3.1.1. У разі невиконання Інвес-
тором зобов’язань за інвестиційним 
договором питання розірвання інвес-
тиційного договору за пропозицією 
Організатора конкурсу та/або Замов-
ника виносяться на розгляд Комісії.

3.1.2. Після розгляду Комісією та 
прийняття нею рішення Організатор 
конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного вико-
нання умов інвестиційного договору 
протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного 
договору у разі неусунення Інвестором 
порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором по-
рушень умов інвестиційного договору 
протягом 37 (тридцяти семи) кален-
дарних днів з дня направлення Органі-
затором конкурсу на адресу Інвестора, 
зазначену в інвестиційному договорі, 
повідомлення про розірвання, договір 
буде вважатись розірваним.

3.1.3. У разі усунення Інвестором 
порушень умов інвестиційного до-
говору Інвестор листом повідомляє 
Організатора конкурсу про виконання 
зобов’язань та надає інформацію з 
копіями підтверджуючих документів 
про фактичне виконання робіт згідно 
з умовами інвестиційного договору.

3.1.4. Замовник у письмовому ви-
гляді надає Організатору конкурсу 
підтвердження виконання Інвестором 
зобов’язань згідно з умовами інвес-
тиційного договору.

3.14. Інвестиційним договором 
встановлюються штрафні санкції, що 
підлягають сплаті, за невиконання 
або неналежне виконання Інвестором 
своїх зобов’язань, в тому числі, але 
не виключно:

3.14.1. За виконання робіт по об-
лаштуванню Об’єкта інвестування з 
порушенням строків, визначених в 
пункті 2.7 цих Умов – штраф у розмірі 
10% (десяти відсотків) від остаточної 
(загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування на користь За-
мовника з урахуванням індексу спо-
живчих цін на момент підтвердження 
Замовником такого порушення. До 
визначення остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта ін-
вестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов штраф обраховується виходячи 
із суми орієнтовної загальної вартості 
облаштування Об’єкта інвестування, 
встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.2. За порушення зобов’язань, 
встановлених пунктом 2.11 цих Умов – 
штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) 
від остаточної (загальної) вартості об-
лаштування Об’єкта інвестування на ко-
ристь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження 
Замовником такого порушення. До ви-
значення остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування 
згідно з пунктом 1.7 цих Умов штраф 
обраховується виходячи із суми орієн-
товної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в 
пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення 
зобов’язання, встановленого пунктом 
2.11 цих Умов, підтверджує Замовник 
шляхом письмового інформування 
Організатора конкурсу з наданням 
підтверджувальних документів, ма-
теріалів.

3.14.3. За порушення зобов’язання, 
встановленого пунктом 2.14 цих Умов – 
штраф в розмірі 100% (ста відсотків) 
від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Організатора конкурсу з 
урахуванням індексу споживчих цін на 
момент підтвердження Замовником 
такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості обла-
штування Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов штраф обра-

ховується виходячи із суми орієнтов-
ної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення 
зобов’язання, встановленого пунктом 
2.14 цих Умов, підтверджує Замовник 
шляхом письмового інформування 
Організатора конкурсу з наданням під-
тверджувальних документів, матеріалів.

3.14.4. У випадку виявлення фактів 
порушення зобов’язання, встановле-
ного пунктом 2.15 цих Умов, Замовник 
письмово з наданням підтверджуваль-
них документів, матеріалів звертається 
до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення 
у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, вста-
новленого пунктом 2.15 цих Умов – 
штраф в розмірі 10% (десяти відсотків) 
від остаточної (загальної) вартості об-
лаштування Об’єкта інвестування на ко-
ристь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження 
Замовником такого порушення. До ви-
значення остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування 
згідно з пунктом 1.7 цих Умов штраф 
обраховується виходячи із суми орієн-
товної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в 
пункті 1.6 цих Умов.

