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«Наша батьківщина — не 
радянська»

Яким чином виникла сама ідея 
із синьо-жовтим полотнищем над 
Києвом? — поцікавився «Хреща-
тик» у 76-річного Віктора Кукси. 

Віктор Іванович виріс на Богус-
лавщині. З дитинства знав гімн «Ще 
не вмерла України». У тих краях 
ще пам’ятали про події в лісовому 
масиві Холодний Яр: там діяли 
повстанські загони, які з 1918 по 
1922 роки утримували незалежність 
самопроголошеної Холодноярської 
Республіки. Також місцеві жителі 
знали про діяльність похідних груп 
Української повстанської армії.

— Ми будили Україну від ком-
партійного сну. Вона була залякана, 
затуркана, забита комуністичними 
ідеями, — ділиться спогадами Ві-
ктор Іванович. — Я, як і мій товариш 
Георгій Москаленко, вважав, що 
наша батьківщина — не радянська, 

а Українська народна республіка. 
Ось тому й вирішили вивісити 
прапор УНР над будівлею Наргоспу 
— Київського інституту народного 
господарства (нині Національного 
економічного університету імені 
Вадима Гетьмана — ред.).

Свою акцію молоді люди «при-
урочили» відомій більшовицькій 
даті — «Міжнародному Дню со-
лідарності трудящих». Кукса тоді 
працював електрозварником, а 
Москаленко — навчався в цьому 
ж інституті. Разом проживали в 
одному гуртожитку. Обидва до-
бре знали, що перед традиційною 
демонстрацією колони з усіх на-
вколишніх масивів вишикову-
валися біля заводу «Більшовик», 
майже навпроти Наргоспу. Тож 
синьо-жовте полотнище могли б 
побачити чимало людей. Проте 
одразу виникла проблема: де ж 
придбати необхідний матеріал?

— На той час жовту матерію у 
нас ніде не продавали. Вважалося, 
що такий колір — «буржуазно-на-
ціоналістичний», — продовжує 
Віктор Кукса. — Ми пройшлися 
по магазинах. Купили два жіно-
чі шарфи — з оранжевим і синім 
відтінками. А чорний тризуб «на-
родився» з підкладки піджака. 
Прапор пошили вночі. На ньому 
Москаленко вивів напис «Ще не 
вмерла Україна, ще її не вбито». 
Робили все це у гуртожитку, що 
знаходився на околиці Києва. Потім 
сіли в останній трамвай: він ішов о 
другій годині ночі до залізничного 
вокзалу. Добралися до інституту, 
на даху якого висіло здоровенне 
червоне полотнище, яке в народі 
називали «прапором Кагановича»…

«Озброївшись» кухонним ножем, 
Кукса запхав синьо-жовтий пра-
пор за пазуху і поліз по пожежній 
драбині на дах. Тим часом його 
товариш чатував унизу – у разі 
небезпеки Георгій повинен був по-
дати умовний сигнал за допомогою 
самопалу, наповненого сирниками. 
На щастя, обох смільчаків ніхто не 
помітив. Адже Віктор доволі швид-
ко добрався до цілі, зрізав червоне 
полотнище, а замість нього повісив 
синьо-жовтий прапор.

Нові «молодогвардійці»
— Вам страшно було лізти на 

таку велику висоту? — поцікавився 
«Хрещатик» у Віктора Кукси.

— Коли ліз по пожежній драбині, 
то почувався доволі впевненим, — 
зізнається Віктор Іванович. — А

Віктор КУКСА: Віктор КУКСА: 
«Ми будили Україну «Ми будили Україну 
від компартійного сну»від компартійного сну»
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Ще задовго до того, як над Київрадою вперше 
підняли майбутній державний прапор України, 
у нашій столиці сталася не менш важлива 
подія: у ніч на 1 травня 1966 року над корпусом 
Київського інституту народного господарства 
вперше замайоріло синьо-жовте полотнище з 
тризубом. Через декілька місяців органи КДБ 
«вичислили» учасників цієї акції — студента 
Георгія Москаленка та електрозварника Віктора 
Куксу. Обох патріотів «нагородили» примусовими 
роботами у суворих таборах далекої Мордовії.

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ  «Хрещатик»

 �  Півстоліття тому двоє сміливців вивісили Півстоліття тому двоє сміливців вивісили 
над Києвом синьо-жовте полотнище і були над Києвом синьо-жовте полотнище і були 
засуджені як злочинці.засуджені як злочинці.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
(âóë. Êîøèöÿ Îëåêñàíäðà, 11, ì. Êè¿â) 

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåðóõîìå ìàéíî, ùî ïåðåäàíå äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,92 êâ. ì (êîðèñíîþ ïëîùåþ 56,60 êâ. ì), ùî ðîçòàøîâàíå 
íà 2 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 309 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 21-á ç 
ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ 
çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà 3 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. 
Ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ íàÿâí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2018 ñòàíîâèòü 
1436000,00 ãðí. Îö³íêà âèêîíàíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «ÒÐÈÁÜÞÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ».

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó – 7,48 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà ðîçðàõîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êà: âò, ÷ò – 16.00 – 17.00 (2 ãîäèíè íà òèæäåíü) ³ 
çà áàçîâèé ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 65,82 ãðí (áåç ÏÄÂ), ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 162,62 êâ. ì (êîðèñíîþ ïëîùåþ 135,52 êâ. ì), ùî ðîç-
òàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 274 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ 
ìîâè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 168-² ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, 
ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà 3 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé, 
êîìóí³êàö³¿ íàÿâí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2018 ñòàíîâèòü 3 283 000,00 ãðí. Îö³íêà 
âèêîíàíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «ÒÐÈÁÜÞÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ».

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó – 17,10 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà ðîçðàõîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êà: ïí, ñð, ïò – 17.00 – 18.00 (3 ãîäèíè íà òèæäåíü) 
³ çà áàçîâèé ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 225,71 ãðí (áåç ÏÄÂ), ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, äàë³ – Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280 (ç³ çì³íàìè), ³ îòðèìàëà ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî â³äïîâ³ä-
í³ñòü çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, íå âèìàãàºòüñÿ 
ïîäà÷à íîâî¿ çàÿâè àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè. ²íø³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:

• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèìè äîäàòêîì 4 äî Ïîëîæåííÿ;
• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 

ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 
ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó.

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïîòåíö³éíèì îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ äî áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

(Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê, ð/ð 31554258377966, ªÄÐÏÎÓ: 37448113, ÌÔÎ: 820019, òåë.: 562-64-54).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êîøèöÿ Îëåêñàíäðà, 11, êàá. 301 àáî êàá. 
323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42,564-92-01.

