
ЯК ЗАЗНАЧИЛА Урядовий упо-
вноважений з прав осіб з ін-
валідністю Раїса 
Панасюк, наразі 
столиця не при-
стосована належ-
ним чином для 
маломобільних 
людей. Найбільш 
показовими є погана доступність 
міського публічного простору та 
непристосованість транспортної 
інфраструктури. 

«На жаль, безбар’єрне фізичне 
середовище у столиці відсутнє 
як таке. Кидається у вічі недо-
статня кількість ліфтів, ескалато-
рів та зручних входів до станцій 
підземки. Загалом для людей з 
обмеженою мобільністю місто 
розірване на безліч шматків, між 
якими часто лежать перешкоди 
різної складності – сходи, бордюри, 
підземні чи наземні переходи, не-
пристосований транспорт, вузькі 
двері та тротуари тощо. І ми маємо 
це все передбачити комплексно, 

необхідно рухатися від точкових 
рішень до системності», – зазна-
чила Раїса Панасюк. 

На круглому столі делегації з 
різних міст України поділились до-
свідом щодо доступності міського 
простору та запропонували свої 
бачення у вирішенні цього питан-
ня. Представники Департаменту 
транспортної інфраструктури роз-
повіли про концепцію розвитку 
велосипедної інфраструктури та 
презентували впровадження у 
центральній частині безбар’єрного 
середовища, що дозволить зробити 
Київ комфортним як для пішоходів 
та велосипедистів, так і для людей 
з обмеженими можливостями. 
За даними Департаменту, нині у 
столиці облаштовано більш ніж 
7000 бар’єрних зон, ще понад сотня 
з’явиться до кінця року. Щоправда, 
це критично мало, порівняно з єв-
ропейськими країнами. Експерти 
наголошують: аби зробити Київ 
дійсно безбар’єрним, необхідно 
переглянути державні будівельні 

норми, оскільки вони застаріли й 
не відображають положення Кон-
венції ООН про права інвалідів, яка 
наразі діє в Україні. Мета змін – 
впровадження в життя ідеології 
Універсального дизайну. 

«Універсальний дизайн також 
називають інклюзивним дизай-
ном, дизайном для всіх, а також 
дизайном на всі випадки життя. Це 
не певний стиль, а загалом орієн-
тування на всі процеси дизайну, в 
основі якого лежить відповідаль-
ність перед користувачем. Одним 
із прикладів універсального дизай-
ну є плаский вхід до будівлі. Така 
конструкція приносить користь 
не тільки людям з інвалідністю, 
вона набагато зручніша для людей 
з дитячими колясками або тих, 

хто переносить 
щось важке і ве-
лике», – розпові-
ла керівник про-
ектів Програми 
розвитку ООН з 
питань реформ 

в соціальному секторі Олена 
Іванова. 

Також пристосувати столицю 
для людей з особливими потреба-
ми має спеціальна міська цільова 
програма. Над її розробкою вже 
працюють у КМДА. 

«Я впевнений, що після сьогод-
нішнього круглого столу Київ стане 
ще більш дружнім і доступнішим, а 
згодом матиме честь називати себе 
безбар’єрним містом. Бо наше голо-

вне завдання на сьогодні у цьому 
напрямі – розробка Міської комп-
лексної цільової програми «Київ 
без бар’єрів», за допомогою якої 
буде запроваджуватись єдиний 
стандарт адаптації об’єктів до по-
треб осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. У 
програмі передбачать всі деталі, про 

які забувають під 
час будівництва 
та реконструкцій 
культурних та ад-
міністративних 
об’єктів», – наго-
лосив директор 

Департаменту соціальної по-
літики КМДА Юрій Крикунов. 

За його словами, зробити Київ 
дружнім та безбар’єрним повинні, 
перш за все, самі мешканці. Саме 
з цією метою для працівників 
столичної мерії проведуть без-
коштовний тренінг. 

Що стосується транспорту у 
столиці, то за даними КП «Київ-
пастранс», на сьогодні функціонує 
691 автобус (431 з них – низько-
підлогові, тобто пристосовані для 
людей з обмеженими можливос-
тями), 510 тролейбусів (серед яких 
437 для людей з інвалідністю) та 
419 трамваїв (серед яких лише 47 
мають можливість перевозити 
людей на візках). Цьогоріч плану-
ється закупити ще 100 автобусів, 
80 тролейбусів та 47 трамваїв, які 
зможуть перевозити людей з об-
меженими можливостями �
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Днями у Київраді представники громадськості та 
міської влади обговорювали, як зробити столицю 
універсальною і зручною для всіх, насамперед, для 
людей з обмеженими можливостями. Круглий стіл  
«Зробити Київ дружнім і безбар’єрним» провели у 
рамках Європейського тижня місцевої демократії.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ |  «Хрещатик» 

Дмитра Давтяна 
призначено 
заступником голови 
КМДА 

Віталій Кличко підписав розпоряджен-
ня Київського міського голови №740 
про призначення Дмитра Давтяна за-
ступником голови КМДА з 27 вересня 
2017 року, у порядку переведення із 
Запорізької ОДА. Новий заступник 
голови КМДА опікуватиметься питан-
нями транспортної інфраструктури 
столиці. 