3.14.5. У випадку виявлення фактів 
порушення зобов’язання, встановле-
ного пунктом 2.17 цих Умов, Замовник 
письмово з наданням підтверджуваль-
них документів, матеріалів звертається 
до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення 
у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, вста-
новленого пунктом 2.17 цих Умов – 
штраф в розмірі 10% (десяти відсотків) 
від остаточної (загальної) вартості об-
лаштування Об’єкта інвестування на ко-
ристь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження 
Замовником такого порушення. До ви-
значення остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування 
згідно з пунктом 1.7 цих Умов штраф 
обраховується виходячи із суми орієн-
товної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в 
пункті 1.6 цих Умов.

3.14.6. За порушення грошових 
зобов’язань, передбачених пунктом 3.3 
цих Умов, та/або строків виконання за-
значених зобов’язань, Інвестор спла-
чує на користь Організатора конкурсу 
пеню у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої 
суми за кожний день прострочення.

3.14.7. За порушення грошових 
зобов’язань, передбачених пунктом 
3.4 цих Умов, та/або строків виконання 
зазначених зобов’язань, Інвестор 
сплачує на користь Замовника під-
готовчих (передінвестиційних) робіт 
пеню у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої 
суми за кожний день прострочення.

3.14.8. За порушення грошових 
зобов’язань, передбачених пунктом 
3.5 цих Умов, та/або строків виконання 
зазначених зобов’язань, Інвестор 
сплачує на користь Замовника пеню 
у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від несвоєчасно сплаченої суми 
за кожний день прострочення.

3.14.9. У випадку ненадання інвес-

тором інформації у строки, визначені 
у пункті 3.10 цих Умов, Організатор 
конкурсу та/або Замовник звертається 
до Інвестора з вимогою виконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 
3.10 цих Умов. У разі невиконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 
3.10 цих Умов, у строки, зазначені у 
зверненні, до Інвестора застосову-
ється штраф.

За порушення зобов’язання, пе-
редбаченого пунктом 3.10 цих Умов, 
Інвестор сплачує на користь Організа-
тора конкурсу та/або Замовника штраф 
у розмірі 0,1% (одна десята відсотку) 
від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Організатора конкурсу та/
або Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвер-
дження Організатором конкурсу та/
або Замовником такого порушення. 
До визначення остаточної (загаль-
ної) вартості облаштування Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов штраф обраховується виходячи 
із суми орієнтовної загальної вартості 
облаштування Об’єкта інвестування, 
встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.10. У випадку ненадання інвес-
тором інформації у строки, визначені 
у пункті 3.11 цих Умов, Організатор 
конкурсу та/або Замовник звертається 
до Інвестора з вимогою виконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 
3.11 цих Умов. У разі невиконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 
3.11 цих Умов, у строки, зазначені у 
зверненні, до Інвестора застосову-
ється штраф.

За порушення зобов’язання, пе-
редбаченого пунктом 3.11 цих Умов, 
Інвестор сплачує на користь Органі-
затора конкурсу та/або Замовника 
штраф у розмірі 0,1% (одна десята 
відсотку) від остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта ін-
вестування на користь Організатора 
конкурсу та/або Замовника з ура-
хуванням індексу споживчих цін на 
момент підтвердження Організатором 
конкурсу та/або Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної 
(загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 
1.7 цих Умов штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загаль-
ної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право 
надати додаткові пропозиції, спрямо-
вані на найбільш ефективну реалізацію 
інвестиційного проєкту.

4.2. Учасник має право надати 
додаткові пропозиції, спрямовані 
зокрема на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструк-
тури міста Києва.

5. Основний критерій визна-
чення переможця конкурсу:

5.1. Найкраща пропозиція щодо 
розміру платежу на утримання та 
розвиток території озера Буревіс-
ник-Корольок (вул. Здолбунівська) в 
Дарницькому районі, передбаченого 
пунктом 3.5 цих Умов.

6. Додаткові критерії визна-
чення переможця:

6.1. Найкраща пропозиція щодо 
розміру платежу на створення со-
ціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури міста Києва, визна-
ченого пунктом 3.3 цих Умов.

6.2. Найбільш вигідна та надійна 
схема фінансування проєкту.

6.3. Найбільша частка власних 
коштів, що вкладаються учасником у 
фінансування Об’єкта інвестування.