ØÒÀÒ Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÊÀÐÎË²ÍÀ, ÎÊÐÓÃ ×ÀÐËÑÒÎÍ, Ñ²ÌÅÉÍÈÉ ÑÓÄ ÑÏÐÀÂÀ ¹: 2019 DR-10-2038 ñêàðãà â³ä Àííè 
Õàé (Anna High) äî ²ãîðÿ Äóá³íöÿ (Igor Dubinets) Ñïðàâà ¹ 2019 DR-10-2038. Ñóäîâà ïîâ³ñòêà äî â³äïîâ³äà÷à ²ÃÎÐß 
ÄÓÁ²ÍÅÖÜ. Ö²ªÞ ÏÎÂ²ÑÒÊÎÞ ÂÈ ÑÏÎÂ²ÙÅÍ² òà ïîâèíí³ â³äïîâ³ñòè íà ñêàðãó, ïîñèëàííÿ íà ÿêó çàçíà÷åíî âèùå, 
òà ÿêà çàðåºñòðîâàíà êàíöåëÿð³ºþ ñ³ìåéíîãî ñóäó îêðóãó ×àðëñòîí, øòàò Ï³âäåííà Êàðîë³íà, çà àäðåñîþ: Áðîä-
ñòð³ò, 100, ×àðëñòîí, Ï³âäåííà Êàðîë³íà, 29401, ÑØÀ, (100 Broad Street, Charleston, South Carolina, 29401 USA) 
12 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó, òà ïîäàòè êîï³þ âàøî¿ â³äïîâ³ä³ íà ñêàðãó àäðåñàòó Äæåéñîíó Ñòèâåíñó (Jason S. Stevens) 
äî éîãî îô³ñó çà àäðåñîþ: 215 ²ñò-Áåé-ñòð³ò, ëþêñ 500-Í, ×àðëüñòîí, Ï³âäåííà Êàðîë³íà, 29401 (215 East Bay 
Street, Suite 500-H, Charleston, South Carolina 29401) ïðîòÿãîì òðèäöÿòè (30) äí³â ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ö³º¿ ïîâ³ñòêè, 
áåç óðàõóâàííÿ äíÿ âðó÷åííÿ. ÖÈÌ ÂÈ ÍÀÄÀË² ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍ² ùî, ÿêùî âè íå âèêîíàºòå âèìîãó ùîäî íàäàííÿ 
â³äïîâ³ä³ íà Ñêàðãó â³äïîâ³äíî äî óìîâ ö³º¿ ïîâ³ñòêè, òîáòî ïðîòÿãîì òðèäöÿòè (30) äí³â ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ö³º¿ ïîâ³-
ñòêè, ð³øåííÿ àâòîìàòè÷íî áóäå âèíåñåíî íà êîðèñòü ïîçèâà÷à, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó Ñêàðç³.

далі рухатися стало складніше, 
оскільки дах оббитий бляхою. 
Довелося чіплятися пальцями за 
бляху й обережно просуватися до 
самої вершини. Якраз тоді повіяв 
свіжив вітерець. Шлях до черво-
ного полотнища, що майоріло на 
самісінькому даху, освітлювався з 
боку Брест-Литовського проспекту. 
А ось назад я повз у повній пітьмі. 
Навіть не знав, що робити. Боявся 
зірватися вниз. Подумки попро-
щався з життям. У ту мить мені 
здавалося, що на землю живим 
не повернуся. На щастя, намацав 
ногами драбину і вже тоді зітхнув 
з полегшенням. Коли опустився 
додолу, ми з Георгієм вийшли на 
дорогу й помилувалися нашим 
прапором, який розвівався над 
містом. А вже потім попрямували 
до свого гуртожитку.

Вранці першого травня 1967 
року Георгій і Віктор знову при-
йшли на місце «злочину», щоб по-
дивитися на своє «дітище». Проте 
на верхівці інститутського даху вже 
«красувався» червоний прапор. 
Хлопці одразу здогадалися, що 
цей «номер» так просто не про-
йде, а тому сфотографувалися на 
пам’ять у пушкінському парку. А 
тим часом компартійне керівни-
цтво розцінило цей акт як такий, 
що «підриває радянську владу». За 
вказівкою «згори», Комітет Дер-
жавної безпеки УРСР розпочав 
розслідування, під час якого на-
збирали матеріалів аж на цілих три 
томи. Органи запідозрили, що до 
цього причетний хтось зі студентів 
інституту. Почалися масові допити 
та перевірки почерків.

Незабаром під прицілом «ком-
петентних органів» опинилися двоє 
молодих людей — Москаленко і 
Кукса. У гуртожитку добре знали, 
що вони захоплювалися ідеями про 
українську незалежність, слухали 
радіо «Свободу» та «Бі-бі-сі». Не-
забаром до їх кімнати підселили 
неприємного типа, який часто 
заводив «антирадянські» розмови. 
Георгій і Віктор відразу зрозумі-
ли, що це за «птиця»: затівати 
такі бесіди міг тільки провокатор. 
Особливо потішало, коли «сту-
кач», заводячи «потрібну» тему, 
обривався на півслові. Тим самим 

він провокував обох хлопців до 
висловлення своїх думок.

Очевидно, слідство сподіва-
лися простежити зв’язки «прапо-
роносців» з іншими учасниками 
національно-визвольного руху. 
Проте всі ці «штучки» виявилися 
марними…

Через деякий час Куксу й Моска-
ленка викликали до військкомату 
і запропонували друкованими лі-
терами заповнити анкету (нібито 
для поїздки за кордон). Таким 
чином, органи КДБ встановили, хто 
саме є автором напису на синьо-
жовтому полотнищі. Наприкінці 
лютого 1967 року обох смільчаків 
заарештували. Після арешту слід-
ство ніяк не могло повірити в те, 
що діями «прапороносців» ніхто 
не керував. На кожному допиті 
запитували: «Хто вас напоумив?». 
Відповідь була одна й та ж: «Мо-
лодогвардійці». 

За минулим не шкодують
— На той час багато хто навіть 

серед працівників держбезпеки ще 
серйозно вірив у те, що Радянський 
Союз — царство пролетаріату, — 
каже Віктор Кукса. — До мене навіть 
у камеру приходив один генерал: 
дивувався, як це робітник може 
бути «буржуазним націоналістом»? 
Я йому відповідав щиро: мовляв, 
мої ж батьки й діди — очевидці 
проголошення УНР, Голодомору 
та бандерівського руху.

У травні 1967 року на закритому 
засіданні Київського обласного 
суду Віктора Куксу й Георгія Мос-
каленка звинуватили у проведенні 
антирадянської агітації та неза-
конному носінні зброї (ножа і са-
мопала). Згідно з вироком, Кукса 
отримав два роки позбавлення 
волі, Москаленко — три. Обох від-
правили до табору суворого режиму 
№ 11, який знаходився у мордов-
сьому селищі Явас.

