
Тепло у смартфоні:  
завдяки сучасним гаджетам, кияни 
платитимуть за опалення менше

Завдяки системі погодного ре-
гулювання, мешканці можуть на-
лаштувати відповідну температуру 
в будинку зі свого смартфону та 
економити 25 – 30% на опаленні.

Про це повідомив заступник 
голови КМДА Петро Панте-
леєв під час інспекції роботи 
енергоефективного обладнання 
у житловому кварталі на пере-

тині вулиць Харківське шосе та 
Тростянецька.

«Раніше тут були колосальні про-
блеми через недостатню темпе-
ратуру гарячої води та опалення, 
недостатній тиск холодної води. 
Тому неефективний тепловий пункт 
ми ліквідували, повністю замінили 
теплові мережі, протяжність яких 
зменшилась у 2,5 рази. Це дало 
змогу в 4 рази зменшити теплові 
втрати й усунути аварійність на 
мережах. Щороку економія завдяки 
зниженню теплових втрат стано-
вить 3,7 млн грн», – пояснив Петро 
Пантелеєв.

За його словами, у кожному бу-
динку встановили індивідуальні 
теплові пункти, які не лише ви-
рішили питання недогріву, але й 
дають змогу економити на опаленні 
та гарячій воді 25 – 30%.

«Мешканці у своєму смартфоні 
можуть встановити індивідуальний 
графік температури теплоносія 
та суттєво економити енергоре-
сурси. Наприклад, кияни можуть 
знижувати температуру в період, 
коли переважна більшість людей на 
роботі, а діти – в школі чи в садку. 
Головне – попередньо узгодити цей 
графік на рівні будинку», – сказав 
посадовець.

Загалом проект ре-
конструкції ЦТП, у 
зоні обслуговування 
якого знаходилося 17 
житлових будинків, 
одна школа, один 
дитсадок та адміні-
стративна будівля, 
включив заміну 7,6 
км теплових мереж, 
заміну мереж водо-
постачання, вста-
новлення 18 індиві-
дуальних теплових 
пунктів і насосних 
станцій  

Пішохідний міст на проспекті 
Курбаса закрито на ремонт

Розпочато ремонт пішохідного мосту на просп. Леся Курбаса 
(від вул. Тулузи до вул. Сєркова). Про це повідомили у комунальній 
корпорації «Київавтодор».

Перший етап робіт планують закінчити до кінця року. Під час 
цього етапу шляхопровід буде закрито для пішоходів. Зокрема, 
на споруді замінять прогони, збудують нові опори, східці, а для 
зручності користування – ліфти. Весь комплекс робіт мають за-
вершити до кінця травня 2020 року  
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У Києві в Дарницькому районі здійснили 
квартальну реконструкцію: замість центрального 
теплового пункту (ЦТП), у кожному з 17 житлових 
будинків встановили індивідуальні теплові пункти 
з погоднім регулюванням. 

Трамваї № 28 та № 33 
змінюватимуть свої маршрути

Щоночі 24, 25, 26 вересня буде змінено маршрути трамваїв № 28 
та № 33. Ремонтують трамвайні колії на перетині вулиць Миколи 
Закревського і Теодора Драйзера, повідомили у КП «Київпастранс».

Останні відправлення трамваїв № 28 за власним маршрутом:
• від вул. Милославської – о 23.37, 23.42;
• від ст. м. «Лісова» – о 22.48, 22.53.

Останні відправлення трамваїв № 33 за власним маршрутом
• від вул. Сержа Лифаря – о 23.10, 23.33;
• від ДВРЗ – о 22.27, 22.38.

Із 23.00 рух трамваїв буде організовано від ст. м. «Лісова» та 
від ДВРЗ до бульв. Перова  

Впровадження смарт-ініціатив 
робить Київ безпечним містом

Керівник апарату 
Київської міської дер-
жавної адміністрації 
Дмитро Загуменний 
зустрівся із випускни-
ками програми Executive 
M.B.L.-HSG університету 
м. Санкт-Галлен (Швей-
царія) з метою обгово-
рення інвестиційної 
привабливості столиці 
України. У складі швей-

царської делегації перебували швейцарські бізнесмени, банкіри 
та представники влади.