6.4. Надійність учасника, яка ви-
значається на підставі представленої 
фінансової звітності.

6.5. Найкращі умови використання 
Об’єкта інвестування.

7. До участі в конкурсі не до-
пускаються особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або 
стосовно яких порушено справу про 
банкрутство.

7.2. Не надали відповідні фінансові 
документи, які б підтверджували їх 
фінансові можливості щодо забез-
печення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації 
(припинення).

7.4. Майно (частина майна) яких 
перебуває в податковій заставі або на 
це майно накладено арешт.

7.5. Мають прострочену забор-
гованість у сплаті податків, зборів 
(обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали не-
належним чином умови попередніх ін-
вестиційних договорів, або пов’язані з 
особами, що не виконали або виконали 
неналежним чином умови попередніх 
інвестиційних договорів, або інших до-
говорів, які були підписані з Київською 
міською державною адміністрацією.

7.7. Підпадають під визначення: 
«підприємства і особи РФ», наведене 
у рішенні Київської міської ради № 
9/2231 від 16.03.2017.

8. Конкурсна документація учас-
никам конкурсу видається за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 
кім. 1 (відділ залучення інвестицій), 
тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – 
п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 
30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, 
що підтверджує сплату учасником 
реєстраційного внеску. День опублі-
кування оголошення про проведення 
конкурсу в ЗМІ вважається днем його 
оголошення.

9. Конкурсні пропозиції по-
даються учасниками конкурсу осо-
бисто або через уповноважених осіб 
протягом 30 (тридцяти) днів з дня 
оголошення конкурсу за адресою: 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 
618, тел. 202 60 82, 202 79 34 (поне-
ділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). 
День опублікування оголошення про 
проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень 
та додаткової інформації щодо 
об’єкта інвестування звертатись за 
адресою: 01001, м. Київ, вул. Хре-
щатик, 12, кім. 1 (відділ залучення 
інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 
(понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати прове-
дення конкурсу учаснику конкурсу в 
обов’язковому порядку надсилається 
повідомлення про дату проведення 
конкурсу.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) – Приватне 

акціонерне товариство «Епос 2011», 
04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28.

2. Місце розташування майданчи-
ків (трас) будівництва (варіанти) – ді-
лянка, на якій розташований проектний 
об’єкт знаходиться в у Шевченківсько-
му районі міста Києва на території 
ПрАТ «Епос 2011» за адресою: 04050, 
м. Київ, вул. Глибочицька, 28.

3. Характеристика діяльності 
(об’єкта) – За завданням Замовни-
ка: проектом реконструкції існуючої 
котельні за адресою: вул. Глибочицька, 
28 м. Київ передбачається встанов-
лення твердопаливного водогрійного 
котла НЕУС-Т, тепловою потужністю 
300 кВт. Паливо 12 т брикетів, 100 м3 
дров, що складає 65 т палива на рік.

В приміщені котельні існує допо-
міжне обладнання: розширювальні 
баки; електричні котли (два резерв-
них котла); чотири циркуляційних 
мережних насосів системи опалення.

Твердопаливна котельня живить 
теплоносієм існуючі системи тепло-

постачання, які знаходяться в при-
міщені котельні.

Підживлення системи теплопоста-
чання здійснюється з водопроводу бу-
дівлі через існуючу водопідготовку яка 
розташовується в приміщені котельні. 
Підтримку тиску в системі теплопос-
тачання здійснюється автоматично. 
Все обладнання розташовується в 
приміщені котельні.

4. Соціально-економічна необхід-
ність планованої діяльності – створен-
ня робочих місць; економія затрат на 
паливо, забезпечення підприємства 
тепловою енергією.

5. Потреба в ресурсах при будів-
ництві і експлуатації:

трудових – 11 осіб;
земельні: – відсутні, на відве-

деній земельній ділянці на початок 
проектування наявні існуючі будівлі 
ПрАТ «Епос 2011»;

енергетичні: паливо – основний 
режим роботи – брикети (12 т/рік), 
дрова (100 м3) ; резервний режим 
роботи – відсутні,

 – водні: водопостачання об’єкту 

існуюче, централізоване.