На політичній зоні було чимало 
однодумців: Іван Гель, Богдан Го-
ринь, Мустафа Джемільов та інші. 
Політичних в’язнів не зламали 
суворі умови табору, де приму-
шували працювати по шість днів 
у тиждень, а на добове харчування 
однієї людини виділяли аж… 44 
копійки. За перевиконання плану 

«світило» декілька ложок каші з 
цукром і шматочком маргарину.

— Окрім власовців і бандерівців 
там знаходилися люди мистецтва, 
поети, вчителі. Я жодного разу не 
чув, щоб хтось вилаявся матом,  — 
зауважує Віктор Іванович. — Зага-
лом на зоні налічувалося близько 
півтисячі представників інтелі-
генції. Тож і ніяких конфліктів 
там не виникало. Хоча ми погано 
харчувалися, але були окрилені 
надіями на краще життя…

Після повернення на волю,
Віктор влаштувався на роботу ма-
шиністом екскаватора, а Георгій — 
слюсарем-сантехніком. На початку 
90-х вони брали активну участь у 
рухові за незалежність. Згідно з По-
становою Пленуму Верховного Суду 
(від 20 травня 1994 року), з Кукси й 
Москаленка зняли судимість лише 
за «антирадянську агітацію», але 
залишили в силі кримінальну стат-
тю за носіння «зброї» — кухонного 
ножа та самопалу. 

– Щоб засудити нас, вистачило 
одного прокурора. А реабілітацією 
займалися аж 40 суддів із двох 
палат Верховного суду — кримі-
нальної та військової», — гірко 
посміхається Кукса.

Повністю виправдати колишніх 
політв’язнів вдалося лише після 
створення громадської організації 
«За реабілітацію «першотравневої 
двійки». У серпні-2006 обох на-
городили орденом «За мужність» 
І ступеня (згідно з президентським 
указом Віктора Ющенка). Наразі 
обидва «прапороносці» — на пенсії, 
яка складає близько 2000 грн. Як 
не дивно, Пенсійний фонд від-
мовив Москаленку у збільшенні 
виплати як жертві репресій. Куксі 
«поталанило більше»: йому додали 

аж… 200 грн. Проте за минулим 
«прапороносці» не шкодують.

«Якби ми повернулися у ті часи, 
я знову вчинив би так само», — під-
сумував Віктор Іванович. І на про-
щання він запропонував нашому 
кореспондентові навідатися до 
його пасіки (на дачі під Києвом) і 
навіть пообіцяв пригостити смач-
ним медом. З акації…

P.S. Наша розмова з Віктором 
Куксою завершилася біля тієї са-
мої будівлі Наргоспу, над якою 
він півстоліття тому вивісив си-
ньо-жовте полотнище. На згадку 
про цю зустріч сивочолий герой 
отримав від нашого підприємства 
незвичайний подарунок — прапор 
із тим же написом: «Ще не вмерла 
Україна, ще її не вбито»…  �

РЕКЛАМА
КОНТАКТНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВАКИЄВА

Віктор Іванович Кукса народився 
13 лютого 1940 року в селі Саварка 
Богуславського р-ну Київської області. 
З родини учасників національно-
визвольної боротьби часів УНР. Після 
закінчення середньої школи, поїхав 
до Києва на будівництво. Проживав 
у робітничому гуртожитку. У 1958-61 
роках служив у Радянській Армії. 
Після завершення строкової служби, 
повернувся до столиці України. Був 
засуджений за проведення антира-
дянської агітації та пропаганди (ч. 1 
ст. 62 КК УРСР) та носіння холодної 
зброї (ч. 2 ст. 222 КК УРСР).

Георгій Митрофанович Москален-
ко народився 24 липня 1938 року в 
Одесі у сім’ї портового робітника й 
кухарки. У 1944 році, намагаючись 
уникнути обстрілу, разом із батька-
ми перебрався до села Якимів Яр 
(Ширяєвського району), де отримав 
початкову освіту. З 1955 року працю-
вав слюсарем-сантехніком на будів-
ництві в Києві. Після служби в армії 
закінчив вечірню школу і вступив 
на вечірнє відділення Київського 
інституту народного господарства. 
Був обвинувачений у проведенні 
антирадянської агітації і пропаганди 
(ч. 1 ст. 62 КК УРСР), виготовленні та 
зберіганні самопалу — вогнепальної 
зброї (ч. 1 і 2 ст. 222 КК УРСР).
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

 ___________________________________________
(äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

(àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, 
íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ)

20197224145/13736
 ____________________________________________

ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
(àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, 

äëÿ ïàïåðîâî¿ âåðñ³¿ çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ)

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÉ ÔÎÍÄ «ÑËÀÂÓÒÈ×», ªÄÐÏÎÓ 21670650
(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³

ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ 
â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó 

êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³)

²íôîðìóº ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü òà îö³íêó ¿¿ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ:
04073, ì. Êè¿â, âóë. Ñ. Ñêëÿðåíêà, áóä. 17, òåë.: (044) 463-94-30.

(ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ 
(ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)

2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè*:
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà.
Áóä³âíèöòâî ã³äðîòåõí³÷íî¿ ñïîðóäè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñó «Ïåðåìîãà» íà áàç³ ï³ä-

âîäíîãî ÷îâíà «ÑÑ-310» ç ð³÷êîâèì âîêçàëîì òà áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ ïàðêó ìîðÿê³â ïî âóë. Åëåêòðèê³â ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïåðåäáà÷åí³ â ïðîåêò³ ð³øåííÿ íàïðàâëåí³ íà ñòàá³ë³çàö³þ áåðåãîâî¿ ë³í³¿ òà áóä³âíèöòâî â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî 
ìóçåéíîãî êîìïëåêñó, ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó òåðèòîð³¿ òà âîäîéìè çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà áåðåãîóêð³ïëåííÿ, ñòâîðåííÿ 
ìîæëèâîñò³ ïðè÷àëþâàííÿ ÷îâí³â, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ âèâ÷åííÿ, çáåðåæåííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â 
ç íàóêîâîþ òà îñâ³òíüîþ ìåòîþ, çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî íàäáàíü êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, à òàêîæ ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ â³äïî÷èíêó 
³ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó òà ì³ñòà.