«Київ – сучасне місто у центрі Європи. Тож міська влада робить 
великий акцент на впровадженні смарт-ініціатив, що допомагають 
створити безпеку, а також спростити та зробити зручнішим життя 
киян і гостей столиці. Завдяки успіхам і новітнім ініціативам 
міської влади, столиця України стала справжнім смарт-хабом для 
підприємств та стартапів, що втілюють найновітніші технології», 
– наголосив Дмитро Загуменний.

Керівник апарату підкреслив, що впровадження смарт-ініціатив 
робить Київ безпечним містом, як для мешканців, так і для ін-
весторів, а ці досягнення стали можливими завдяки успішній 
діяльності місцевого самоврядування  
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з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного 

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

20199234548/15802
 ____________________________________________

реєстраційний номер справи про оцінку  
впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення  
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії  

зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації 
земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), ЄДРПОУ: 23505151.

 (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 по-
відомили про це відповідному контролюючому органу, і мають відмітку у паспорті)

Інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання:
02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, тел.: (044) 541-18-11.

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Обо-

лонському районі із врахуванням гідротехнічних споруд та відновленням 
екологічного та санітарно-технічного стану системи водойм на ділянці шлюзу 
на ПК 13+37 – ПК 12+92. Передбачені в проєкті рішення направлені на віднов-
лення екологічного та санітарно-технічного стану системи водойм Опечень 
за рахунок поліпшення стану гідротехнічних споруд шлюзу та відновлення 
регулювання рівневого режиму водойм. Планованою діяльністю передбача-
ється: розчистка, реконструкція та укріплення дна в зоні вхідного та вихідного 
оголовків шлюзу; реконструкція залізобетонних конструкцій шлюзу, затворів 
та підйомних механізмів; реконструкція кріплення огороджувальної дамби.

Технічна альтернатива 1.
Гідротехнічні роботи з реконструкції шлюзу, вхідного та вихідного оголовків 

шлюзу виконуються на землях водного фонду із застосуванням почергового 
перекриття кожної ланки водоперепуску окремо.

Технічна альтернатива 2.
Гідротехнічні роботи з реконструкції шлюзу, вхідного та вихідного ого-

ловків шлюзу виконуються на землях водного фонду насухо шляхом повного 
перекриття русла тимчасовими дамбами, з перекачкою води насосними 
установками.

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні  
альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
В адміністративному відношенні ділянка будівництва розташована на 

території Оболонського району міста Києва, у верхів’ї оз. Вовкувате. Роботи 
проводяться на землях водного фонду в прибережних зонах р. Почайна та 
оз. Вовкувате.

Провадження планованої діяльності визначено відповідно до Рішення 
Київської міської ради від 13.12.2018 № 415/6466 «Про внесення змін до 
Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року 
№ 1042/4049», та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2019 № 30 «Про деякі 
питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2018 – 2020 роки у 2019 році».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Реалізація проєктних рішень на ділянці шлюзу ПК 13+37–ПК 12+92 доз-

волить покращити екологічний та санітарно-технічний стан системи во-
дойм Опечень порівняно з існуючим. Реконструкція гідротехнічних споруд 
дозволить відновити регулювання рівневого режиму водойм. Позитивний 
соціальний ефект полягає у захисті території району Оболонь від затоплення 
через зливостоки на системі озер Опечень при підйомі високих рівнів води в  
р. Дніпро.

5. Загальні технічні характеристики, зокрема параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Планованою діяльністю передбачається: розчистка, реконструкція та 
укріплення дна в зоні вхідного та вихідного оголовків шлюзу; реконструкція 
залізобетонних конструкцій шлюзу, затворів та підйомних механізмів; рекон-
струкція кріплення огороджувальної дамби.

Проєктне дно каналізованого русла р. Почайна, у зоні вхідного оголовку, 
підлягає розчищенню до відмітки 91,98 мБС з укріпленням дна та укосів 
бетонними плитами по шару щебеню.

Вихідна частина каналізованого русла р. Почайна, у зоні вихідного оголо-
вку зі сторони оз. Вовкувате, підлягає розчищенню до відмітки 91,78 мБС з 
укріпленням дна та берегів бетонними плитами.

