
№ 11 (5203)  п’ятниця  5 квітня 2019 р.



2 РЕКЛАМАХрещатик Київ
5 квітня 2019 р.
№11 (5203)

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.
1.1.Дані про плановану діяльність.
Проект будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

господарського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці загальною 
площею 4,3291 га по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва. Жит-
ловий будинок (1-ша черга).

Житловий будинок (1-ша черга) включає в себе двадцяти чотирьох поверховий моно-
літно-каркасний будинок з технічними поверхами. Житловий будинок об’єднує однорів-
невий підземний паркінг, який розташовано по всій ділянці проектування. Відмітка підлоги 
підземного паркінгу становить в абсолютних відмітках від 162.50 до 167.00.

Підземний паркінг розрахований на 98 машино-місць, поділений на протипожежні відсіки. 
У підвальному поверсі будівлі розміщені технічні приміщення будівлі (витяжна вент-

камера паркінгу, насосна гос-питного водопостачання, витяжна венткамера паркінгу; 
приміщення клапанів); господарсько-соціальні приміщення (гардеробні обслуговуючого 
персоналу, майстерня, склад). Для обслуговування технічних приміщень підвалу запро-
ектована зовнішня сходова клітка.

На першому поверсі житлових будинків запроектовано вхідну групу в житлову частину 
будинку. Вбудовані нежитлові та технічні приміщення розташовані на першому та друго-
му поверхах. 

Функціональне призначення даних приміщень переважно офісне. 
Окремі приміщення планується використовувати для розміщення соціально-побуто-

вих закладів (аптек, ЖЕК, банки, відділення зв’язку, торгівлі та спортивно-оздоровчого 
призначення).

Кількість квартир 1-ї черги становить – 294 квартири.
Розрахунки закладів обслуговування населення
1-ий поверх (висота поверху 3,60 м):
На першому поверсі будівлі розміщені вхідна група приміщень (рецепція, вестибюль, 

ліфтові холи та коридори); адміністративні приміщення; приміщення охорони (серверна 
пож. безпеки, приміщення відпочинку охорони); приміщення, що здаються в оренду (з 
безпосереднім входом зі сторони вулиці). Також на першому поверсі розміщені вбудовані 
приміщення трансформаторної та розподільчої підстанцій; приміщення сміттєкамери; 
технічні приміщення.

2-ий поверх (висота поверху 3,60 м):
На другому поверсі розміщені ліфтовий хол; офісні приміщення; технічні приміщення. 

Над холом 1-го поверху – двосвітний простір.
Житлова частина 3-ій – (24) поверхи (висота поверху 3,30 м):
Житлові квартири запроектовано на 3-му – (24) поверхах. Проектом передбачається 

максимально вільне планування внутрішніх приміщень квартир. На верхніх поверхах 
житлового будинку планується облаштувати двохрівневі квартири. Загальна кількість 
квартир на поверсі – 14. 

Запроектовані квартири відповідають умовам інсоляції впродовж 2,5 години і більше.
Житловий будинок обладнаний чотирьома ліфтами (один з яких – для транспортування 

пожежних підрозділів на 1000 кг), сміттєпроводом.
Для вертикального зв’язку між поверхами запроектовані 2 основні сходові клітки типу 

Н1 та Н4:
– одна незадимлювана сходова клітка типу Н4, яка з’єднує всі поверхи будівлі від першого 

поверху до експлуатованої покрівлі, вхід та вихід з сходової клітки типу Н4 здійснюється 
через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря при пожежі;

– одна незадимлювана сходова клітка типу Н1, яка з’єднує всі поверхи будівлі від пер-
шого до останнього житлового  поверху і забезпечує евакуацію з квартир через повітряну 
зону безпосередньо назовні.

Для сполучення офісних приміщень першого та другого поверхів  передбачаються 
облаштування внутрішніх сходових кліток  типу С-2.

Евакуація з офісних приміщень, розміщених на другому поверсі, передбачається через 
сходову клітку СК1, що веде безпосередньо назовні.

Проектом передбачені всі необхідні види інженерних комунікацій на рівні сучасних вимог.
Внутрішнє оздоблення передбачається у відповідності до санітарно-гігієнічних та 

функціональних вимог із застосуванням сучасних екологічно-чистих матеріалів та виробів 
вітчизняного та імпортного виробництва з розробкою відповідних креслень на робочій стадії 
проектування з погодженням рішень з інвестором і конкретним виробником.