6. Транспортне забезпечення 
(при будівництві і експлуатації) – при 
будівництві – забезпечує замовник, 
при експлуатації – не має.

7. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за варіантами 
при експлуатації об’єкта дотримува-
тись нормативів чинного природо-
охоронного законодавства;

викиди від стаціонарних джерел 
викидів повинні здійснюватися при 
наявності Дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
(у відповідності з його умовами) та не 
перевищувати граничнодопустимих 
нормативів;

не допускати забруднення ґрунтів 
під час будівництва та експлуатації 
об’єкту;

відсутність інтенсивного прямого 
впливу на поверхневі та підземні води;

відходи повинні передаватись ін-
шим організаціям, згідно попередньо 
укладених договорів, для подальшого 
зберігання, утилізації, знешкодження, 
захоронення;

Санітарно-гігієнічні обмеження:
експлуатацію об’єкта здійснюва-

ти згідно з чинними нормативними 
санітарно-гігієнічними нормами та 
правилами;

дотримання вимог до організації 
СЗЗ зони відповідно до Державних 
санітарних правил планування та забу-
дови населених пунктів (ДСП 173–96);

рівень акустичного забруднення 
не повинен перевищувати нормативів 
шумового забруднення та вібрації на 
межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:
дотримання правил пожежної 

безпеки.

8. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за варі-
антами: відсутні.

9. Можливі впливи планованої 
діяльності (при експлуатації) на на-
вколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – не впливає;
повітряне – в межах ГДК насе-

лених місць;
водне – не впливає;
ґрунти – не впливає;

рослинний і тваринний світ, за-
повідні об’єкти – не впливає;

навколишнє соціальне серед-
овище (населення) – поліпшується;

навколишнє техногенне серед-
овище – не впливає.

10. Відходи виробництва і можли-
вість їх повторного використання, ути-
лізації, знешкодження або безпечного 
захоронення – відходи передаються 
спеціалізованим підприємствам згідно 
з укладеними договорами.

11. Обсяг виконання ОВНС – у від-
повідності до вимог ДБН А.2.2–1-2003.

12. Участь громадськості – для 
забезпечення гласності та врахування 
громадської думки, щодо запланова-
ної діяльності, Замовник здійснює пу-
блікацію у засобах масової інформації 
«Заяви про наміри» на виконання п.1.6 
ДБН А.2.2.-1–2003. Із зауваженнями 
або запереченнями звертатись до 
Шевченківської районної в м. Києві 
державної адміністрації за адресою: 
вул. Б. Хмельницького, 24, Київ, 
01030, тел.: (044)288 2231; ел. пошта: 
 zvern@shev.kmda.gov.ua.
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На столичному Трухановому острові 
з’явиться вело-пішохідний променад
У Києві на Трухановому острові 

буде запроєктовано, а згодом 
і побудовано, вело-пішохід-

ний променад вздовж берегової 
лінії Дніпра. Як розповів заступ-
ник голови КМДА Олександр 
Густєлєв, завдяки розподілен-
ню автомобільного і вело-пішо-
хідного потоків Труханів острів 
стане безпечнішим, зручнішим 
і комфортнішим для відвідувачів.

«На сьогодні єдиною магістрал-
лю на Трухановому острові між 
Північним мостом та Парково-пі-
шохідним мостом є вулиця Труха-
нівська. Нею користуються пішо-
ходи, що гуляють островом, бігуни, 
велосипедисти, ролери тощо. Одно-
часно нею їздить автомобільний 
транспорт — приватний транспорт 
спортсменів, власників закладів 
харчування, гостей туристичних 
баз, а також, на жаль, вантажний 
транспорт будівельників», — за-
значив Олександр Густєлєв.

Він додав, що існуюча ситуація 
є для всіх незручною і небезпечною. 
І розподілення, з одного боку, тран-
спортного потоку, а з іншого вело-
пішоходного — стає на часі.

«У рамках проєкту буде врахо-
вано необхідність влаштування 

сучасного LED-освітлення, до-
даткового озеленення, місць для 
відпочинку, велопарковок тощо. 
Люди з порушеннями зору зможуть 
безпечно і комфортно гуляти про-
менадом, адже буде влаштована 
тактильна плитка. За безпекою 
пильнуватимуть камери відеоспос-
тереження, які інтегровані в міську 
систему «Smart City», — пояснив 
заступник голови КМДА.