Реконструкція бетонної голови шлюзу виконується за допомогою торкрету-
вання. Для забезпечення під’їзду для обслуговування затворів, передбачено 
влаштування майданчика на відм. 100,00 мБС на відстані 6,0 м від голови 
шлюзу у вигляді вертикальної стінки з блоків ИСА з обв’язкою монолітною 
залізобетонною шапковою балкою. Для обслуговування затворів та під-
йомних механізмів голови шлюзу, передбачено влаштування технологічного 
містка, у вигляді збірної з. б. плити. Після закінчення робіт передбачається 
встановлення хвіртки з парканом.

Заміна кріплення укосу дамби зі сторони оз. Вовкувате (до відмітки МВП 
забезпеченості 1% – 97,93 мБС) передбачається габіонними матрацами 
Рено по шару геотекстиля, вище – посівом трав по шару рослинного ґрунту. 
Для безперешкодного пересування укосом, запроектовані монолітні залізо-
бетонні сходи та пандус.

Будівельні роботи передбачено виконувати з використанням сертифікованих 
засобів будівництва – автокранів, екскаваторів, бульдозерів. Зварювальні 
роботи виконуватимуться ручним зварювальним апаратом. Доставка будівель-
них матеріалів до місця виконання робіт передбачається автотранспортом.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
При експлуатації об’єкту вплив на довкілля відсутній. При будівництві 

об’єкту вплив на довкілля – у межах гранично допустимих норм. Екологічні 
та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання основ-
ного юридичного документу – Водного кодексу України, що регламентує 
виконання робіт на водних об’єктах України. Враховуються екологічні, 
санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження 
згідно чинних нормативних документів. Планована діяльність визначається 
проєктно-технічною документацією, яка перевіряється та погоджується від-
повідно до норм чинного законодавства. Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря при будівництві відповідають звичайному стану повітря 
населених місць, викиди незначні і не перевищуватимуть ГДК. Небезпечні та 
отруйні речовини не використовуються, будівельні відходи передаватимуться 
спеціалізованим організаціям. Забороняється проводити всі види гідро-ме-
ханізованих робіт у період нересту риб, строки заборони встановлюються 
щорічно органами рибоохорони.

Щодо технічної альтернативи 2:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за технічної альтернативи 
2 аналогічні технічній альтернативі 1. Додатково при проваджені планованої 
діяльності насухо необхідно враховувати виконання додаткових підготовчих 
робіт щодо створення на ділянці будівництва додаткових майданчиків для 
розміщення наносних установок та  влаштування колодязя в руслі для орга-
нізації водозабору для водозниження. Передбачається збільшення викидів 
забруднюючих речовин від роботи дизельних насосних установок, що може 
призвести до перевищення показників гранично-допустимих концентрацій.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка проведення робіт знаходиться на землях водного фонду в межах ПЗС  

р. Почайна та оз. Вовкувате в Оболонському районі м. Києва. Розробка про-
єктної документації проводиться відповідно до ст. 86 Водного кодексу України.  

Щодо територіальної альтернативи 2:
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

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

Щодо технічної альтернативи 1:
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– обстеження ділянок берегів р. Почайна та оз. Вовкувате;   
– обстеження гідротехнічних споруд шлюзу, який розташований між від-

критим руслом р. Почайна та оз. Вовкувате; 
– виконання інженерних вишукувань (топографічних, геологічних, гідро-

логічних;
– виготовлення проєктно-кошторисної документації;
– установку паркану, інформаційного стенду;
– завезення на об’єкт необхідних машин і механізмів, матеріальних ресурсів;
– забезпечення об’єкту необхідними робочими кадрами, облаштування 

їх побуту;
– організація сторожової охорони;
– влаштування місця стоянки механізмів за межами прибережно-захисних 

смуг (ПЗС).
До заходів захисту території при будівництві належать: 
– дотримання технологій, передбачених проєктом;
– охорона землі і води від забруднення відходами будівництва.