Дмитро Давтян народився 24 січня 
1985 року в м. Харків. У 2008-му здо-
був кваліфікацію магістра з фінансів 
у ХНУ імені В. Н. Каразіна. Трудову 
діяльність розпочав у 2001 році на 
посаді стажиста менеджера відді-
лу продажу ВАТ «Готель «Харків». У 
2003-му працював журналістом ПП 
«Медіаком Плюс». У 2010-2012 рр. 
– директор ТОВ «Інвестиційна гру-
па ДАД». У 2014 до 2015 року – на-
чальник Департаменту європейської 
інтеграції та інвестиційної політики 
Державної адміністрації залізничного 
транспорту України. З 17 квітня до 09 
жовтня 2015 року – директор ТОВ 
«Інвестиційна група ДАД». З 29 квітня 
2016-го – перший заступник голови 
Запорізької ОДА. З 27 вересня 2017 
року – заступник голови КМДА. 

Рух авто через 
залізничний переїзд 
на проспекті Науки 
тимчасово закриють 

За інформацією Південно-Західної 
залізниці ПАТ «Українська залізниця», 
у зв’язку з невідкладними ремонтно-
колійними роботами рух транспорту 
через залізничний переїзд на про-
спекті Науки тимчасово закривається: 
з 19.00 4 жовтня до 08.00 5 жовтня; 
з 19.00 5 жовтня до 08.00 6 жовтня. 

Комунальна корпорація «Київав-
тодор» просить водіїв із розумінням 
поставитися до тимчасових незруч-
ностей, пов’язаних із виконанням 
ремонтних робіт. 

«Фантастична історія» 
на Співочому полі 

4 жовтня о 12.00 на Печерську від-
будеться урочисте відкриття фес-
тивалю хризантем. Понад 25 тисяч 
рослин різних сортів та кольорів: 
жовта, біла, помаранчева, рожева, 
бордо, червона, теракотова, пурпу-
рова (Gigisnow; Daniellered; GigiGold; 
Gigiyellow; Ursulaorange; Ursulapink; 
Daniellepurple) на площі близько 2000 
кв.м. разом з інертними матеріалами 
сформують справжню осінню фантас-
тичну історію в хризантемових тонах. 

Крім квіткового фестивалю, на 
різнобарвному майданчику щовихід-
них традиційно будуть проводитись 
майстер-класи та розважальна про-
грама для дітей. Працює квітковий 
фестиваль щодня з 9.00 до 21.00 до 
23 жовтня 2017 року.
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 �  Місто розробить цільову програму для людей 
з особливими потребами 

Пристосувати столицю для людей з особливими потребами має спеціальна міська цільова програма «Київ без бар’єрів», за допомогою якої буде запроваджуватись 
єдиний стандарт адаптації об’єктів до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про видачу ліцензії  
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС»
Розпорядження № 1030 від 28 серпня 2017 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року 
№ 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про видачу  
ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ  

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ШКОЛА ІНВЕНТОР СКУЛ»  
ліцензії на право провадження освітньої діяльності  

у сфері загальної середньої освіти
Розпорядження № 978 від 17 серпня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 9 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІМНАЗІЯ «НАШЕ МАЙ-
БУТНЄ» (ідентифікаційний код 39163122, міс-
цезнаходження: 04119, м. Київ, вулиця Дег-
тярівська, будинок 25-а, 3-4 поверх) ліцензію 
на право провадження освітньої діяльності 
у сфері загальної середньої освіти (базової 
загальної середньої освіти, повної загальної 
середньої освіти).

2. Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за-
безпечити оприлюднення цього розпорядження 
на Єдиному веб-порталі територіальної громади 
міста Києва.

3. ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ГІМНАЗІЯ «НАШЕ МАЙБУТНЄ» 
не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення 

цього розпорядження внести плату за видачу 
ліцензії на відповідний розрахунковий рахунок, 
зазначений у інформаційній картці адміністра-
тивної послуги з видачі ліцензії на освітню ді-
яльність (розширення провадження освітньої 
діяльності) у сфері загальної середньої освіти, 
затвердженій розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10 листопада 2016 
року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Голова
В. Кличко

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» (іден-
тифікаційний код 40863647, місцезнаходження: 
02081, м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, 
будинок 19-а) ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, крім 
транспортування теплової енергії за нерегу-
льованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» у строк 
не пізніше десяти робочих днів з дня опри-
люднення цього розпорядження внести, на 
відповідний рахунок територіального органу 

Державної казначейської служби України за 
кодом класифікації доходів бюджету 22010200 
згідно з додатком, плату за видачу ліцензії, яка 
становить 10 відсотків від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання цього розпорядження.

