
27 столичних шкіл змінять 
систему харчування

У першому начальному півріччі планується розширити кор-
дони пілотного проекту «мультипрофільне харчування» у Києві.  
За форматом 2 – 3 меню на вибір учнів охоплено 41% усіх шкіл 
Печерського району, який став першим, де учні самі почали 
обирати, що їм їсти.

З 1 вересня цього року розпочали реалізацію цього проекту у 
всіх школах Дарницького, Дніпровського, Подільського, а також ще 
у 4-ох школах Деснянського (№ 189, 212, 238, 250), у 5-ти школах 
Оболонського (№ 29, 210, 240, 252, 285) та у 4-ох – Святошинського 
(№ 162, 140, 203, 235) районів.

«Сніданок,  де школярі можуть обирати страви, як на шведському 
столі, значно привабливіший для дітей та ефективніший з точки 
зору використаних коштів. На практиці успішно показав результат 
Печерський район, з якого ми розпочали цей проект і наразі вже 
успішно реалізовуємо майже у всіх школах столиці», – підкреслив 
заступник голови КМДА Валентин Мондриївський  

«Ще декілька років тут були ча-
гарники, а сьогодні – туристичний 
маршрут, що вже вподобали кияни 
та гості нашого міста. А тепер на 
оновлену Алею художників можна 
спуститися і від Андріївської церкви 
– цими новими гарними сходами. 
Наш київський Монмартр стає ще 
красивішим і зручнішим!», – сказав 
мер Києва Віталій Кличко.

Ввечері сходи будуть гарно під-
світлені. LED підсвітка вмонтована 
навіть у перила.

«Нову привабливу локацію місто 
створило у співпраці і за підтримки 
меценатів. Я вдячний небайдужим 
бізнесменам, які люблять Київ і 
долучаються до втілення змін у 
ньому. Тут присутній Томаш Фі-
ала, керівник компанії Dragon 

Capital, що допомогла втілити 
цей проект. Дякую вам!» – сказав  
Віталій Кличко.

Своєю чергою, Фіала зазначив, 
що компанія допомагає місту не 
вперше і надалі підтримуватиме 
цікаві проекти.

«Ми передаємо на баланс міста 
цей об‘єкт.  Вартість його зведення 
– близько 4-х мільйонів гривень. 
Ми допомагаємо місту не впер-
ше. Бо живемо тут, працюємо і у 
нашої компанії широка програма 
соціальної відповідальності. Ми 
любимо Київ – дуже гарне місто, 
що має великий туристичний по-
тенціал», – сказав Томаш Фіала.

Нові сходи стали частиною вели-
кого туристичного маршруту в істо-
ричному центрі столиці. Також місто 
вже завершує роботи з реконструкції 
другої черги парку «Володимир-
ська гірка», через який проходить 
маршрут. У парку вимостили нові 
доріжки, встановили освітлення та 
систему відеоспостереження. Звели 
дві нові альтанки. А ту, що була в 
парку, – реконструювали. Укріпили 
підпірними стінками і схили, на 
яких стоять альтанки  

Розвиток електронних 
послуг: КМДА долучається 
до використання системи 
«Трембіта»

Київська міська державна адміністрація та Державне агентство 
з питань електронного урядування України уклали Угоду про під-
ключення до системи електронної взаємодії державних електрон-
них інформаційних ресурсів «Трембіта». Ініціатором співпраці 
став Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

«Трембіта» – це основа електронного урядування, що здатна 
забезпечити масштабну модернізацію процесів державного 
управління та сприяє прозорості роботи влади. Система здійснює 
обмін даними без участі людини, що значно пришвидшує процес 
надання послуг та зменшує можливість механічних помилок. Ви-
користання її можливостей вирішить проблему з доступом органів 
місцевого самоврядування до даних державних реєстрів, яких 
сьогодні в Україні налічується близько 350. Саме прямий доступ 
до баз даних реєстрів може значно пришвидшити надання послуг.

Таким чином, підключення до системи електронної взаємо-
дії надасть підрозділам КМДА можливість своєчасно отримати 
достовірну інформацію з Державних реєстрів. Завдяки цим 
інструментам міська влада зможе створити нові електронні сер-
віси та підвищити якість існуючих, а головне – зробити послуги 
зручнішими та доступнішими для киян.