Щодо технічної альтернативи 2:
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– обстеження ділянок берегів р. Почайна та оз. Вовкувате;   
– обстеження гідротехнічних споруд шлюзу, який розташований між від-

критим руслом р. Почайна та оз. Вовкувате;
– виконання інженерних вишукувань (топографічних, геологічних, гідро-

логічних;
– виготовлення проєктно-кошторисної документації;
– установку паркану, інформаційного стенду;
– завезення на об’єкт необхідних машин і механізмів, матеріальних ресурсів;
– забезпечення об’єкту необхідними робочими кадрами, облаштування 

їх побуту;
– облаштування колодязя в руслі р. Почайна для організації водозабору 

для водозниження (перекачки меженних витрат);
– облаштування території для розміщення насосних установок;
– забезпечення виконання додаткових робіт із перекачування залишків 

води після перекриття русла тимчасовими дамбами з ділянки осушення; 
– організація сторожової охорони;
– влаштування місця стоянки механізмів за межами прибережно-захисних 

смуг (ПЗС).
До заходів захисту території при будівництві належать: 
– дотримання технологій, передбачених проєктом;
– охорона землі і води від забруднення відходами будівництва. 

Щодо територіальної альтернативи 1: 
Ділянка проведення планованої діяльності розташована на землях водного 

фонду в прибережних зонах р. Почайна та оз. Вовкувате. Планована діяль-
ність визначена відповідно до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018  
№ 415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного та соціального 
розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049», та розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
09.01.2019 № 30 «Про деякі питання виконання Програми економічного і со-
ціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки у 2019 році».

Щодо територіальної альтернативи 2:  
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами потенційного впливу на довкілля за технічною альтернативою  

1 є:
– Вплив на атмосферне повітря, зумовлений викидами вихлопних газів 

працюючих двигунів внутрішнього згоряння будівельної техніки. Обмежується 
короткочасними та тимчасовими викидами нестаціонарних джерел. Викиди 
знаходяться у межах гранично допустимих концентрацій.                                 

Під час експлуатації вплив відсутній.                                                             
– Вплив на водне середовище внаслідок виконання будівельних робіт в  

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

Під час експлуатації – впровадження прийнятих рішень покращить еколо-
гічний та санітарно-технічний стан води системи водойм Опечень загалом. 
У майбутньому – сприятиме покращенню умов існування водних об’єктів та 
представників іхтіофауни водойм. 

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час 
виконання будівельних робіт спостерігається вплив на рибні ресурси во-
дойм. Обмежується дотриманням технології виконання будівельних робіт і 
дотриманням обмежень проведення будівельних робіт в акваторії в період 
нерестової заборони. Планована діяльність передбачає додатковий вплив 
на зелені насадження – шляхом видалення самосіву дерев та чагарників, що 
заважають виконанню будівельних робіт. Після закінчення будівельних робіт 
проводиться озеленення території. 

Під час експлуатації вплив відсутній.     
– Вплив на геологічне середовище. Проєктована діяльність не передбачає 

глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи 
на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови та не викликає 
змін існуючих ендогенних й екзогенних явищ природного та техногенного 
походження (зсувів, селів, сейсмічного стану тощо). 

Під час експлуатації вплив відсутній. 
– Вплив на ґрунти, при дотриманні прийнятих у проєкті заходів, під час 

виконання будівельних робіт відсутній.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на техногенне середовище. Реалізація проєктних рішень не вимагає 

зменшення площ, зайнятих родючим шаром ґрунту, не впливає на підземні 
й наземні споруди, культурні ландшафти. Вплив на навколишнє техногенне 
середовища оцінюється як незначний.

– Вплив на соціальне середовище, при дотриманні прийнятих у проєкті 
заходів, під час виконання будівельних робіт відсутній.

 При експлуатації – позитивний соціальний ефект, який полягає у захисті 
території району Оболонь від затоплення через зливостоки на системі озер 
Опечень при підйомі високих рівнів води у р. Дніпро.