В санвузлах та ваннах квартир, що знаходяться безпосередньо над приміщеннями 
вбудованих офісів, передбачено посилена гідроізоляція в підлозі цих приміщень. 

Усі мережі водопостачання та каналізації житлових поверхів проходять в окремих 
відокремлених шахтах без влаштування ревізій та прочисток на поверхах з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення.

На рівні технічного поверху розташовані виключно технічні приміщення, необхідні для 
безпечної експлуатації будівлі, а саме: дахова котельня. Безпосередньо на покрівлі будинку 
знаходяться припливно-витяжні установки офісних приміщень.

Приміщення котельної обладнано легко-скидними конструкціями з розрахунку не менше 
0,05 м2 на 1 м3 об’єму приміщення котельного залу, що становить 11,3 м2.

Евакуація з підземного паркінгу забезпечується окремими сходовими клітками СК1 
безпосередньо назовні.

На покрівлю передбачено 2 виходи: безпосередньо зі сходової клітки та через тамбур-шлюз.
З офісних приміщень, в яких одночасно знаходиться більше 50 чоловік, передбачено по 

2 евакуаційних виходи. Двері на шляхах евакуації, ущільнені в притворах, відкриваються 
по ходу евакуації. Оздоблювальні матеріали на шляху евакуації не горючі.

Будівельні роботи на ділянці проектування планується проводити поетапно. 
Проектом передбачено 1-ша черга будівництва.

Розрахунок кількості мешканців.
У житлових будинках – кількість осіб, що постійно перебувають на об’єкті, відповідно 

до ст. 3 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» визначається 
нормою 21 квадратний метр загальної площі на власника (наймача) та кожного члена його 
сім’ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім’ю (зазначена норма не застосовується 
при проектуванні гуртожитків та житла соціального призначення).

Техніко-економічні показники перша черга будівництва

№ п/п Показник Одиниця виміру Величини в оди-
ницях виміру

1. Загальна площа ділянки га 4,3291

2. Площа забудови м2 1 240

3. Поверховість поверх 24

4. Загальна площа об’єкта, в 
тому числі

м2 33 520

4.1. Підземна частина м2 4 204

4.2. Наземна частина м2 29 316 

5. Площа приміщень назем-
ної частини, в тому числі:

м2 24 693

- вбудовані приміщення м2 1 485

- комунікаційні приміщення м2 4 075

- технічні приміщення м2 717

- загальна площа квартир м2 18 416

6. Кількість квартир штук 294

7. Кількість машино-місць в 
підземному паркінгу

штук 98

І черга будівництва 24-поверховий житловий будинок

№ 
п/п

Назва 
об’єкта Черга Площа по поверхах

Функціо-
нальне 

призна-
чення 

Потужність

1.
Житловий 
будинок 

№ 1
І 

1 поверх 602 м2

Офісні 
примі-
щення

Максималь-
на кількість 

працівників 130 
осіб

2 поверх 700 м2

1.2.Мета проекту:
Проект будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

господарського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці загальною 
площею 4,3291 га по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва. Жит-
ловий будинок (1-ша черга).

Розташування проектуємого комплексу на ділянці відповідає характеру ландшафту району.
1.3.Засоби здійснення проектованої діяльності:
 – будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями госпо-

дарського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці загальною площею 
4,3291 га по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва 1-ша черга 
будівництва відповідно до:

-завдання на проектування; 
-матеріалів інженерних вишукувань;
-технічних умов, тощо. 
2. Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього 

середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
– Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього сере-

довища – відсутні. 
– При дотриманні основних правил пожежної безпеки, техніки безпеки і охорони праці 

та при умові організації правильної експлуатації виникнення надзвичайних екологічних 
ситуацій виключається.

– Основним негативним впливом проектованого об’єкта є викиди забруднюючих 
речовин від дахової котельні, паркінгу. 

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

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєді-
яльності населення планованої діяльності.

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

Монтажні роботи виконуються без викидів в повітряне середовище забруднюючих речовин. 
Шумовий вплив при будівництві – тимчасовий і тільки в робочі години.
При функціонуванні буде чинитися незначний негативний вплив на повітряне середовище. 