«Київ – єдине місто, що має власну платформу реєстрів із 
унікальним ідентифікатором. Це забезпечує швидкий обмін точ-
ними даними між інформаційними системами міста та зменшує 
тривалий паперовий документообмін. Для того, щоб збільшити 
кількість електронних сервісів для киян, столиця має отримати 
доступ і до державних реєстрів. Саме тому і виникла ідея під-
ключитися до «Трембіти». Дуже важливо, що окрім оцифруван-
ня значних масивів інформації, система загальнодержавного 
рівня дозволить органам місцевого самоврядування уникнути 
корупційних ризиків», – зазначив директор Департаменту 
інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров  
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НОВИНИ

Нові сходи зведені за тим же принципом, 
що і сходи, які відкрили минулого року від 
Пейзажної Алеї в урочище Кожум’яки. Це збірна 
залізобетонна конструкція з дерев’яними 
сходинками.

У Києві відкрилися нові 
сходи від Андріївської 
церкви до Алеї художників

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в урочистому 
відкритті нових сходів від Андріївської церкви до Алеї 

художників і парку «Володимирська гірка».
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Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
оголошує про намір передати майно в оренду

Характеристика об’єкту оренди: нежитлове приміщення першого по-
верху, загальною площею 121,0 кв. м, розташоване в житловому будинку за 
адресою: Крутий узвіз, буд. 5. Забезпечення комунікаціями: ЦО, електро-
забезпечення, водозабезпечення – є, технічний стан – потребує ремонту.

Вартість об’єкту оренди станом на 30.06.2019 – 4636000,0 грн без ПДВ; 
оцінка здійснена товариством з обмеженою відповідальністю «ТРИБЬЮТ 
КОНСАЛТИНГ». Балансоутримувач: комунальне підприємство   «Керуюча 
компанія з обслуговування житловою фонду Печерського району м. Києва» 
(провулок Мар’яненка, 7, 254-42-24, 280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: для роз-
міщення офісних приміщень (п. 24.2 Методики), терміном на 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 8 %, розмір орендної плати за перший місяць оренди 
(коригується на індекс інфляції) – 30906,66 грн без ПДВ.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового призначення, у разі чого стартова орендна плата буде роз-
раховуватися відповідно до більшої орендної ставки.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів 
з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ,  
вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвер-
дженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 
(зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висновок рецензента 
про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів 
з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових 
документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової 
орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають: 

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

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

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини аван-
сової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну 
плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом 
на 1 січня поточного року: одержувач платежу КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» р/р 
26001192399100 Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО: 
351005, ЄДРПОУ: 35692211.

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатися за 
телефонами до підприємства – балансоутримувача.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 13-а, кв. №193, приватизована 
згідно з розпорядження органу приватизації від 22.11.1993 № 4976 на 2-х: Вишневський Андрій Михайлович, Вишневська Владислава 
Феліксівна, вважати недійсним.

Повідомляємо, що втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане Відділом приватизації державного житлофонду 
Ватутінської районної ради м. Києва 04.12.1995 року на підставі розпорядження № 3700, на квартиру № 144, що розташована за 
адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. № 24, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).
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Балансоутримувач – КЗ «Театрально-видовищний заклад культури «Київський академічний театр «Колесо» (м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 8,  
(044) 425-05-27; 425-14-36, р/р 26003026088702 в АТ «Альфа-банк», код банку: 300346, код ЄДРПОУ: 02173532).

1.
Андрі-

ївський 
узвіз, 8

29,3 нежилий
примі-

щення, 1 
поверх

задовіль-
ний, ко-

мунікації в 
наявності

1 253 424,00 62. інше використання не-
рухомого майна. Погодинно: 

Понеділок з 17.00 до 19.00 
(2 години), субота з 10.00 до 
12.00 (2 години); 4 години на 
тиждень, 16 годин на місяць

444,32 13%31.05.2019

ПП «Зорі 
України»

Балансоутримувач – КП «Плесо» (02660, м. Київ, Микільсько-Слобідська, 7, тел.: 541-06-96, р/р 2600930946401 в Лівобережному відділенні ПАТ 
«Банк Кредит Дніпро» у м. Києві, МФО: 305749, ЄДРПОУ: 23505151).