3. Контроль, за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується.  
Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА.

1. Видати ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТ-
НЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ШКОЛА ІН-
ВЕНТОР СКУЛ» (ідентифікаційний код 41442903, 
місцезнаходження: 02140, м. Київ, вулиця Бориса 
Гмирі, будинок 6) ліцензію на право провадження 
освітньої діяльності у сфері загальної середньої 
освіти (початкової загальної освіти).

2. Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за-
безпечити оприлюднення цього розпорядження 
на Єдиному веб-порталі територіальної громади 
міста Києва.

3. ПРИВАТНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ШКОЛА ІНВЕНТОР 
СКУЛ» не пізніше 10 робочих днів з дня опри-

люднення цього розпорядження внести плату 
за видачу ліцензії на відповідний розрахунковий 
рахунок зазначений у інформаційній картці адмі-
ністративної послуги з видачі ліцензії на освітню 
діяльність (розширення провадження освітньої 
діяльності) у сфері загальної середньої освіти, 
затвердженій розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10 листопада 2016 
року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про видачу  
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІМНАЗІЯ «НАШЕ МАЙБУТНЄ»  
ліцензії на право провадження освітньої діяльності  

у сфері загальної середньої освіти
Розпорядження № 1155 від 20 вересня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 9 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 98 (1777), середа, 4 жовтня 2017 р.

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО- 
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КЛЕВЕР СКУЛ» ліцензії  

на право провадження освітньої діяльності  
у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 973 від 16 серпня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 9 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

Про видачу  
ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО- 

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КЛЕВЕР СКУЛ» ліцензії  
на право провадження освітньої діяльності  

у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 967 від 14 серпня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 9 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

Про видачу ліцензії  
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО  

РАЙОНУ М. КИЄВА»
Розпорядження № 1153 від 19 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року 
№ 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

1. Видати ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬ-
НО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КЛЕВЕР СКУЛ» 
(ідентифікаційний код 41447299, місцезнахо-
дження: 03061, м. Київ, вулиця Анни Ахматової, 
будинок 22, офіс 4) ліцензію на право прова-
дження освітньої діяльності у сфері загальної 
середньої освіти (початкової загальної освіти).

2. Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за-
безпечити оприлюднення цього розпорядження 
на Єдиному веб-порталі територіальної громади 
міста Києва.

3. ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КЛЕВЕР СКУЛ» не 
пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення 

цього розпорядження внести плату за видачу 
ліцензії на відповідний розрахунковий рахунок 
зазначений у інформаційній картці адміністра-
тивної послуги з видачі ліцензії на освітню ді-
яльність (розширення провадження освітньої 
діяльності) у сфері загальної середньої освіти, 
затвердженій розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10 листопада 2016 
року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

1. Видати ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬ-
НО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КЛЕВЕР СКУЛ» 
(ідентифікаційний код 41447299, місцезнахо-
дження: 02081, м. Київ, вулиця Анни Ахматової, 
будинок 22, офіс 4) ліцензію на право прова-
дження освітньої діяльності у сфері дошкільної 
освіти (розвиток дітей дошкільного віку, корекція 
психологічного і фізичного розвитку таких дітей ).

2. Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за-
безпечити оприлюднення цього розпорядження 
на Єдиному веб-порталі територіальної громади 
міста Києва.

3. ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИ-
ХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КЛЕВЕР СКУЛ» не пізніше 

10 робочих днів з дня оприлюднення цього 
розпорядження внести плату за видачу ліцензії 
на відповідний розрахунковий рахунок зазна-
чений у інформаційній картці адміністративної 
послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність 
(розширення провадження освітньої діяльності) 
у сфері дошкільної освіти, затвердженій розпо-
рядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 10 листопада 2016 року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТ-
ЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 39607507, 
місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Симирен-
ка, будинок 17) ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії, крім постачання теплової енергії за не-
регульованим тарифом.

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КЕ-
РУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТ-
ЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА» у строк не пізніше десяти робочих 
днів з дня оприлюднення цього розпорядження 
внести, на відповідний рахунок територіального 

органу Державної казначейської служби України 
за кодом класифікації доходів бюджету 22010200 
згідно з додатком, плату за видачу ліцензії, яка 
становить 10 відсотків від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується.  
Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА.



3РЕКЛАМА Хрещатик
4 жовтня 2017 р.