На мікроклімат, геологічне середовище, ґрунт, рослинний та тваринний світ, соціальне та 
техногенне середовища негативний вплив чинитися не буде. 

3.1. Вплив проектованого об’єкта на повітряне середовище:
На повітряне середовище буде чинитися незначний вплив, обумовлений забрудненням 

атмосферного повітря за рахунок викидів забруднюючих речовин від котлів, паркінгу. 
Гранично допустимі викиди розробляються та затверджуються тільки для стаціонарних 
постійних джерел викидів. 

На запроектованому об’єкті в розділах цієї книги будуть наступні викиди – 1,921 т/рік, 
в тому числі по інгредієнтах:

Код речовини Найменування речовини ГДК Викид шкід. 
реч  т / рік

301 Азоту діоксид 0,2 0,812

303 Аміак 0,2 0,9-Е05

328 Сажа 0,15 0,014

330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,011

337 Вуглецю оксид 5 0,956

410 Метан 50 0,0034

703 Бенз(а)пірен 0,00001 0,6-Е04

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19 1 0,125

Максимальні концентрації по всіх забруднюючих речовинах у приземному шарі атмос-
фери не перевищують значень ГДК.

3.1.1.Шумовий вплив проектованого об’єкта.
Виконання заходів по захисту від внутрішніх та зовнішніх шумів дозволить досягти 

нормативних значень рівнів шуму в приміщеннях та на території існуючої забудови.
3.1.2. Вплив проектованого об’єкта на водне середовище.
Побутові стоки від санітарно-технічних приладів підключені до мережі.
При функціонуванні об’єкта забруднення поверхневих і підземних вод не відбудеться.
3.1.3. Вплив проектованого об’єкта на ґрунт.
Прилегла територія до об’єкта впорядкована.
Для виключення ерозії поверхневого шару ґрунту після закінчення модернізації перед-

бачено влаштування благоустрою. 
При експлуатації об’єкта негативного впливу на поверхневий шар ґрунту не очікується. 
3.1.4.Відходи.
Відходи утворюються при експлуатації об’єкта і поділяються на тверде побутове сміття (ТПС). 
До початку експлуатації замовником будуть заключні відповідні Договори на вивіз 

твердих побутових відходів.
4. Вжиті заходи щодо інформованості громадськості про плановану діяльність, 

мету і шляхи здійснення.
Замовником буде зроблено опублікування в засобах масової інформації – стаття про 

плановану діяльність та Заяви про екологічні наслідки діяльності об’єкта з благоустроєм 
території та його експлуатації. 

5. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності 
з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності:

ГІП забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у відповідності з по-
годженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з врахуванням діючих 
норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

Замовник разом з підрядною будівельною організацією забезпечує будівництво у від-
повідності з екологічними вимогами.

Замовник забезпечує безаварійну експлуатацію об’єкта у відповідності з нормами і 
правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність в порядку встановленому законодавством.

В даному проекті проведені розрахунки показують, що об’єкт не перевищує встановлені ГДК.
Генпроектувальник забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у 

відповідності з погодженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з 
врахуванням діючих норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

При проведені господарської діяльності замовник зобов’язаний:
-експлуатувати об’єкт у відповідності з діючими стандартами, нормами і правилами в 

галузі охорони навколишнього середовища і техніки безпеки;
-забезпечення виконання комплексу організаційно-технічних заходів, правил надійності;
-здійснювати моніторинг навколишнього середовища.
Екологічний ризик відсутній.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.
1.1. Дані про плановану діяльність.
Проект будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

господарського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці загальною 
площею 4,3291 га по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва.

Житловий комплекс включає в себе 4 (чотири) шістнадцяти та 4 (чотири) двадцяти 
чотирьох  поверхові монолітно-каркасні незалежні будівлі з технічними поверхами, кожна 
з яких має окремі входи. Житлові будинки об’єднує однорівневий підземний паркінг, який 
розташовано по всій ділянці проектування. Відмітка підлоги підземного паркінгу становить 
в абсолютних відмітках від 162.50 до 167.00.

Підземний паркінг розрахований на 1120 машино-місць, поділений на протипожежні 
відсіки площею не більше ніж 2 850 кв.м. 