2
вул. Труха-
нівська, 2, 

літ. А
480,0 нежилий

приміщен-
ня, 1 по-
верх, 2-й 

поверх

задо-
вільний, 

комунікації 
відсутні

5 508 000,00
41. Розміщення об’єктів гос-
подарювання, діяльність яких 
спрямована на організацію та 

проведення занять різними 
видами спорту

13 770,00 3%
30.04.2019

ФОП 
Работська 

К. В.

3
вул. Труха-
нівська, 4, 

літ. Б
29,3 Нежилий

примі-
щення, 1 
поверх

задо-
вільний, 

комунікації 
відсутні

402 000,00 27. Проведення виставок, 
організація та проведення 

культурно-мистецьких захо-
дів: вечорів відпочинку, спек-
таклів, постановок, музичних 

тренінгів, відбіркових турів 
фестивалів

2 010,00 6%
30.04.2019

ФОП 
Работська 

К. В.

4.
вул. Труха-
нівська, 4, 

літ. Б
27,0 нежилий

примі-
щення, 1 
поверх

задо-
вільний, 

комунікації 
відсутні

372 000,00 27. Проведення виставок, 
організація та проведення 

культурно-мистецьких захо-
дів: вечорів відпочинку, спек-
таклів, постановок, музичних 

тренінгів, відбіркових турів 
фестивалів

1 860,00 6%
30.04.2019

ФОП 
Работська 

К. В.

Балансоутримувач — КП «Київжитлоспецексплуатація» (м. Київ, вул. Володимирська, 51-а, 234-23-24; р/р 2600230946101 в AT «БАНК КРЕДИТ 
ДНІПРО» м. Київ, код банку: 305749, код ЄДРПОУ: 03366500).

5.

вул. Во-
лодимира 
Покотила, 
7/2, літ. А

122,30 нежилий
примі-

щення, 1 
поверх

потребує 
ремонту, 

комунікації 
в наяв-

ності

2 160 000

24. Розміщення офісних  
приміщень 14 400,0 8%30.06.2019

ПП «Альянс 
Експерт»

За об’єктами поз. 5, зазначеними в оголошенні, можливе альтернативне використання.
Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, за-

твердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висновок 
рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової 
заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти 
майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; 
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою:  

вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва,  

каб. 524, телефони для довідок: 202-61-76, 202-61-77, 202-61-96.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва. Орендодавець – Оболонська районна  

в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16). 
 Балансоутримувач – комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району  

м. Києва (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,14).
• Характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі амбулаторного медичного закладу на вул. Маршала 

Тимошенка, 4-б, загальною площею 199,8 кв. м. Забезпечення комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання – є, технічний стан – за-
довільний. Оціночна вартість об’єкта – 5011000 грн (без ПДВ) станом на 31.05.2019; оцінка виконана СОД – ФОП Работською К. В.  

Запропонована мета використання – розміщення приватного закладу охорони здоров`я, що діє на основі приватної власності і проводить 
господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11%; розмір стартової місячної 
орендної плати (без ПДВ) – 45 934,17 грн (коригується на індекс інфляції); запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

• Характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення мезоніну в будівлі амбулаторного медичного закладу на вул. Маршала 
Тимошенка, 4-б, загальною площею 89,3 кв. м. Забезпечення комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання – є, технічний стан – за-
довільний. Оціночна вартість об’єкта –  2 128 000 грн (без ПДВ), станом на 31.05.2019; оцінка виконана СОД – ФОП Работською К. В.  

Запропонована мета використання – розміщення приватного закладу охорони здоров`я, що діє на основі приватної власності і проводить 
господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11%; розмір стартової місячної 
орендної плати ( без ПДВ) – 19 506,67 грн (коригується на індекс інфляції); запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні

 Від осіб, які раніше звертались із заявами, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами),(далі – Положення) і отримали позитивний 
висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не ви-
магається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. 

Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; 
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, 

але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на  1 січня поточного року (4173 грн); (вноситься на банківський рахунок 
Балансоутримувача № 26006300143426 в ТВБВ № 10026/0143 Ф-ГУ по м. Києву АТ «Ощадбанк», МФО: 322669, ЄДРПОУ: 05494828).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди протягом робочого часу: Сидоренко О. М., 
еmail: oblcrp@ukr.net, адреса: вул. Маршала Тимошенка,14, кімн. № 615, тел.: 467-89-05.