№102 (5015)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

1. Замовник: КП "Спецжитлофонд".
Поштова і електронна адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34.
2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варі-

анти): с.Биківня у Деснянському районі м. Києва.
3. Характеристика підприємства (орієнтовно, за об'єктами – 

аналогами): Прокладання зовнішніх інженерних мереж та 
будівництво під'їзних шляхів до земельних ділянок, наданих 
у власність громадянам – членам сімей загиблих (померлих) 
киян – учасників антитерористичної операції с. Биківня у 
Деснянському районі Даним проектом передбачається про-
кладання газопроводів середнього тиску, дощової каналізації, 
водопроводу, самопливної та напірної каналізації, електро-
кабелів та кабелів зв'язку. Передбачено влаштування доріг з 
асфальтобетонним покриттям.

Об'єкт не відноситься до переліку екологічно небезпечних згідно 
Постанови КМУ від 28.08.2013 р. "Про затвердження переліку 
видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку". Термін експлуатації 30 р. і більше (види та обсяги 
продукції, що виробляється, строк експлуатації).

4.Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: 
об'єкт комунального призначення: забезпечення зовнішніми ін-
женерними мережами та під'їзними шляхами земельних ділянок.

5.Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних: тимчасове вилучення земельних ділянок під 

будмайданчики (площа земель, які вилучаються у тимчасове і 
постійне користування, вид користування) 

сировинних: використання місцевих матеріалів, які при ви-
робничому контролі перевіряються відповідності їх вимогам 
ГОСТів і стандартів, паспортів, сертифікатів (види, обсяги, місце 
розробки і видобування, джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): електроенергія – 
тимчасове підключення до міських електричних мереж (види, 
обсяги, джерела)

водних: тимчасове підключення до міських мереж міста (об-
сяги, потрібна якість, джерела водозабезпечення) 

трудових: згідно кошторису.
6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): 

доставка будматеріалів та конструкцій автомобільним транспортом. 
Потреба в механізмах та будівельному транспорті визначається 
в розділі ПОБ.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варі-
антами: У проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно 
діючих нормативних документів.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за варіантами: Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та 
інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні 
рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-

гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні 
заходи. Передбачається: на момент виконання будівельних робіт 
відведення господарсько-побутових стоків до міської каналіза-
ційної мережі; відведення дощових і талих до міської дощової 
каналізації; благоустрій та прилеглої території.

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві 
і експлуатації) на навколишнє середовище і види впливів на:

Клімат і мікроклімат – відсутні джерела, які впливають на 
клімат та мікроклімат. 

Геологічне середовище – впливає, завдяки прийнятим заходам, 
вплив у межах діючих нормативів.

Повітряне середовище: При будівництві – вплив незначний, 
при експлуатації – вплив в межах норм. Концентрації шкідливих 
речовин в атмосферному повітрі не перевищують нормативів ГДК.

Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.
Ґрунти: Рослинний шар ґрунту підлягає збереженню з по-

дальшим використанням для благоустрою території. Розробка 
ґрунту з вивозом у відвал.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: впливає, видалення 
зелених насаджень згідно акту обстеження зелених насаджень, 
що підлягають видаленню. Замовником сплачується відновна 
вартість за знесені зелені насадження. Вплив компенсований.

Навколишнє соціальне середовище: впливає позитивно: за-
безпечення земельних ділянок, наданих у власність громадянам – 
членам сімей загиблих (померлих) киян – учасників антитерорис-
тичної операції інженерними мережами та під'їзними шляхами.

Навколишнє техногенне середовище: проектні рішення будуть 
відповідати будівельним вимогам і правилам.

10.Відходи виробництва і можливість їх повторного викорис-
тання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання: при 
проведенні будівельних робіт утворюються відходи – вироблений 
ґрунт, будівельні відходи. Проектом передбачений вивіз відходів 
зразу після їх вилучення.

11.Обсяг виконання ОВНС: в обсязі відповідно до ДБН 
А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: Виконує Деснянська райдержадмі-
ністрація в порядку, встановленому законодавством, за адресою 
02000, м.Київ, проспект Маяковського, 29, тел. (044) 546-08-70, 
електрона адреса: rda@golosiiv.gov.uа; Надати пропозиції мож-
ливо протягом місяця з дня опублікування даної заяви в ЗМІ в 
Деснянську;

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту 
і ОВНС, подачі пропозицій)

Планована діяльність – ТЕО "Прокладання зовнішніх інженер-
них мереж та будівництво під'їзних шляхів до земельних ділянок, 
наданих у власність громадянам – членам сімей загиблих (по-
мерлих) киян – учасників антитерористичної операції с. Биківня 
у Деснянському районі".

Мета планованої діяльності – забезпечення зовнішніми 
інженерними мережами та під'їздними шляхами земельних ді-
лянок, наданих у власність громадянам – членам сімей загиблих 
(померлих) киян – учасників антитерористичної операції.