У підвальному поверсі будівлі розміщені технічні приміщення будівлі (витяжна вент-
камера паркінгу, насосна гос.-питного водопостачання, витяжна венткамера паркінгу; 
приміщення клапанів); господарсько-соціальні приміщення (гардеробні обслуговуючого 
персоналу; майстерня, склад). Для обслуговування технічних приміщень підвалу запро-
ектована зовнішня сходова клітка.

На першому поверсі житлових будинків запроектовано вхідну групу в житлову частину 
будинку. Вбудовані нежитлові та технічні приміщення розташовані на першому та друго-
му поверхах. 

Функціональне призначення даних приміщень переважно офісне. 
Окремі приміщення планується використовувати для розміщення соціально-побуто-

вих закладів (аптек, ЖЕК, банки, відділення зв’язку,  торгівлі та спортивно-оздоровчого 
призначення).

Кількість мешканців житлових будинків, що планується звести на ділянці проектування, 
складе близько – 4 776 осіб.

На першому поверсі будівлі розміщені вхідна група приміщень (рецепція, вестибюль, 
ліфтові холи та коридори); адміністративні приміщення; приміщення охорони (серверна 
пож. безпеки, приміщення відпочинку охорони); приміщення, що здаються в оренду (з 
безпосереднім входом зі сторони вулиці). Також на першому поверсі розміщені вбудовані 
приміщення трансформаторної та розподільчої підстанцій; приміщення сміттєкамери; 
технічні приміщення.

2-ий поверх (висота поверху 3,60 м):
На другому поверсі розміщені ліфтовий хол; офісні приміщення; технічні приміщення. 

Над холом 1-го поверху – двосвітний простір.
Житлова частина 3-ій – 16 (24)  поверхи (висота поверху 3,30 м):
Житлові квартири запроектовано на 3-му – 16 (24) поверхах. Проектом передбачаєть-

ся максимально вільне планування внутрішніх приміщень квартир. На верхніх поверхах 
житлового будинку планується облаштувати двох рівневі квартири. Загальна кількість 
квартир на поверсі – 14. 

Запроектовані квартири відповідають умовам інсоляції впродовж 2,5 години і більше.
Кожен житловий будинок обладнаний чотирьома ліфтами (один з яких – для транспор-

тування пожежних підрозділів на 1000 кг), сміттєпроводом.
Для вертикального зв’язку між поверхами запроектовані 2 основні сходові клітки типу 

Н1 та Н4:
– одна незадимлювана сходова клітка типу Н4, яка з’єднує всі поверхи будівлі від першого 

поверху до експлуатованої покрівлі, вхід та вихід з сходової клітки типу Н4 здійснюється 
через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря при пожежі;

– одна незадимлювана сходова клітка типу Н1, яка з’єднує всі поверхи будівлі від пер-
шого до останнього житлового  поверху і забезпечує евакуацію з квартир через повітряну 
зону безпосередньо назовні.

Для сполучення офісних приміщень першого  та другого поверхів  передбачаються 
облаштування внутрішніх сходових кліток  типу С-2.

Евакуація з офісних приміщень, розміщених на другому поверсі, передбачається через  
сходову клітку СК1, що веде безпосередньо назовні.

Проектом передбачені всі необхідні види інженерних комунікацій на рівні сучасних вимог.
Внутрішнє оздоблення передбачається у відповідності до санітарно-гігієнічних та 

функціональних вимог із застосуванням сучасних екологічно-чистих матеріалів та виробів 
вітчизняного та імпортного виробництва з розробкою відповідних креслень на робочій стадії 
проектування з погодженням рішень з інвестором і конкретним виробником.

В санвузлах та ваннах квартир, що знаходяться безпосередньо над приміщеннями 
вбудованих офісів, передбачена посилена гідроізоляція в підлозі цих приміщень. 

Усі мережі водопостачання та каналізації житлових поверхів проходять в окремих 
відокремлених шахтах без влаштування ревізій та прочисток на поверхах з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення.

На рівні технічного поверху розташовані виключно технічні приміщення, необхідні для 
безпечної експлуатації будівлі, а саме: дахова котельня. Безпосередньо на покрівлі будинку 
знаходяться припливно-витяжні установки офісних приміщень.

Приміщення котельної обладнано легко-скидними конструкціями з розрахунку не менше 
0,05 м2 на 1 м3 об’єму приміщення котельного залу, що становить 11,3 м2.