Балансоутримувач – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського 
району м. Києва (м. Київ, вул. Північна, 4-а).

• Нежитлові приміщення 4 поверху в будівлі амбулаторного медичного закладу на вул. Йорданській, 26, загальною площею 166,1 кв. м.  
Забезпечення комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання – є, технічний стан – задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 3 265 000 
грн (без ПДВ) станом на 30.06.2019; оцінка виконана СОД – ФОП Работською К. В. Запропонована мета використання – розміщення 
приватного закладу охорони здоров’я, що діє на основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики 
в лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11%; розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 29 929,17 грн 
(коригується на індекс інфляції), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

 Від осіб , які раніше звертались із заявами, згідно з пунктом 6.1 Положення, і отримали позитивний висновок рецензента про 
відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви 
або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати.

Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; 
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну 

плату;(вноситься на банківський рахунок Балансоутримувача р/р 26005052660733 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку: 300711).
Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди протягом робочого часу: Редько В. Ю, email: 

oblcrdp@ukr.net вул. Північна, 4-а , кімн. № 320, тел.: 413-47-10; 411-55-49.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за датою публікації, за адресою: м. Київ,  

вул. Маршала Тимошенка,16, кім. 308, тел. для довідок: 418-41-98.

 ___________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 

на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається 
суб’єктом 

господарювання)

 20195203651
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з 

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 
1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Будівництво берегоукріплення правого берега рук. Довбичка 

Канівського водосховища вздовж земельної ділянки ТОВ «ВІКТІМА» 
(обліковий номер земельної ділянки 66:438:0200), за адресою:  
вул. Труханівська, 30, у Дніпровському районі м. Києва. Передбачені в 
проекті рішення направлені на стабілізацію берегової лінії, поліпшення 
екологічного стану території та водойми за рахунок будівництва бе-
регоукріплення та розчищення прилеглої акваторії водойми. У складі 
проекту передбачається будівництво берегоукріплення, загальною 
довжиною 149,0 м, зокрема: набережна вертикального профілю з 
відміткою верху по бетону 92,50 мБС – 116,0 м; набережна укісного 
профілю з закладанням укосу 1:5 – 33,0 м та сліп із закладанням 
укосу 1:5 – 31,0х3,0 м (довжина х ширина).

_________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, зокрема параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКТІМА», ЄДРПОУ: 

41191321, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37, тел.: (067) 502-75-95.
_________________________________________________________________

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

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження 

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

_________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону 

та контактна особа)

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

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

_________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений 

його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, включно з інформацією про 
час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

 Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (зокрема в електронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
26 вересня 2019 року о 10.00, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 

28, приміщення № 4.
___________________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
___________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

_________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону  

та контактну особу)
 
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 

територіальний орган, до якого надаються зауваження і про-
позиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради(КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, e-mail: 
ecodep@kmda.gov.ua, телефон: (044) 366-64-15, контактна особа: 
Вергеліс Андрій Васильович.

_________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,  

номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 113 

аркушах з додатками. 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

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

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

1. Офіс ТОВ «ВІКТІМА», Україна, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37. З 9 
вересня 2019 р. Контактна особа – Дзиговський Сергій Федорович.

_________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 

з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

2. Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36. З 9 вересня 
2019 р.

ІНДЕКС щоденного  
випуску (вт, пт) 61308

на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.

Оформлення проводиться на підприємстві

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com
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 Питання рекультивації полігону 
та інші завдання, пов’язані з по-
водженням із відходами, Київ та 
область вирішуватимуть у рамках 
спільної робочої групи.

«Ми провели інспекцію на по-
лігоні, щоб у кожного було реальне 
уявлення про його стан та перспек-
тиви. За останні чотири роки на 
полігоні можна побачити суттєві 
зміни: відновлена робота німець-
кого комплексу для переробки 
фільтрату (шкідливої речовини 
темного кольору, що утворюється 
в тілі полігону, коли туди потра-
пляють опади), відремотована 
під’їзна дорога та насосне облад-
нання, зараз повністю перекрита 
мінеральним ґрунтом перша карта 
полігону, проводиться реконструк-
ція полігону, що є першим етапом 
рекультивації тощо. Разом із тим, 
питання рекультивації, тобто без-
печного закриття сміттєвого полі-
гону, є одним із пріоритетних для 
столиці. Тому дуже важливо, щоб 
ці плани поділяла і підтримувала 
влада Київської області», – заявив 
Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що полігон та пер-
спектива його закриття, на жаль, 

періодично є об’єктом маніпуляцій 
та неправдивих заяв у ЗМІ.