Шляхи здійснення мети – передбачається прокладання га-
зопроводів середнього тиску, дощової каналізації, водопроводу, 
самопливної та напірної каналізації, електрокабелів та кабелів 
зв'язку. Передбачено влаштування доріг з асфальтобетонним 
покриттям.

Метою ОВНС є визначення доцільності планованої діяльності 
і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, держав-
но-правових та інших заходів по забезпеченню безпеки НС [1.1 
ДБН А.2.2-1-2003].

Врахування громадської думки – ТЕО передбачається 
вирішити проблему забезпечення інженерними мережами та 
під'їзними шляхами приватної забудови.

Перелік найзначніших впливів на стан НС:
Під час будівництва:
• Порушення біосистем (біогеоценозів тощо), зелених на-

саджень.
• Тимчасове вилучення земель.
• Виробничий шум.
• Забруднення навколишнього середовища будівельним сміттям.
• Забруднення викидами азоту двоокису N0
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 від будівельних машин і механізмів.
• Викиди компонентів зварювального аерозолю.
• Скиди стічних вод із зваженими речовинами (з відстійників 

миття колес).
• В разі виконання при будівництві всіх проектних рішень, 

які обґрунтовані у відповідності з діючими нормативними до-
кументами і рекомендаціями, прогноз можливості виникнення і 
розвитку небезпечних геологічних процесів вздовж траси дощової 
каналізації та прилеглої території, розробка у проекті заходів по 
їх запобіганню, суттєвих змін в гідрогеологічній ситуації району 
будівництва не очікується.

• Використання технологій і матеріалів, що мають помітний 
негативний вплив на навколишнє середовище не передбачається.

Під час експлуатації:
• Через відсутність високочутливих до антропогенного наван-

таження видів тварин і рослин, кардинальних змін у екосистемі 
регіону не передбачається.

• Викиди шкідливих речовин під час експлуатації під'їзних доріг.

Підсумки кількісної та якісної оцінки впливів 
з урахуванням можливих аварійних ситуацій: 

Маса викидів шкідливих речовин об'єктом – в процесі 
будівництва інженерних мереж та під'їзних шляхів прогнозуються 
тимчасові максимальні разові викиди основних забруднювачів 
від будівельної техніки.

Шумовий вплив
Шумовий вплив здійснюється тимчасово під час проведення 

будівельних робіт. Для захисту від шуму передбачається огороджен-
ня будівельних майданчиків тимчасовою огорожею висотою 2 м.

Вібраційний вплив
Під час будівельних робіт санітарні норми для населення 

щодо віброзміщення виконуються вже безпосередньо на межі 
будмайданчика. Застосування морально застарілої техніки проект 
не передбачає. У складі проекту організації робіт передбачені 
стандартні противібраційні заходи. У цілому вібраційний вплив 
будівельних робіт на населення, персонал, ґрунти та конструкції 
несуттєвий.

Вплив ЕМП
При проведенні будівельних робіт необхідні та достатні стан-

дартні заходи захисту персоналу від ЕМП. На проектованій трасі 
колектора дощової каналізації відсутня необхідність впровадження 
спеціальних заходів щодо захисту від ЕМП, крім тих, що перед-
бачені проектом.

Вплив на геологічне середовище 
Вплив – в межах дозволених рівнів

Вплив на водне середовище 
Вплив – в межах дозволених рівнів.
Безпосередній скид дощових вод у відкриті водойми не 

передбачається. Скид відбувається в міський дощовий колек-
тор. Водопостачання та каналізування тимчасових будівельних 
майданчиків – централізоване з підключенням до існуючих 

міських мереж, що гарантує безпеку планованої діяльності для 
поверхневих вод.

Вплив на ґрунти
Відходи будівельного виробництва-будівельне сміття тран-

спортується на звалище. Спалювати та закопувати відходи 
забороняється.

Основним заходом щодо збереження ґрунтового покрову  в 
зоні впливу будівництва є зрізування та збереження родючого 
шару із подальшим використання для благоустрою території.

Вплив на рослинний і тваринний світ
Земельні ділянки, які тимчасово вилучаються для розміщення 

будівельних майданчиків, не відносяться до переліку територій, 
що резервуються для створення озелененої впорядкованої 
території загального користування згідно Програми розвитку 
зеленої зони м.Києва до 2010 р. та концепції формування зелених 
насаджень центральної частини міста, затвердженої рішенням 
КМР від 19.07.05 р. № 806/3381.

Знесення існуючих зелених насаджень виконується відповідно 
до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.06 р. № 1045 
та Порядку видалення зелених насаджень на території м.Києва, 
затвердженого рішенням КМР від 27.10.11 р. №384/6600 після 
сплати відновної вартості зелених насаджень та отримання до-
звільної документації на будівництво.