Евакуація з підземного паркінгу забезпечується окремими сходовими клітками СК1 
безпосередньо назовні.

На покрівлю передбачено 2 виходи: безпосередньо зі сходової клітки та через тамбур-шлюз.
З офісних приміщень, в яких одночасно знаходиться більше 50 чоловік, передбачено по 

2 евакуаційних виходи. Двері на шляхах евакуації, ущільнені в притворах, відкриваються 
по ходу евакуації. Оздоблювальні матеріали на шляху евакуації не горючі.

Техніко-економічні показники об’єкта, що передбачається:

№ п/п Показники Одиниця виміру Кількість

1. Площа ділянки га 4,3291

2. Площа забудови м2 13 070

3. Вид будівництва нове

4. Поверховість житлових будинків поверх 16,24

5. Поверховість прибудованих будівель поверх 1,2

6. Загальна площа, в тому числі: м2 238 701

- Підземна частина м2 38 765

- Наземна частина м2 199 936 

7. Загальна площа приміщень наземної 
частини, в тому числі м2 169 960

- вбудовані приміщення м2 12 652

- прибудовані приміщення м2 4 478

- комунікаційні приміщення м2 27 244

- технічні приміщення м2 5 298

- загальна площа квартир м2 120 288

8. Кількість квартир, в тому числі: штук 1 904

- однокімнатних штук 1 040

- двокімнатних штук 256

- трикімнатних штук 528

- трикімнатних (двохрівневих) штук 16

- чотирикімнатних (двохрівневих) штук 48

- шестикімнатних (двохрівневих) штук 16

9. Кількість машино-місць, в тому числі: штук 1 338

- підземному паркінгу штук 1 133

- відкриті наземні стоянки штук 205

Відсоткове співвідношення квартир за кімнатністю становить:
-однокімнатних – 55 %;
-двокімнатних – 13 %;
-трикімнатних – 29 %;
-чотирикімнатних – 2,5 %;
-шестикімнатних – 0,5 %.
Розрахунок кількості мешканців.
У житлових будинках – кількість осіб, що постійно перебувають на об’єкті, відповідно 

до ст. 3 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» визначається 
нормою 21 квадратний метр загальної площі на власника (наймача) та кожного члена його 
сім’ї та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю (зазначена норма не застосовується 
при проектуванні гуртожитків та житла соціального призначення).

1.2.Мета проекту:
Проект будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

господарського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці загальною 
площею 4,3291 га по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва.

Розташування проектуємого комплексу на ділянці відповідає характеру ландшафту району.
1.3.Засоби здійснення проектованої діяльності:
 – будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями госпо-

дарського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці загальною площею 
4,3291 га по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва відповідно до:

-завдання на проектування; 
-матеріалів інженерних вишукувань;
-технічних умов тощо. 
2. Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього 

середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних 
ситуацій:

– Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього сере-
довища – відсутні. 

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

– Основним негативним впливом проектованого об’єкта є викиди забруднюючих речовин 
від опалювальних котлів, паркінгу. 

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки 
для життєдіяльності населення планованої діяльності і заходів, що гарантують 

здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів:
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєді-

яльності населення планованої діяльності.
При виконанні робіт по об’єкту будівництва від двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) 

автотранспорту та будівельних машин і механізмів в атмосферне повітря викидаються в 
незначній кількості такі забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, граничні 
вуглеводні, заліза оксид, марганцю оксид, сірчистий ангідрид, сажа.

Монтажні роботи виконуються без викидів в повітряне середовище забруднюючих речовин. 
Шумовий вплив при будівництві – тимчасовий і тільки в робочі години.
При функціонуванні буде чинитися незначний негативний вплив на повітряне середовище. 

На мікроклімат, геологічне середовище, ґрунт, рослинний та тваринний світ, соціальне та 
техногенне середовища негативний вплив чинитися не буде. 

3.1. Вплив проектованого об’єкта на повітряне середовище:
На повітряне середовище буде чинитися незначний вплив, обумовлений забрудненням 

атмосферного повітря за рахунок викидів забруднюючих речовин від котлів, паркінгу. 
Гранично допустимі викиди розробляються та затверджуються тільки для стаціонарних 
постійних джерел викидів. 