Завдяки новому променаду, за 
словами Густєлєва, Труханів острів 
стане зручнішим, доступнішим 
і комфортнішим для всіх киян 
і гостей столиці. А розташування 

біля Дніпра й панорами київських 
пагорбів і старовинного Подолу 
зроблять його ще й популярним 
туристичним місцем.

Він також додав, що вулиця Тру-
ханівська незмінно залишиться 
частиною вже створеного вело-
маршруту «Троєщина — Євро-
пейська площа» і можливою для 
пересування пішоходів. А для ав-
томобільного транспорту і надалі 
діятимуть обмеження швидкості 
руху 20 км/год.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Столичну пам’ятку «Будинок 
Вертипороха» вимагають 
реставрувати через суд
Столична прокуратура 
вимагає у власника 
пам’ятки архітектури 
на Подолі «Будинок 
Вертипороха» 
привести її до 
належного стану.

Прокуратура у судовому по-
рядку вимагає у власника укласти 
з Департаментом охорони культур-
ної спадщини КМДА охоронний 
договір та провести реставрацію.

«Комерційною структурою, яка 
є власником пам’ятки, попри вста-
новлені чинним законодавством 
обов’язки, охоронний договір щодо 
пам’ятки культурної спадщини три-
валий час не укладається, заходи 
щодо її збереження не вживають-
ся, будівля не використовується, 
перебуває в аварійному, майже 
зруйнованому стані», — йдеться 
в повідомленні.

Пам’ятка, яка знаходиться на розі 
вул. Межигірської та вул. Щекавиць-
кої була приватизована ще у 2008 
році, проте власник жодного разу 
так і не провів реставраційні роботи.

«Будинок Вертипороха» — ко-
лишній прибутковий будинок 
19 століття та пам’ятка архітек-
тури у стилі неоренесанс, вона 
є зразком оригінальної забудови 
столичного Подолу.

Садиба на розі вулиць Межи-
гірської і Щекавицької належала 
родині колишнього чернігівського 
купця О. Вертипороха. У середині 
19 століття тут стояли дерев’яні 
споруди. Наприкінці сторіччя 
дружина купця і нова власниця 
Г. Вертипорох замовила спорудити 
кам’яний прибутковий будинок.

Приміщення першого поверху 
пристосували під крамниці. Для 
цієї мети двері та віконні прорізи 
переробили. Після встановлення 
в Києві радянської влади будинок 
націоналізували й облаштували 
в ньому комунальні квартири для 
робітників і службовців.

Будинок поставлено на облік 
пам’яток архітектури (охоронний 
номер № 970-Кв), споруда пере-
буває в аварійному стані.

За матеріалами  
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Пробіг під каштанами пройде 
у травні у двох форматах

Провівши опитування серед 
майбутніх учасників 28-го Пробігу 
під каштанами, організатори ви-
рішили провести захід 30 травня 
як офлайн, в центрі Києва, так 
і дистанційно.

«Ми провели опитування серед 
представників команд та індиві-
дуальних учасників. На сьогодні 
понад 90% відповідей на користь 
offline зустрічі та майже 10% хочуть 
долучитися online. Нам приємно 
бачити готовність учасників до 
зустрічей, а ще приємніше розуміти 
високий рівень їх самосвідомості 
у питанні безпеки та поваги один 
до одного. Тому зараз, у період 
карантину, нам всім потрібно мак-
симально дотриматися рекоменда-
цій МОЗ та КМДА», — повідомила 
ініціаторка та організаторка 
проєкту Ірина Кузнєцова.
Offline на старт можна долучи-

тися на Майдані Незалежності, 
при цьому дотримуватися правил 
гігієни — обов’язковим є правильно 

одягнена маска та дотримання 
відстані між учасниками, вітається 
наявність дезінфекторів та/або 
рукавиць у відвідувачів, окуляр, 
власних багаторазових пляшок 
з водою.
Online зможуть долучитися всі 