«Полігон збудований близько 
33 років тому. Він забезпечує 
захоронення 60% відходів, що 
утворюються у Києві. Логічно, 
що закрити його можливо лише 

за умови створення альтернативи, 
яка буде здатна переробити не 
менше 450 тисяч тонн сміття на 
рік. Нове сміттєпереробне підпри-
ємство ми плануємо створити на 
базі заводу «Енергія», тим самим 
модернізуючи існуючий завод», – 
пояснив Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА по-
дякував губернатору Київщини 
за увагу, приділену непростій 
тематиці. У результаті кількаго-
динної наради прийняте рішення 
подальші кроки здійснювати у 
рамках спільної робочої групи, 
яка вже до кінця місяця має пред-
ставити план дій  

ІV традиційні змагання 
«Спортивна рибна ловля» 
незабаром відбудуться у столиці

День народження Андріївського 
узвозу Київ зустріне виставами, 
екскурсіями і майстер-класами

27 вересня з 09.00 до 16.00 у Центрі сімейної риболовлі 
«Білі камені» відбудуться ІV традиційні змагання «Спортив-
на рибна ловля» для учасників АТО/ООС, волонтерів і членів 
їхніх сімей.

У спортивній риболов-
лі з поплавковою вудкою 
з берега візьмуть участь 
70 сімей демобілізованих 
учасників АТО/ООС, во-
лонтерів. У програмі також 
творчі майстер-класи, сі-
мейна ігротека, частування 
та розваги для всієї роди-
ни. За потребою всі охочі 
зможуть на місці отримати 
консультацію соціального 
працівника та психолога.

Організація такого дозвілля – одна зі складових частин 
комплексної системної допомоги у соціальній адаптації і 
реабілітації для учасників АТО/ООС та їхніх родин. Змагання 
«Спортивна рибна ловля» уже четвертий рік поспіль об’єднує 
понад 200 учасників. Адаптаційні заходи як частина реабі-
літаційного процесу допомагають родинам учасників АТО/
ООС пережити травмуючи події, подолати кризи в сімейних 
стосунках, відновити повноцінне спілкування. 

Організатор змагань – Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки Служби у справах 
дітей та сім’ї КМДА  

7 – 8 вересня Київ святкує День народження Андріївського 
узвозу. Цього року свято відбудеться у форматі Фестивалю ву-
личних мистецтв. Про це повідомили у Департаменті культури.

Гості заходу з 11.00 до 22.00 зможуть побачити справжній 
синтез мистецтв: музичного, театрального, візуального, цир-
кового, а сама вулиця перетвориться на театр під відкритим 
небом.

На фестивалі працюва-
тиме музична зона:

• концерт оркестру Ки-
ївського театру оперети 
на балконі Андріївської 
церкви;

• гра на незвичних му-
зичних інструментах;

• синтез етно та року від гурту «ЯРРА»;
• дитячий ансамбль «Зернятко», музична екскурсія Андрі-

ївським узвозом від хорової Капели ім. Л. Ревуцького.

Дитяча зона передбачає:
• майстер-класи із приготування суші, аквагрим і розма-

льовки;
• театральні вистави, танцювальні та музичні майстер- класи;
• досліди від Музею популярної науки і техніки «Експери-

ментаніум»;
• вистави від театру «Колесо», Київського театру ляльок на 

лівому березі Дніпра, Театру юного актора, Театру на Подолі 
і Київського академічного театру ляльок.

Також заплановані тематичні екскурсії, майстер-класи з 
театральної імпровізації, літературні читання, екскурсії та 
сюрпризи від організаторів  
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Полігон № 5:
стан та перспективи 
закриття

новини

Заступник голови Київської міської державної 
адміністрації Петро Пантелеєв зустрівся 
з головою Київської обласної державної 
адміністрації Михайлом Бно-Айріяном та 
обговорив проблеми функціонування полігону 
твердих побутових відходів № 5, що знаходиться 
у селі Підгірці (Обухівський район). 
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