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1.
Ã³äðîòåõí³÷í³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ ç áåðåãà ³ç çàñòîñóâàííÿì áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, ñïåö³àë³çîâàíîãî îáëàäíàííÿ òà ìåõàí³çì³â 

íà çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó òà ç âîäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ñïåö³àë³çîâàíèõ ïëàâó÷èõ çàñîá³â òà áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2.
Ã³äðîòåõí³÷í³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ ç áåðåãà íà çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó ³ç çàñòîñóâàííÿì áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, ñïåö³àë³çîâàíîãî 

îáëàäíàííÿ òà ìåõàí³çì³â.
* Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ìàº ïðàâî ðîçãëÿäàòè á³ëüøå òåõí³÷íèõ òà òåðèòîð³àëüíèõ àëüòåðíàòèâ.

3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòèâè:
Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1.
Â àäì³í³ñòðàòèâíîìó â³äíîøåíí³ ä³ëÿíêà áóä³âíèöòâà ðîçòàøîâàíà ïî âóë. Åëåêòðèê³â ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà 

íà Ðèáàëüñüêîìó ï³âîñòðîâ³. Ðîáîòè ïðîâîäÿòüñÿ íà çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó â ïðèáåðåæí³é çîí³ Êè¿âñüêî¿ ãàâàí³ (ð. Äí³ïðî).
Ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 4682,0 ì2 (êàäàñòðîâèé íîìåð 

8000000000:85:319:0037), çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ 
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 24.10.2006 ¹ 85-6-00291.

Ä³ëÿíêà ïðîåêòóâàííÿ çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ îõîðîííî¿ ëàíäøàôòíî¿ çîíè, çã³äíî ç ð³øåííÿì âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 10.10.1998 ¹ 976, 16.07.1979 ¹ 920, ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
â³ä 17.05.2007 ¹ 979; ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó «Ïàðê ìîðÿê³â» – ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿, íàóêè ³ òåõí³êè, 
ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà, ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 04.07.2013 ¹ 604, îõîðîí. 
¹ 923-Êâ); íàáëèæåíà äî ïàì’ÿòíèêà ìîðÿêàì ãåðî¿÷íî¿ Äí³ïðîâñüêî¿ ôëîòèë³¿ 1979 ð. – ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ (ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 04.08.1980 ¹ 1102).

 
Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2.
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà â³äñóòíÿ.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü äîçâîëèòü ñòàá³ë³çóâàòè áåðåãîâó ë³í³þ äëÿ áóä³âíèöòâà â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñó 

«Ïåðåìîãà». Ñòâîðåííÿ óïîðÿäêîâàíî¿ áåðåãîâî¿ ë³í³¿ äîçâîëèòü åêñïëóàòóâàòè ïðèáåðåæíó ñìóãó áåç ïîã³ðøåííÿ ¿¿ åêîëîã³÷íîãî 
ñòàíó. Ïîçèòèâíèé ñîö³àëüíèé åôåêò ïîëÿãàº ó çáåðåæåíí³ ÿêîñò³ ïðèðîäíèõ âîäîéì äëÿ ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñòâîðåííÿ 
óìîâ äëÿ âèâ÷åííÿ, çáåðåæåííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â ç íàóêîâîþ òà îñâ³òíüîþ ìåòîþ, çàëó÷åííÿ 
ãðîìàäÿí äî íàäáàíü êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, à òàêîæ ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ â³äïî÷èíêó ³ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó 
òà ì³ñòà. Ïîçèòèâíèé åêîíîì³÷íèé åôåêò ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà äîäàòêîâîãî íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî 
ì³ñöåâîãî áþäæåòó â³ä ôóíêö³îíóâàííÿ ìóçåéíîãî êîìïëåêñó ç ð³÷êîâèì âîêçàëîì ÿê òóðèñòè÷íîãî îá’ºêòó.

5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, 
îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî):

Ïëîùà ï³ä ìóçåéíèé êîìïëåêñ ³ áóä³âëþ ð³÷êîâîãî âîêçàëó ñòàíîâèòü 2070,0 ì2. Ïëîùà ï³ä ã³äðîòåõí³÷í³ ñïîðóäè – 2860,0 ì2. 
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷îãî áåðåãîóêð³ïëåííÿ íàï³âóê³ñíîãî ïðîô³ëþ íà äîâæèí³ 50,0 ì.

Ó ñêëàä³ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä ïåðåäáà÷åíî: âëàøòóâàííÿ íàáåðåæíî¿ âåðòèêàëüíîãî ïðîô³ëþ ç âèêîðèñòàííÿì çàë³çîáåòîííèõ 
êîíñòðóêö³é (äîâæèíà íàáåðåæíî¿ íà â³äì³òö³ 95,35 ìÁÑ, ñêëàäàº 134,0 ì); ä³ëÿíêè ñïðÿæåííÿ íàáåðåæíî¿ ç ³ñíóþ÷èì áåðåãî-
óêð³ïëåííÿì; ñõîäè, ïàíäóñè, ïîíèæåí³ ìàéäàí÷èêè òà ³íø³ åëåìåíòè íà âèìîãó ïëàíó áëàãîóñòðîþ; ñïîðóäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ 
ï³äâîäíîãî ÷îâíà «ÑÑ-310»; ïðè÷àëüí³ ñïîðóäè äëÿ ÷îâí³â ìàëîì³ðíîãî ôëîòó ç â³äì³òêîþ ïðîåêòíîãî äíà 89,50 ìÁÑ (äîâæèíà 
ïðè÷àëó íà â³äì³òö³ 93,00 ìÁÑ, øèðèíîþ 4,5 ì, ñêëàäàº 112,0 ì, à øèðèíîþ 3,0 ì – ñêëàäàº 54,0 ì).

Ìóçåéíèé êîìïëåêñ ç ð³÷êîâèì âîêçàëîì, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ó ïëàí³ ìàº ïðÿìîêóòí³ êîíòóðè, çàãàëüíèìè ãàáàðèòíèìè ðîç-
ì³ðàìè â îñÿõ 17,5 ì íà 78,55 ì. Çàãàëüíà âèñîòà áóä³âë³ ñòàíîâèòü 65,89 ì. 

Ó êîìïëåêñ âõîäèòü: â³éñüêîâî-ìîðñüêèé ìóçåé «Ïåðåìîãà» ç âèõîäàìè íà òåðàñè, àäì³í³ñòðàòèâí³ òà îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, 
êîíôåðåíö-çàëè, âåñòèáþëüíà ÷àñòèíà ð³÷êîâîãî âîêçàëó, çàëè î÷³êóâàííÿ, áîêñè äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â òîùî.