Щодо технічної альтернативи 2:
Джерелами потенційного впливу на довкілля за технічною альтернативою 2 є:
– Вплив на атмосферне повітря, зумовлений викидами вихлопних газів 

працюючих двигунів внутрішнього згоряння будівельної техніки. Обмежується  
короткочасними та тимчасовими викидами нестаціонарних джерел та 
тимчасовими викидами стаціонарних джерел (насосні установки). Викиди 
від роботи дизельних насосних установок можуть перевищити показники 
гранично допустимих концентрацій.

Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на водне середовище внаслідок виконання будівельних робіт в  

акваторії у вигляді утворення додаткової мутності. Обмежується дотриманням 
технології виконання будівельних робіт. Мутність, що утворюється при відси-
пані піску для перекриття русла, може перевищувати показники природного 
стану водойм і значно вплинути на водні об’єкти та іхтіофауну водойм, а також 
тимчасово погіршити якість води у р. Почайна та оз. Вовкувате.  

Під час експлуатації – впровадження прийнятих рішень покращить еколо-
гічний та санітарно-технічний стан води системи водойм Опечень загалом. 
У майбутньому – сприятиме покращенню умов існування водних об’єктів та 
представників іхтіофауни водойм. 

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час 
виконання будівельних робіт спостерігається вплив на рибні ресурси во-

дойм. Обмежується дотриманням технології виконання будівельних робіт і 
дотриманням обмежень проведення будівельних робіт в акваторії в період 
нерестової заборони. Підвищення мутності, що утворюватиметься при від-
сипанні піску для перекриття русла, може значно перевищити її природні 
показники у водоймах. Як наслідок – може спостерігатися погіршення умов 
існування водних живих об’єктів та іхтіофауни водойм на період виконання 
будівельних робіт. При повному перекритті русла порушуються природні шляхи 
міграції риб між водоймами, що негативно впливає на іхтіофауну. Планована 
діяльність передбачає додатковий вплив на зелені насадження – шляхом ви-
далення самосіву дерев та чагарників, що заважають виконанню будівельних 
робіт. При влаштуванні додаткових майданчиків для розміщення насосних 
установок додатковий вплив на зелені насадження збільшується. Після за-
кінчення будівельних робіт проводиться озеленення території.      

Під час експлуатації вплив відсутній.    
– Вплив на геологічне середовище. Проєктована діяльність не передбачає 

глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи 
на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови та не викликає 
змін існуючих ендогенних й екзогенних явищ природного та техногенного 
походження (зсувів, селів, сейсмічного стану тощо).

Під час експлуатації вплив відсутній. 
– Вплив на ґрунти, при дотриманні прийнятих у проєкті заходів, під час 

виконання будівельних робіт – відсутній.
Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на техногенне середовище. Реалізація проєктних рішень не вимагає 

зменшення площ, зайнятих родючим шаром землі, не впливає на підземні 
й наземні споруди, культурні ландшафти. Вплив на навколишнє техногенне 
середовища оцінюється як незначний.

– Вплив на соціальне середовище, при дотриманні прийнятих в проєкті 
заходів, під час виконання будівельних робіт відсутній.

 При експлуатації – позитивний соціальний ефект, який полягає у захисті 
території району Оболонь від затоплення через зливостоки на системі озер 
Опечень при підйомі високих рівнів води у р. Дніпро.

Щодо територіальної альтернативи 1: 
Здійснення запланованої діяльності не спричинить негативного впливу на 

навколишнє середовище та здоров’я населення.

Щодо територіальної альтернативи 2: 
Територіальна альтернатива 2 відсутня. 

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

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

 
10.  Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля (зокрема наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених  
держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11.  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планується проведення досліджень впливу планованої діяльності на пові-
тряне, водне, техногенне, соціальне середовища, а також на ґрунт, рослинний 
і тваринний світ під час будівництва та експлуатації об’єкту. Розроблення 
заходів щодо зниження негативних впливів на довкілля та підвищення еко-
логічного благополуччя.

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

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

• підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
• проведення громадського обговорення планованої діяльності;
• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформа-
ції, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського об-
говорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля:

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.  Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної плано-

ваної діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається 
Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА).