На запроектованому об’єкті в розділах цієї книги будуть наступні викиди – 5,568 т/рік, 
в тому числі по інгредієнтах:

Код речовини Найменування речовини ГДК Викид шкід. 
реч  т / рік

301 Азоту діоксид 0,2 3,644

303 Аміак 0,2 0,8-Е05

328 Сажа 0,15 0,0136

330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,0112

337 Вуглецю оксид 5 1,768

410 Метан 50 0,0032

703 Бенз(а)пірен 0,00001 0,6-Е04

2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19 1 0,128

Максимальні концентрації по всіх забруднюючих речовинах у приземному шарі атмос-
фери не перевищує значень ГДК.

3.1.1.Шумовий вплив проектованого об’єкта.
Виконання заходів по захисту від внутрішніх та зовнішніх шумів дозволить досягти 

нормативних значень рівнів шуму в приміщеннях та на території існуючої забудови.
3.1.2. Вплив проектованого об’єкта на водне середовище.
Побутові стоки від санітарно-технічних приладів підключені до мережі.
При функціонуванні об’єкта забруднення поверхневих і підземних вод не відбудеться.
3.1.3. Вплив проектованого об’єкта на ґрунт.
Прилегла територія до об’єкта впорядкована.
Для виключення ерозії поверхневого шару ґрунту після закінчення модернізації перед-

бачено влаштування благоустрою. 
При експлуатації об’єкта негативного впливу на поверхневий шар ґрунту не очікується. 
3.1.4. Відходи.
Відходи утворюються при експлуатації об’єкта і поділяються на тверде побутове сміття (ТПС). 
До початку експлуатації замовником будуть заключні відповідні Договори на вивіз 

твердих побутових відходів.
4. Вжиті заходи щодо інформованості громадськості про плановану діяльність, 

мету і шляхи здійснення.
Замовником буде зроблено опублікування в засобах масової інформації – стаття про 

плановану діяльність та Заяви про екологічні наслідки діяльності об’єкта з благоустроєм 
території та його експлуатації. 

5. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності 
з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності:

ГІП забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у відповідності з по-
годженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з врахуванням діючих 
норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

Замовник разом з підрядною будівельною організацією забезпечує будівництво у від-
повідності з екологічними вимогами.

Замовник забезпечує безаварійну експлуатацію об’єкта у відповідності з нормами і 
правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством.

В даному проекті проведені розрахунки показують, що об’єкт не перевищує встановлені ГДК.
Генпроектувальник забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у 

відповідності з погодженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з 
врахуванням діючих норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

При проведені господарської діяльності замовник зобов’язаний:
-експлуатувати об’єкт у відповідності з діючими стандартами, нормами і правилами в 

галузі охорони навколишнього середовища і техніки безпеки;
-забезпечення виконання комплексу організаційно-технічних заходів, правил надійності;
-здійснювати моніторинг навколишнього середовища.
Екологічний ризик відсутній.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу



3РЕКЛАМА Хрещатик Київ
5 квітня 2019 р.

№11 (5203)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець
оголошує про намір передати в погодинну оренду, згідно затверджених графіків використання приміщень:

– нежитлові приміщення першого поверху площею 298,30 кв.м у будівлі ЗНЗ «Гімназія № 257 «Синьоозерна» за адре-
сою: м. Київ, просп. Г. Гонгадзе, 7-Б, технічний стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 4779000,00 
грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мовчан В.А. станом на 31.12.2018 року. 
Цільове використання об’єкта оренди – проведення занять різними видами спорту погодинно, стартова місячна орендна 
плата – 11947,50 грн (1 година – 24,89 грн), (3%). Строк оренди 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення першого поверху площею 287,60 кв.м у будівлі ЗНЗ «Романо-германська гімназія № 123» за 
адресою: м. Київ, вул. Копилівська, 23, технічний стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 4801000,00 грн  
(без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мовчан В.А. станом на 31.12.2018 року. Ці-
льове використання об’єкта оренди – проведення занять різними видами спорту погодинно, стартова місячна орендна 
плата – 12002,50 грн (1 година – 25,00 грн), (3%). Строк оренди 2 роки 364 дні. Балансоутримувач – Управління освіти 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: м. Київ, вул. Введенська, 35, контактна особа, відповідальна за 
ознайомлення з об’єктом оренди – тел. 425-03-60. Реквізити банківського рахунку для перерахування подвійної стартової 
орендної плати – р/р: 31557220377991 в УДКСУ України у м. Києві, МФО 820019, ЄДРПОУ 37393777.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за 
датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення) разом з пакетом документів додається документ, що засвідчує сплату 
авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2, Подільська районна в місті Києві державна 
адміністрація.