Äæåðåëî òåïëîïîñòà÷àííÿ êîìïëåêñó – ïîâ³òðÿí³ òåïëîâ³ íàñîñè.
Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ, çã³äíî äîãîâîð³â; î÷èùåííÿ äîùîâîãî ñòîêó – íà 

ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.
Íà òåðèòîð³¿ êîìïëåêñó çàïðîåêòîâàíî â³äêðèòó àâòîñòîÿíêó. 
Íà ä³ëÿíö³ ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ îçåëåíåííÿ êâ³òíèêàìè ³ç çàñòîñóâàííÿì áàãàòîë³òí³õ ðîñëèí, 

ñòðèæåí³ êóùîâ³ ïàðêàíè ³ îêðåì³ êîìïîçèö³¿ ç â³ëüíèõ êóùîâèõ ðîñëèí, ïîñ³âîì òðàâ ïî øàðó ðîñëèííîãî ´ðóíòó.
Ïëîùà áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ «Ïàðêó ìîðÿê³â» ñòàíîâèòü 7707,0 ì2.

6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíàòèâàìè:
• ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1:
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ òà ïðè áóä³âíèöòâ³ îá’ºêòó âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå – â ìåæàõ ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ íîðì. Åêîëîã³÷í³ 

òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àþòü äîòðèìàííÿ îñíîâíîãî þðèäè÷íîãî äîêóìåíòó – Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, 
ùî ðåãëàìåíòóº âèêîíàííÿ ðîá³ò íà âîäíèõ îá’ºêòàõ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþòüñÿ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³, ì³ñòî-
áóä³âí³ é òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â. Ïëàíîâà ä³ÿëüí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ïðîåêòíî-òåõí³÷íîþ 
äîêóìåíòàö³ºþ, ÿêà ïåðåâ³ðÿºòüñÿ òà ïîãîäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí 
â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿ â³äïîâ³äàþòü çâè÷àéíîìó ñòàíó ïîâ³òðÿ íàñåëåíèõ ì³ñöü, âèêèäè íåçíà÷í³ 
³ íå ïåðåâèùóâàòèìóòü ÃÄÊ. Íåáåçïå÷í³ òà îòðóéí³ ðå÷îâèíè íå áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ, áóä³âåëüí³ â³äõîäè òà â³äõîäè åêñïëó-
àòàö³¿ ïåðåäàâàòèìóòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèì îðãàí³çàö³ÿì. Çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîâîäèòè âñ³ âèäè ã³äðî-ìåõàí³çîâàíèõ ðîá³ò ó ïåð³îä 
íåðåñòó ðèá, ñòðîêè çàáîðîíè âñòàíîâëþþòüñÿ ùîð³÷íî îðãàíàìè ðèáîîõîðîíè. Ðîáîòè ó ìåæàõ îõîðîííî¿ ëàíäøàôòíî¿ çîíè 
òà ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç äîòðèìàííÿì âèìîã ïàì’ÿòêîîõîðîííîãî ³ ïðèðîäîîõîðîííîãî 
çàêîíîäàâñòâà òà ïîãîäæåíü ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè.

• ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2:
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2 àíàëîã³÷í³ òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1. Äîäàò-

êîâî ïðè ïðîâàäæåí³ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëèøå ç áåðåãà íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè âèêîíàííÿ äîäàòêîâèõ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ùîäî 
ñòâîðåííÿ íà ä³ëÿíö³ áóä³âíèöòâà äîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ñêëàäóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî 
äîñòóïó âåëèêîãàáàðèòíî¿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè äî ì³ñöü âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

• ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1:
Ä³ëÿíêà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò çíàõîäèòüñÿ íà çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó âçäîâæ Êè¿âñüêî¿ ãàâàí³ (ð. Äí³ïðî) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà. Ðîçðîáêà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 86 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

• ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2:
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 â³äñóòíÿ.

7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà àëüòåðíàòèâàìè:
• ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1:
Åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ïåðåäáà÷àº:
- îáñòåæåííÿ ä³ëÿíêè áåðåãà Êè¿âñüêî¿ ãàâàí³ (ð. Äí³ïðî);
- âèêîíàííÿ ³íæåíåðíèõ âèøóêóâàíü (òîïîãðàô³÷íèõ, ãåîëîã³÷íèõ, ã³äðîëîã³÷íèõ;
- âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿;
- óñòàíîâêó ïàðêàíó, ³íôîðìàö³éíîãî ñòåíäó;
- çàâåçåííÿ íà îá’ºêò íåîáõ³äíèõ ìàøèí ³ ìåõàí³çì³â, ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â;
- çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòó íåîáõ³äíèìè ðîáî÷èìè êàäðàìè, îáëàøòóâàííÿ ¿õ ïîáóòó;
- îðãàí³çàö³ÿ ñòîðîæîâî¿ îõîðîíè;
- âëàøòóâàííÿ ì³ñöÿ ñòîÿíêè ìåõàí³çì³â çà ìåæàìè ïðèáåðåæíî-çàõèñíî¿ ñìóãè (ÏÇÑ);
- çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó ëþäåé äî çîí â³äïî÷èíêó ³ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ.
Äî çàõîä³â çàõèñòó òåðèòîð³¿ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿ íàëåæàòü:  
- äîòðèìàííÿ òåõíîëîã³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì; 
- îõîðîíà çåìë³ ³ âîäè â³ä çàáðóäíåííÿ â³äõîäàìè áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿. 

• ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2:
Åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ïåðåäáà÷àº:
- îáñòåæåííÿ ä³ëÿíêè áåðåãà Êè¿âñüêî¿ ãàâàí³ (ð. Äí³ïðî);
- âèêîíàííÿ ³íæåíåðíèõ âèøóêóâàíü (òîïîãðàô³÷íèõ, ãåîëîã³÷íèõ, ã³äðîëîã³÷íèõ);
- âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿;
- îáëàøòóâàííÿ òåðèòîð³¿ äëÿ ñêëàäóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â;
- ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó âåëèêîãàáàðèòíî¿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè äî ì³ñöü âèêîíàííÿ áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò;_
- óñòàíîâêó ïàðêàíó, ³íôîðìàö³éíîãî ñòåíäó;
- çàâåçåííÿ íà îá’ºêò íåîáõ³äíèõ ìàøèí ³ ìåõàí³çì³â, ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â;
- çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòó íåîáõ³äíèìè ðîáî÷èìè êàäðàìè, îáëàøòóâàííÿ ¿õ ïîáóòó;
- îðãàí³çàö³ÿ ñòîðîæîâî¿ îõîðîíè;
- âëàøòóâàííÿ ì³ñöÿ ñòîÿíêè ìåõàí³çì³â çà ìåæàìè ïðèáåðåæíî-çàõèñíî¿ ñìóãè (ÏÇÑ);
- çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó ëþäåé äî çîí â³äïî÷èíêó ³ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ.
Äî çàõîä³â çàõèñòó òåðèòîð³¿ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿ íàëåæàòü:  
- äîòðèìàííÿ òåõíîëîã³é ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì;
- îõîðîíà çåìë³ ³ âîäè â³ä çàáðóäíåííÿ â³äõîäàìè áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿. 

• ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1: 
Ä³ëÿíêà ïðîâåäåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçòàøîâàíà ïî âóë. Åëåêòðèê³â ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íà Ðèáàëüñüêîìó 

ï³âîñòðîâ³. Ðîáîòè ïðîâîäÿòüñÿ íà çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó â ïðèáåðåæí³é çîí³ Êè¿âñüêî¿ ãàâàí³ (ð. Äí³ïðî).
Ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 4682,0 ì2 (êàäàñòðîâèé íîìåð 

8000000000:85:319:0037), çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ 
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 24.10.2006 ¹ 85-6-00291. Ðîçðîáêà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 86 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òîìó òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1 â³äñóòíÿ. 

• ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2:  
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 â³äñóòíÿ.

8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè ìîæëèâîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:
• ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1:
Äæåðåëàìè ïîòåíö³éíîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çà òåõí³÷íîþ àëüòåðíàòèâîþ 1 º:
– Âïëèâ íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Âèêèäàìè âèõëîïíèõ ãàç³â ïðàöþþ÷èõ äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè. 

Îáìåæóºòüñÿ êîðîòêî÷àñíèìè òà òèì÷àñîâèìè âèêèäàìè íåñòàö³îíàðíèõ äæåðåë. Âèêèäè çíàõîäÿòüñÿ ó ìåæàõ ãðàíè÷íî äî-
ïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é.

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ – ïåð³îäè÷í³, êîðîòêî÷àñí³ âèêèäè âèõëîïíèõ ãàç³â ïðàöþþ÷èõ äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî çãîðàííÿ àâòîòðàí-
ñïîðòó íà òåðèòîð³¿ çàïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòó. Âèêèäè çíàõîäÿòüñÿ ó ìåæàõ ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é.

– Âïëèâ íà âîäíå ñåðåäîâèùå. Âíàñë³äîê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ó Êè¿âñüê³é ãàâàí³ (ð. Äí³ïðî) ó âèãëÿä³ óòâîðåííÿ äî-
äàòêîâî¿ ìóòíîñò³. Îáìåæóºòüñÿ äîòðèìàííÿì òåõíîëîã³¿ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ìóòí³ñòü, ùî óòâîðþºòüñÿ – çíà÷íî íå 
ïåðåâèùóâàòèìå ïîêàçíèêè ïðèðîäíîãî ñòàíó âîäîéìè.

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ â³äñóòí³é – âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çàïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³ä ì³ñüêèõ 
ìåðåæ, çã³äíî äîãîâîð³â; î÷èùåííÿ äîùîâîãî ñòîêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ íà ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.

– Âïëèâ íà çåìëþ, ôëîðó, ôàóíó, ðîñëèííèé òà òâàðèííèé ñâ³ò. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âïëèâ 
íà ðèáí³ ðåñóðñè âîäîéìè. Îáìåæóºòüñÿ äîòðèìàííÿì òåõíîëîã³¿ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³ äîòðèìàííÿì îáìåæåíü ïðî-
âåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ó ãàâàí³ â ïåð³îä íåðåñòîâî¿ çàáîðîíè. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷àº äîäàòêîâèé âïëèâ íà çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ (øëÿõîì âèäàëåííÿ äåðåâ, êóù³â), çã³äíî ç îòðèìàíèì Àêòîì îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïðîâîäèòüñÿ îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ â³äñóòí³é. 
– Âïëèâ íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå. Ïðîåêòîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íå ïåðåäáà÷àº ãëîáàëüíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, íå ïîòðåáóº çì³íè 

ëàíäøàôòó, âèêëþ÷àº âïëèâè íà îñíîâí³ åëåìåíòè ãåîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðíî-òåêòîí³÷íî¿ áóäîâè òà íå âèêëèêàº çì³í ³ñíóþ÷èõ 
åíäîãåííèõ é åêçîãåííèõ ÿâèù ïðèðîäíîãî òà òåõíîãåííîãî ïîãîäæåííÿ (çñóâ³â, ñåë³â, ñåéñì³÷íîãî ñòàíó òà ³í.).

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ â³äñóòí³é.
– Âïëèâ íà ´ðóíòè. Ïðè äîòðèìàíí³ ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ çàõîä³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âïëèâ íà ´ðóíò â³äñóòí³é.
Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ â³äñóòí³é.
– Âïëèâ íà òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü íå âèìàãàº çìåíøåííÿ ïëîù, çàéíÿòèõ ðîäþ÷èì øàðîì 

çåìë³, íå âïëèâàº íà ï³äçåìí³ é íàçåìí³ ñïîðóäè, êóëüòóðí³ ëàíäøàôòè. Ðîáîòè ó ìåæàõ îõîðîííî¿ ëàíäøàôòíî¿ çîíè òà ³ñòîðèêî-
ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç äîòðèìàííÿì âèìîã ïàì’ÿòêîîõîðîííîãî ³ ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà 
òà ïîãîäæåíü ³ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè. Âïëèâ íà íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùà îö³íþºòüñÿ ÿê íåçíà÷íèé.

– Âïëèâ íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå. Ïðè áóä³âíèöòâ³ âïëèâ íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñü ó òèì÷àñîâîìó 
ïîã³ðøåí³ óìîâ â³äïî÷èíêó òà ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïîçèòèâíèé ñîö³àëüíèé åôåêò ïîëÿãàº ó çáåðåæåíí³ ÿêîñò³ ïðèðîäíî¿ âîäîéìè äëÿ ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, ñòâîðåíí³ óìîâ äëÿ âèâ÷åííÿ, çáåðåæåííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â ç íàóêîâîþ òà îñâ³òíüîþ 
ìåòîþ, çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî íàäáàíü êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, à òàêîæ ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ â³äïî÷èíêó ³ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ 
ìåøêàíö³â ðàéîíó òà ì³ñòà.

• ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2:
Äæåðåëàìè ïîòåíö³éíîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çà òåõí³÷íîþ àëüòåðíàòèâîþ 2 º:
– Âïëèâ íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Âèêèäàìè âèõëîïíèõ ãàç³â ïðàöþþ÷èõ äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè. 

Îáìåæóºòüñÿ êîðîòêî÷àñíèìè òà òèì÷àñîâèìè âèêèäàìè íåñòàö³îíàðíèõ äæåðåë. Âèêèäè çíàõîäÿòüñÿ ó ìåæàõ ãðàíè÷íî äî-
ïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é. 