Пересаджування зелених насаджень має виконуватись спе-
ціалізованими підприємствами в районі, де здійснюється їх 
видалення відповідно до Правил утримання зелених насаджень 
у населених пунктах України.

Вплив на техногенне середовище 
Інженерні мережі забезпечать надійне обслуговування території.

Вплив на соціальне середовище 
Об'єкт комунального призначення: забезпечення зовнішніми 

інженерними мережами та під'їздними шляхами земельних ділянок.
Вплив на історико-культурне середовище 

Проектована діяльність не впливає на історико-культурне 
середовище.

Перелік залишкових впливів 
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм 

шкідливий вплив на навколишнє середовище під час будівництва 
повністю компенсується по його завершенні і практично відсутній 
при експлуатації об'єкта.

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:
• Об'єкт не відноситься до переліку екологічно небезпечних.
• Об'єкт при виконанні природоохоронних заходів та санітар-

них норм практично не буде здійснювати шкідливого впливу на 
середовище під час будівництва за рахунок оптимізації проектних 
рішень по його організації.

• Проектована діяльність обумовлює зниження екологічного 
ризику.

Заходи, що вжиті для інформування громадськості 
про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення

Інформування населення здійснює Деснянська райдержадмі-
ністрація в порядку, встановленому законодавством, за адресою: 
02000, м.Київ, проспект Маяковського, 29, тел. (044) 546-08-70, 
електрона адреса: rda@golosiiv.gov.ua; Надати пропозиції мож-
ливо протягом місяця з дня опублікування даної заяви в ЗМІ в 
Деснянську

Планована діяльність здійснюється за вимогами ДБН 360-
92** в частині обов'язкового забезпечення потреб населення в 
інженерних мережах та автошляхах.

Вигоди громадськості від реалізації планованої діяльності:
• забезпечення інженерними мережами території ділянок, 

наданих у власність громадянам –членам сімей загиблих (по-
мерлих) киян – учасників антитерористичної операції с. Биківня 
у Деснянському районі;

• запобігання можливих негативних наслідків для міста та 
навколишнього середовища.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА:
• будівництво та експлуатація об'єктів проектованої діяль-

ності у відповідності з нормами і правилами охорони НС і вимог 
екобезпеки;

• дотримання екологічних обмежень згідно ОВНС;
• впровадження захисних заходів згідно вищеподаному переліку;
• вивіз будівельного сміття;
• благоустрій території.

Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України оголо-
шує про намір передачі державного нерухомого майна в оренду (03187, м. Київ, проспект 

Академіка Глушкова, 42)
Об'єкт:

- нежитлове приміщення площею 35,30 кв.м на другому поверсі корпусу 5/1; вартість за незалежною 
оцінкою станом на 31.07.2017 становить 138 376,00 грн; термін оренди: 2 роки 364 дні (запропонований 
заявником). Можлива мета використання (запропонована заявником): розміщення офісу. Початкова 
ціна без ПДВ 58,80 грн за 1 кв.м на місяць (коригується на індекс інфляції).

- нежитлове приміщення площею 33,60 кв.м; вартість за незалежною оцінкою станом на 31.07.2017 
становить 100 766,40 грн; термін оренди: 2 роки 364 дні (запропонований заявником). Можлива мета 
використання (запропонована заявником): розміщення складу. Початкова ціна без ПДВ 37,48 грн за 
1 кв.м на місяць (коригується на індекс інфляції).

- нежитлове приміщення площею 110,60 кв.м; вартість за незалежною оцінкою станом на 31.07.2017 
становить 331 689,40 грн; термін оренди: 2 роки 364 дні (запропонований заявником). Можлива 
мета використання (запропонована заявником): розміщення виробництва. Початкова ціна без ПДВ

37.48 грн за 1 кв.м на місяць (коригується на індекс інфляції).
- нежитлове приміщення площею 69,40 кв.м; вартість за незалежною оцінкою станом на 31.07.2017 

становить 208131,0 грн; термін оренди: 2 роки 364 дні (запропонований заявником). Можлива мета 
використання (запропонована заявником): розміщення виробництва. Початкова ціна без ПДВ

37.49 грн за 1 кв.м на місяць (коригується на індекс інфляції).
- нежитлове приміщення площею 42,00 кв.м; між 1-м та 2-м поверхами корпусу 5/1 вартість за 

незалежною оцінкою станом на 31.07.2017 становить 156 324,00 грн; термін оренди: 2 роки 364 дні 
(запропонований заявником). Можлива мета використання (запропонована заявником): інше ви-
користання. Початкова ціна без ПДВ 46,52 грн за 1 кв.м на місяць (коригується на індекс інфляції).