бажаючі незалежно від часу та 
місця участі. Для цього необхід-
но завантажити безкоштовний 
мобільний додаток Strava, зареє-
струватися в ньому та долучитися 
до групи «Пробіг під каштанами». 
В день заходу, 30.05.2021 до 11:00 
вийти на прогулянку або пробіжку, 
відкрити додаток, натиснути старт, 
через 5 км — фініш. Також можна 
зробити фото з пробіжки, заван-
тажити його в додаток і зберегти 
результати старту. Всі учасники 
будуть відображені в рейтинговій 
таблиці із зазначенням локації, 
маршруту та даних по пробіжці.

Також, в додатку можуть реєстру-
ватися корпоративні команди (для 
проведення внутрішнього тімбіл-

дингу), а їх учасники — долучатися 
до групи «Пробіг під каштанами». 
Організатори пропонують учас-
никам offline старту також заван-
тажувати додаток та фіксувати 
свою участь.

«У цьому році місто забезпечить 
підтримку благодійного проєкту 
з метою скорочення витрат фонду 
на організацію заходу, адже вне-
ски учасників за традицією на-
правляються реципієнту — Центру 
дитячої кардіології та кардіохірур-
гії МОЗ України. Для організації 
легкоатлетичного заходу «Пробіг 
під каштанами» містом буде роз-
роблено план-схему тимчасового 
перекриття вулиць. Безпосередньо 
у День Києва будуть встановлені 
краш-бар’єри, надано дві машини 
швидкої допомоги, авто пожежної 
безпеки та забезпечено правопо-
рядок силами поліції», — повідо-
мила директорка Департаменту 
молоді та спорту Юлія Хан.

Учасники Пробігу підтримують 
Центр дитячої кардіології та карді-
охірургії МОЗ України з 2002 року. 
За цей час зібрано понад 640 000 
доларів, на які було закуплено 
необхідне обладнання та витратні 
матеріали для реципієнта.

«Пробіг під каштанами» — масш-
табний щорічний благодійно-спор-
тивний проект в Україні. Пробіг 
проходить у форматі FUN RUN. Рух, 
в якому кожен може взяти участь, 
стати частиною великої, доброї 
справи! «ПРОБІГ під каштанами» — 
це БІГ ЗА ЖИТТЯ з усмішкою в серці! 
Проєкт був започаткований у 1993 
році і на сьогодні є невід’ємною 
частиною святкування Дня Києва.

За матеріалами  
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Кіт-рятувальник: столичні 
пожежники розказали 
про свого помічника

Головне управління ДСНС Укра-
їни у м. Києві ділитися історією 
про пухнастого мешканця одного 
з підрозділів. Своїм прикладом 
рятувальники закликають допо-
магати тим, хто цього найбільше 
потребує.

Зустріч кошеня та начальника 
частини спеціальних рятувальних 
робіт Артур Моркотенко сталася 
у січні. Тоді чоловік забрав його 
з під’їзду будинку, куди котика 
підкинули «небайдужі громадяни». 
Допис про те, що вже тиждень ко-
шеня замерзає й голодує у під’їзді 
Артур побачив у Facebook, тож ви-
рішив забрати пухнастого до себе.

В одну мить чотирилапий 
отримав люблячу родину, догляд, 
формений одяг, ім’я та навіть спе-
ціальне звання майора.

З того часу Чівас, саме так звати 
грозу мишей та емоційного розрад-
ника рятувальників, живе в кабінеті 
свого рятівника. У вільний від ви-
конання службових обов’язків час 
котик спить у лотку для паперів та 
гуляє частиною.

«Ми переконані, що такі історії 
та вчинки варті суспільної уваги, 
адже це неабияк надихає та не дає 

зневіритись у буденності. Корис-
туючись нагодою, ми закликаємо 
усіх брати приклад із наших вогне-
борців — не боятися простягнути 
руку допомоги тим, хто цього най-
більше потребує. У часи недуги, 
котра накрила увесь світ, ми як 
ніколи маємо бути милосердними 
та дбати один про одного», — за-
кликають столичні рятувальники.

За матеріалами  
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