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ – ïåð³îäè÷í³, êîðîòêî÷àñí³ âèêèäè âèõëîïíèõ ãàç³â ïðàöþþ÷èõ äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî çãîðàííÿ àâòîòðàí-
ñïîðòó íà òåðèòîð³¿ çàïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòó. Âèêèäè çíàõîäÿòüñÿ ó ìåæàõ ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é.

– Âïëèâ íà âîäíå ñåðåäîâèùå. Âíàñë³äîê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ó Êè¿âñüê³é ãàâàí³ (ð. Äí³ïðî) ó âèãëÿä³ óòâîðåííÿ äî-
äàòêîâî¿ ìóòíîñò³. Îáìåæóºòüñÿ äîòðèìàííÿì òåõíîëîã³¿ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ìóòí³ñòü, ùî óòâîðþºòüñÿ, ìîæå çíà÷íî 
ïåðåâèùóâàòè ïîêàçíèêè ïðèðîäíîãî ñòàíó âîäîéìè.

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ â³äñóòí³é – âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çàïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³ä ì³ñüêèõ 
ìåðåæ, çã³äíî äîãîâîð³â; î÷èùåííÿ äîùîâîãî ñòîêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ íà ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.

– Âïëèâ íà çåìëþ, ôëîðó, ôàóíó, ðîñëèííèé òà òâàðèííèé ñâ³ò. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âïëèâ 
íà ðèáí³ ðåñóðñè âîäîéìè – ì³ñöÿ íàãóëó, íåðåñòó òà çèì³âë³ ðèá, ùî ìîæóòü áóòè ðîçòàøîâàí³ â çîí³ âïëèâó. Îáìåæóºòüñÿ 
äîòðèìàííÿì òåõíîëîã³¿ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³ äîòðèìàííÿì îáìåæåíü ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ó ãàâàí³ â ïåð³îä 
íåðåñòîâî¿ çàáîðîíè. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷àº äîäàòêîâèé âïëèâ íà çåëåí³ íàñàäæåííÿ (øëÿõîì âèäàëåííÿ äåðåâ, 
êóù³â), çã³äíî ç îòðèìàíèì Àêòîì îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü. Ïðè âëàøòóâàíí³ äîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ñêëàäóâàííÿ 
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà âëàøòóâàííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó (ïðî¿çä³â, ìàéäàí÷èê³â ³ òà ³í.) âåëèêîãàáàðèòíî¿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè äî 
ì³ñöü âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò äîäàòêîâèé âïëèâ íà çåëåí³ íàñàäæåííÿ çá³ëüøóºòüñÿ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò 
ïðîâîäèòüñÿ îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ â³äñóòí³é.      
– Âïëèâ íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå. Ïðîåêòîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íå ïåðåäáà÷àº ãëîáàëüíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, íå ïîòðåáóº çì³íè 

ëàíäøàôòó, âèêëþ÷àº âïëèâè íà îñíîâí³ åëåìåíòè ãåîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðíî-òåêòîí³÷íî¿ áóäîâè òà íå âèêëèêàº çì³í ³ñíóþ÷èõ 
åíäîãåííèõ é åêçîãåííèõ ÿâèù ïðèðîäíîãî òà òåõíîãåííîãî ïîãîäæåííÿ (çñóâ³â, ñåë³â, ñåéñì³÷íîãî ñòàíó òà ³í.).

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ â³äñóòí³é.
– Âïëèâ íà ´ðóíòè. Ìîæëèâèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà øàð ðîñëèííîãî ´ðóíòó ïðè âëàøòóâàíí³ äîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â äëÿ 

ñêëàäóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà âëàøòóâàííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó (ïðî¿çä³â, ìàéäàí÷èê³â ³ òà ³í.) âåëèêîãàáàðèòíî¿ áóä³âåëüíî¿ 
òåõí³êè äî ì³ñöü âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ â³äñóòí³é.
– Âïëèâ íà òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü íå âèìàãàº çìåíøåííÿ ïëîù, çàéíÿòèõ ðîäþ÷èì øàðîì 

çåìë³, íå âïëèâàº íà ï³äçåìí³ é íàçåìí³ ñïîðóäè, êóëüòóðí³ ëàíäøàôòè. Ðîáîòè ó ìåæàõ îõîðîííî¿ ëàíäøàôòíî¿ çîíè òà ³ñòîðèêî-
ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç äîòðèìàííÿì âèìîã ïàì’ÿòêîîõîðîííîãî ³ ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà 
òà ïîãîäæåíü ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè. Âïëèâ íà íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùà îö³íþºòüñÿ ÿê íåçíà÷íèé.

– Âïëèâ íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå. Ïðè áóä³âíèöòâ³ âïëèâ íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñü ó òèì÷àñîâîìó 
ïîã³ðøåí³ óìîâ â³äïî÷èíêó òà ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó.

 Ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïîçèòèâíèé ñîö³àëüíèé åôåêò ïîëÿãàº ó çáåðåæåíí³ ÿêîñò³ ïðèðîäíî¿ âîäîéìè äëÿ ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, ñòâîðåíí³ óìîâ äëÿ âèâ÷åííÿ, çáåðåæåííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â ç íàóêîâîþ òà îñâ³òíüîþ 
ìåòîþ, çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî íàäáàíü êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, à òàêîæ ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ â³äïî÷èíêó ³ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ 
ìåøêàíö³â ðàéîíó òà ì³ñòà.

• ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1: 
Çä³éñíåííÿ çàïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ñïðè÷èíèòü íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ. 

• ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2: 
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 â³äñóòíÿ.  

9. Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè 
çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷èòè â³äïîâ³äíèé ïóíêò ³ ÷àñòèíó ñòàòò³ 
3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»):

Â³äïîâ³äíî äî ï.10, ÷àñòèíè 3, ñòàòò³ 3 (Äðóãà êàòåãîð³ÿ âèä³â ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷íèé âïëèâ 
íà äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ) – ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç ðîç÷èùåííÿ ³ äíîïîãëèáëåííÿ ðóñëà òà äíà ð³÷îê, 
áåðåãîóêð³ïëåííÿ, çì³íè ³ ñòàá³ë³çàö³¿ ñòàíó ðóñåë ð³÷îê.

 
10. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü 

çíà÷íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåë³ê äåðæàâ, äîâê³ëëÿ ÿêèõ ìîæå çàçíàòè çíà-
÷íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó (çà÷åïëåíèõ äåðæàâ):

Ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ â³äñóòí³.

11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:

Ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü âïëèâó ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïîâ³òðÿíå, âîäíå, òåõíîãåííå, ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùà, 
à òàêîæ íà ´ðóíò, ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòó. Ðîçðîáëåííÿ çàõîä³â ùîäî çíèæåííÿ 
íåãàòèâíèõ âïëèâ³â íà äîâê³ëëÿ òà ï³äâèùåííÿ åêîëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.

12. Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ó÷àñò³ â í³é ãðîìàäñüêîñò³:
Ïëàíîâàíà ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ ³, îòæå, ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà äî-

âê³ëëÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ». Îö³íêà âïëèâó íà äîâê³ëëÿ – öå ïðîöåäóðà, ùî ïåðåäáà÷àº:
ï³äãîòîâêó ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ;
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
àíàë³ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, áóäü-ÿêî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàº ñóá’ºêò ãîñïî-

äàðþâàííÿ, à òàêîæ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä ãðîìàäñüêîñò³ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïðîöåäóðè 
îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó, ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿;

íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, ùî âðàõîâóº ðåçóëüòàòè àíàë³çó, 
ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ï’ÿòèì öüîãî ïóíêòó;

âðàõóâàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ó ð³øåíí³ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 14 
öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ.

Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ óïîâíîâàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà-
÷àº äîïóñòèì³ñòü ÷è îá´ðóíòîâóº íåäîïóñòèì³ñòü ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷àº åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿ ïðîâàäæåííÿ.

Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ïðî 
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïåðåäáà÷àº ïðàâî ³ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó òàê³é ïðîöåäóð³, çîêðåìà íà 
ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ, à òàêîæ íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ïîäàíîãî ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ äí³â ãðîìàäñüêîñò³ 
íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü íàäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
à òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ. Äåòàëüí³øå ïðî ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà 
äîâê³ëëÿ áóäå ïîâ³äîìëåíî â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ.

13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî 
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:

Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ãðîìàä-
ñüê³ñòü ìàº ïðàâî íàäàòè óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó, çàçíà÷åíîìó â ïóíêò³ 15 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ, çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, âêàæ³òü ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é ñòîð³íö³ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ). Öå çíà÷íî ñïðîñòèòü 
ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ òà ðîçãëÿäó Âàøèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é.

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³, âîíè áóäóòü ðîçì³ùåí³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà 
äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³ ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñîáè, ùî íàäàþòü çàóâàæåííÿ 
³ ïðîïîçèö³¿, ñâî¿ì ï³äïèñîì çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ çãîäó íà îáðîáêó ¿õí³õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ.

Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çîáîâ’ÿçàíèé âðàõóâàòè ïîâí³ñòþ, âðàõóâàòè 
÷àñòêîâî àáî îá´ðóíòîâàíî â³äõèëèòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³, íàäàí³ ó ïðîöåñ³ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó 
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî öå âêëþ÷àºòüñÿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåííÿì, ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå: 

Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ,
(âèä ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»)

ùî âèäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ).
(îðãàí, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ)

15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ 
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, íåîáõ³äíî íàäñèëàòè äî 

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(ÊÌÄÀ), ïîøòîâà àäðåñà: 04080, ì. Êè¿â, âóë. Òóð³âñüêà, 28, òåëåôîí: (044) 336-64-15,

å-mail: ecodep@kmda.gov.ua, êîíòàêòíà îñîáà: Âåðãåë³ñ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷.
(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ïîøòîâà àäðåñà, åëåêòðîííà àäðåñà, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà)



СУСПІЛЬСТВОХрещатик Київ
23  липня 2019 р.
№ 41 (5233)

4

Ініціаторами чистої суботи 
стали виконуючий обов’язки 
директора КЗ «Парк відпочинку 

і культури «Гідропарк» Олег 
Челомбітько та голова органі-
зації із захисту навколишнього 

середовища Сергій Волков.
До толоки долучилися понад 

п’ять десятків небайдужих меш-
канців міста та співробітники 
міського екопростору «Сквореч-
ник».

«Я приємно вражений кількіс-
тю людей, які виявили бажання 
долучитися до чистої суботи. Це 
реально круто, адже мешканцям 
не байдуже рідне місто. Окрема 
подяка Управлінню контролю за 
благоустроєм та «Київзеленбу-
ду» – якби не їхня техніка, було 
б важкувато самотужки вручну 
виносити кілька десятків тонн 
сміття. Однією суботою все не 
завершиться – територія парку 
величенька. Тож, це тільки по-
чаток. Далі буде», – сказав Олег 
Челомбітько.
Він також додав, що ініціює 

проведення аудиту комуналь-
ного закладу, адже востаннє він 
проводився ще влітку 2017 року. 
Відповідний лист вже направлено 
до Департаменту культури.
Нагадаємо, минулого тижня 

Департамент культури КМДА при-
значив Олега Челомбітько в. о. 
директора комунального закладу 
«Парк відпочинку та культури 
«Гідропарк»   
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ÍÎÂÈÍÈРозпочато благоустрій 
території парку відпочинку і 
культури «Гідропарк»

У суботу, 20 липня, стартував благоустрій парку 
відпочинку і культури «Гідропарк». У вихідні тут 
пройшов перший суботник, результатом якого стало 
вивезення понад 40 тонн сміття.

Віталій Кличко: «Українці 
зробили свій вибір вільно і 
демократично»

Дострокові вибори до Верховної 
Ради відбулися вільно і демокра-
тично. Про це заявив мер Києва 
Віталій Кличко.

«Українці вільно і демократично 
зробили свій вибір. І фактично до-
вірили всю владу в країні одній по-
літичній силі. Тепер люди очікують 
втілення передвиборчих обіцянок 
і необхідних реформ. За результа-
тами виборів, цю можливість нова 
влада отримала. Така повнота влади – це велика відповідальність, і 
на владу очікує серйозна і складна робота», – наголосив мер Києва.

Він підкреслив, що сподівання людей – великі. І треба, не гаючи 
часу, працювати над їхнім втіленням.

«Сьогодні не повинно бути зайвих емоцій і популізму. Вже все 
сказано. Людям потрібні конкретні дії, втілені справи, ефективні 
зміни в державі. І над цим треба всім працювати», – наголосив 
Віталій Кличко  

На бульварі Тараса Шевченка 
вже працюють евакуатори

Про це повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник.

Загалом за минулий тиждень (з 15 до 
21 липня) евакуйовано 48 автомобілів, 
власники яких порушили ПДР.

На відміну від перших днів роботи 
евакуаторів, наразі виділені смуги на 
бульварі переважно вільні.

Водії, які все ж припаркувалися, – по-
мітивши евакуатор, швидко від’їжджають 
або ж отримують зобов’язання сплатити 510 грн штрафу, оскільки 
з’явилися на місце порушення.

«Дотримуйтеся правил та поважайте усіх учасників дорожнього 
руху!» – закликає Микола Поворозник  �
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