Інформація для орендарів:
1. Укладення договору оренди на умовах типового.
2. Додаткові умови: відшкодування Орендодавцю витрат на утримання орендованого приміщення, 

комунальних платежів, податку на землю, на розміщення оголошення.
3. У разі надходження додаткових заяв буде оголошено конкурс на право оренди цих об'єктів.
4. Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після 

публікації оголошення. Заяви приймаються за адресою: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42, корпус 
2, кімн. 514 б. Довідкову інформацію можна отримати за тел: (044) 526-55-06, факс: (044) 526-64-57.

Повідомлення
Адміністративна колегія Київського обласного тервідділення АМКУ прийняла рішення від 15.08.2017 

року № 30 у справі № 7/8-р-02-05-17 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
та накладення штрафу". З детальним текстом рішення TOB "Квартал – Авіа Сервіс" (ідентифікаційний 
код 38316473) може ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням http://www.amс.
gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА про екологічні наслідки діяльності під час експлуатації проектованого об'єкта

Замовник –
Директор КП "Спецжитлофонд"
В.В. Шарій

Генеральний проектувальник:
Директор
ДП "Інститут "Київінжпроект" ПАТ 
"Київпроект"
М.С. Марченко

Замовник –
Директор КП "Спецжитлофонд"
В.В. Шарій

Генеральний проектувальник:
Директор
ДП "Інститут "Київінжпроект" ПАТ 
"Київпроект"
М.С. Марченко
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«У КИЄВІ курсують 400 трамваїв, 90% з них старше 
30 років. Тож ми купуємо 40 польських трамваїв і 
ще 7 львівських, заводу «Електрон». Це високотех-
нологічний європейський транспорт з низькою 
підлогою, кондиціонерами, відеоспостереженням 
та Wi-Fi. Також закупили 60 автобусів МАЗ, що від-
повідають сучасним вимогам», – заявив мер Києва 
Віталій Кличко в інтерв’ю виданню «Новое время». 

Щоб повністю оновити транспортний парк, по-
трібно купити ще 165 нових трамваїв, понад 230 
автобусів, 230 тролейбусів. «Тобто, в три-чотири рази 
більше, ніж придбали зараз. За найскромнішими 
прогнозами, потрібно ще років п’ять, щоб купити 
новий транспорт, – зауважив пан Кличко. – Відкрию 

невеличку таємницю. Коли я їздив на польський 
завод Pesa, то домовився з керівництвом компанії, 
що в Києві вони відкриють свій завод – спочатку 
великовузлового складання, а згодом – повний цикл 
виробництва» 

ПРО ЦЕ ЙШЛОСЯ під час круг-
лого столу в «Укрінформі». У обго-
воренні взяли участь відомі укра-
їнські письменники, сценаристи, 
книговидавці. 

Як розповіла заступник дирек-
тора Департаменту ‒ начальник 

управління інформполітики та 
комунікацій Тетяна Гузенко, вони 
дуже плідно співпрацюють з «Ко-
ронацією слова»: 

«Ми маємо з 2016 року діючий 
меморандум про співпрацю. Цього 
року «Коронація слова» започат-

кувала нову номінацію короткої 
прози про сучасний Київ та киян. 
Ми вручали разом нагороди 15 
червня у Колонній залі КМДА на-
шим першим переможцям. Маємо 
бажання та натхнення працювати 
і надалі разом. 

Крім цього, обговорили таку 
захоплюючу і надихаючу місію, 
як промоція читання, яка вкрай 
важлива та необхідна». 

Варто зазначити, що літератур-
ний конкурс «Коронація слова» 
цього року поповниться новими 
спецвідзнаками, серед яких: «Кон-
курс оповідань «Terra інклюзія» 
від Олени Осмоловської, «Кращий 
твір на тему «Правосуддя» від 
Асоціації розвитку суддівського 
самоврядування України, кра-
щий твір про життя і творчість 
Йогана Георгія Пінзеля від Тараса 
Демкури 

ІНІЦІАТОРАМИ виступили Національний іс-
торико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та 
Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC). 

«Для історії важливий не лише процес її збережен-
ня, а й відновлення втраченого. Якщо наша з вами 
пам’ять про минуле – це фундамент історичної спра-
ведливості, то створення Лапідарію можна назвати 
одним із кроків на шляху до її побудови», – сказав 
гендиректор Національного історико-меморіального 
заповідника «Бабин Яр» Борис Глазунов. 

«Майбутній Лапідарій – це не просто зібрання 
надгробних плит зі Старого єврейського кладови-
ща. Йдеться про абсолютно нове явище в історії 
демократичної України. У такий спосіб ми прагнемо 
відновити справедливість та вшанувати пам’ять 
жертв тоталітарних режимів», – зазначив генди-
ректор Меморіального центру Голокосту «Бабин 
Яр» Марек Сівєц. 