Додаткова інформація на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua у розділі «Оренда комунального 
майна» та за телефоном 485-18-87.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс 
на право оренди нежитлового приміщення (підвал) загальною площею 53,1 
кв. м, яке розташоване за адресою: бульвар Праці, 1/1.

Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове використання – розміщення буфету 
без продажу підакцизних товарів; стартовий розмір орендної плати 3880,00 
грн (без ПДВ).

Ознайомитись з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються 
претендентами для участі у конкурсі, можна на офіційному субвеб-сайті Дні-
провської районної в місті Києві державної aдміністрації (dnipr.kyivcity.gov.ua).

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує 
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. 

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху 

загальною площею 98,54 кв. м, розташоване за адресою: вул. Каунаська, 2.
Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2018 – 1788700,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві Державної адміністрації (м. Київ, проспект Миру, 6-а, т. 292-03-98).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення 

суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на організацію та 
проведення занять різними видами спорту (проведення занять східними 
бойовими мистецтвами з дітьми та молоддю) (3%) погодинно, термін 
оренди 2 роки 364 дні.

Графік використання приміщення: Пн., Ср., Пт.: 14.30-19.30.
Місячна орендна плата – 615,12 грн без ПДВ.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде 
розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в 
оренду, подають:

заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 
до цього Положення;

документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати 
у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – Управління освіти Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації — для внесення платежу:

Адреса: 02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а
р/р 31555279377922 в ГУДКУ України в місті Києві
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37397216
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з 

наступного дня публікації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, 
кім. 206. Довідка за телефоном 296-65-57.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує 
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення будівлі-сміт-

тєзбірника першого поверху загальною площею 56,00 кв. м, розташоване 
за адресою: вул. Ентузіастів, 9/1. Технічний стан приміщення задовільний, 
комунікації в наявності, теплопостачання відсутнє.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 1151000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця 
Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для роз-
міщення кав’ярні, яка не здійснює продаж підакцизної групи товарів (6%), 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата   5755,00 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 

цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде 
розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в орен-
ду, подають:

заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до 
цього Положення;

документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати 
у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:

Адреса: 02002, м. Київ, вул. Челябінська. 9-г
п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 39606435
IПН 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з 

наступного дня публікації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, 
кім.208. Довідка за телефоном 559-39-34.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує 
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. 

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення другого поверху    

загальною площею 189,7 кв. м, розташоване за адресою: вул. Митрополита 
Андрея Шептицького, 5-А. 

Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2018 – 3549000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Український коледж ім. В.О. Сухомлинського (СШ 

№ 272) (м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-А, т. 516-98-55).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення 

суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на організацію та 
проведення занять різними видами спорту (проведення занять східними 
бойовими мистецтвами з дітьми та молоддю) (3%) погодинно, термін 
оренди 2 роки 364 дні.

Графік використання приміщення: Пн., Ср., Пт.: 15.30-18.30.
Місячна орендна плата – 731,81 грн., без ПДВ.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде 
розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в орен-
ду, подають:

заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до 
цього Положення;

документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати 
у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – Українського коледжу ім. В.О. Сухо-
млинського м. Києва (спеціалізована школа № 272) – для внесення платежу:

Адреса: 02002, м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-А
р/р 31552203335568 в ГУ ДКСУ в місті Києві
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 22875087
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з на-

ступного дня публікації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 
206. Довідка за телефоном 296-65-57.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує 
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. 

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення будівлі-сміт-

тєзбірника першого поверху загальною площею 23,00 кв. м, розташоване 
за адресою: Дарницький бульвар, 4-А. Технічний стан приміщення задо-
вільний, комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 418000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця 
Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для роз-
міщення кав’ярні, яка не здійснює продаж підакцизної групи товарів (6%), 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 2090,00 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 

цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде 

розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в орен-

ду, подають:
заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до 

цього Положення;
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати 

у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г
п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 39606435
ІПН 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з 

наступного дня публікації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, 
кім.208. Довідка за телефоном 559-39-34.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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