«Я вдячний Національному історико-меморіаль-
ному заповіднику «Бабин Яр» та Меморіальному 
центру Голокосту «Бабин Яр» за ідею створення 
Лапідарію і вшанування пам’яті Лук’янівського 
єврейського кладовища. Тут було поховано багато 
видатних єврейських діячів, які стали символом 
процвітаючої культури, що була майже повністю 

знищена внаслідок нацистського вторгнення», – 
підкреслив Надзвичайний і Повноважний Посол 
держави Ізраїль в Україні Еліав Білоцерківський. 

Наразі більш ніж 70 меморіальних плит та надгроб-
них пам’ятників (мацев) були знайдені у Реп’яховому 
яру. Всі об’єкти у якості експозиції виставлені вздовж 
«Дороги скорботи» (від будівлі на вул. Мельникова, 
44, де розташовувалася контора колишнього кладо-
вища, до пам’ятного знаку «Менора») 

СТАНОМ на п’ятницю, технічно 
підготовлені до роботи взимку 
системи теплоспоживання понад 
99,8% житлових будинків Киє-
ва. Ті з них, що обслуговуються 
комунальними ЖЕД, отримали 
відповідні акти готовності об-
сягом 81%, а решта – в процесі 
оформлення документів. 

За інформацією Департамен-
ту ЖКІ КМДА, об’єкти міського 
господарства фактично готові до 

роботи в опалювальний сезон, і 
зараз здійснюється оформлення 
актів готовності систем тепло-
постачання. Разом із тим, є про-
блеми у будинків ОСББ та ЖБК, 
що отримали низку зауважень 
у результаті обстежень. Голови 
правлінь цих будинків найближ-
чими днями мають виправити 
ситуацію та отримати відповідні 
документи у теплопостачальних 
підприємств 

КИЇВСЬКА місцева прокуратура 
№4 через суд домоглася повер-
нення у комунальну власність 
ділянки на о. Труханів, що від-
носиться до земель історико-
культурного призначення. 

Встановлено, що підприє-
мець, не маючи жодного пра-
вовстановлюючого документа, 
самовільно зайняв майже 10 со-
ток землі на території пам’ятки 
ландшафту місцевого значення 

«Історичний ландшафт Київ-
ських гір і долини р. Дніпра» 
та самовільно звів на ній 2 не-
житлових приміщення. 

Реагуючи на зазначені по-
рушення, місцева прокуратура 
заявила позов до суду про по-
вернення території з незаконно-
го користування та звільнення 
її від самочинно збудованих 
споруд. Суд задовольнив позов 
у повному обсязі 

ПІД ЧАС ЗАСІДАННЯ Комісії з 
питань найменувань підтримано 
низку перейменувань вулиць і 
об’єктів у столиці. Зокрема йшло-
ся про перейменування станції 
метро «Петрівка» на «Почайна», 
Московського мосту на Північ-
ний, щодо уточнення назви парку 
«Оболонь», а саме: парк «Урочище 
Наталка». Окрім того, пройшли 
громадські обговорення і на-
правлені до Київради наступні 
перейменування: вул. Кірово-
градської на вул. Володимира 
Брожка, вул. Жовтневої на вул. 
Сулимівську, пров. Панфіловців 
на пров. Йова Борецького, вул. 
Анрі Барбюса на вул. Василя Тю-
тюнника, вул. Маршала Жукова 
на вул. Кубанської України, вул. 
Миколи Матеюка на вул. Василя 
Іваниса, присвоєння скверу на 
вул. Січових Стрільців, 27 назви 
«Сквер Канадський», переймену-

вання скверу Андрія Іванова на 
сквер «Латвійський», присвоєння 
скверу між вул. Жилянська, Ко-
роленківська, Тарасівська імені 
Дмитра Пешева, перейменування 
лінії метро «Куренівсько-Черво-
ноармійська» на «Оболонсько-
Теремківську». 

Також нові назви отримають 
34 вулиці. На громадські обго-
ворення направлені наступні 
пропозиції щодо переймену-
вання: вул. Павла Пестеля на вул. 
Братства Тарасівців, вул. Сара-
товської на вул. Героїв Базару, 
бібліотеки Валі Котика на честь 
Івана Григоровича-Барського, 
вул. Курської на вул. Геннадія 
Воробйова, вул. Мельникова на 
вул. Юрія Іллєнка, вул. Желябова 
на вул. Марії Капніст, вул. Олек-
сандра Сабурова на вул. Сержа 
Лифаря, вул. Клінічної на вул. 
Геннадія Книшова 

У Києві планують 
запустити виробництво 
польських трамваїв Pesa

Нові формати розвитку книговидання 
та популяризації читання

У Бабиному Яру презентували унікальний 
проект Лапідарію з могильних плит

Житловий сектор міста 
готують до зими

У користування громади 
повернуто землю на острові 
Труханів

У столиці може з’явитись 
станція метро «Почайна»
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