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  
«Про оцінку впливу на довкілля»)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 
28, телефон: (044) 336-64-15, е-mail: ecodep@kmda.gov.ua, контактна особа: 
Вергеліс Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)
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Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Орендодавець: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, тел.: 280-15-39).
Балансоутримувач: Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(01021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7, тел.: 253-00-86, е-mail: education@pechrda.gov.ua).
Інформація про об’єкт оренди: місцезнаходження об’єкта оренди: м. Київ, вул. Катерини Білокур, 3; загальна площа (корисна 

площа): 38,21 кв. м (38,21 кв. м); тип будинку: Спеціалізована школа № 88 Печерського району м. Києва; характеристика об’єкту 
оренди: нежитлові приміщення першого поверху; технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення комунікаціями): приміщення 
у задовільному стані з підведеними комунікаціями.

Оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 30.06.2019 – 861 010,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності ТОВ «ЄСП Капітал»).
Інформація про графік використання об’єкта: понеділок – п’ятниця: 12.00 – 19.00, субота: 10.00 – 18.00. Запропоноване цільове 

використання об’єкта оренди: за заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди – розміщення суб’єкта господарювання, 
який провадить діяльність у сфері освіти (погодинно); 2 роки 364 дні.

Орендна ставка: 4 %; розмір орендної плати за базовий місяць оренди (стартова орендна плата): 1154,14 грн без ПДВ (кори-
гується на індекс інфляції), стартова орендна плата за 1 годину: 5,98 грн без ПДВ.

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звернутися до балансоутримувача.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста 

Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала по-
зитивний 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 авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стар-

тову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, одержувач платежу: 
Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації: р/р 35427293090740 в ГУ 
ДКСУ у м. Києві, МФО: 820019, ЄДРПОУ: 39833860.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою 
публікації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.

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

– нежитлові приміщення другого поверху (спортивна зала), площею 160,60 кв. м, у будівлі ЗСЗОШІ № 5, за 
адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 35; технічний стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди 
– 2654900,00 грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Гарант-Експертиза» 
станом на 30.06.2019 року. Цільове використання об’єкта оренди – розміщення суб’єктів господарювання, 
діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно) (3 %), 
стартова місячна орендна плата – 6637,25 грн, (1 година – 13,83 грн, 1 доба – 276,55 грн), згідно з погодин-
ним графіком – 1579,19 грн за місяць. 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 пере-
рахування подвійної стартової орендної плати у розмірі 4173,00 грн – 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, на-
ступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із 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 кому-
нального майна» та за телефоном: 485-18-87.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс 
на право оренди нежитлових приміщень за адресами: вул. Плеханова, 2, за-
гальною площею 65,78 кв. м (стартовий розмір орендної плати – 1106,82 грн 
без ПДВ), вул. Березняківська, 30-б, загальною площею 46,8 кв. м (стартовий 
розмір орендної плати – 1170,71 грн без ПДВ), вул. Червоноткацька, 12, за-
гальною площею 63,96 кв. м (стартовий розмір орендної плати – 1227,38 грн 
без ПДВ), вул. Ентузіастів, 29/3, загальною площею 25,09 кв. м (стартовий 
розмір орендної плати – 1149,98 грн без ПДВ). Строк оренди – 2 роки 364 
дні. Цільове використання – освітня діяльність (погодинно). Ознайомитися з 
умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претендентами для 
участі у конкурсі, можна на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації (dnipr.kyivcity.gov.ua).

Втрачену довіреність, видану 16.05.2019 Київською міською радою на ім’я Ярового Олексія 
Олександровича, вважати недійсною. У разі наявної інформації звертатися за телефоном: 
280-36-10.

Суб’єктом господарювання Комунальним підприємством «КИЇВМІСЬК-
РОЗВИТОК» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планової 
діяльності «Реконструкція існуючих гідротехнічних споруд за об’єктом 
«Реконструкція та благоустрій Наводницького парку у Печерському районі».

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ.
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Назва СОД Крок аукціону

Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району» (03186, м. Київ -186,  
вул. Левка Мацієвича (Соціалістична), 6, тел.: 249-43-70, 249-43-95,  р/р: 26000261583 ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО: 320478,  

ЄДРПОУ: 35756919). 
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1 390 100,00
11. Розміщення 

торговельних 
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підакцизної групи

5792,08

5 4000,00
30.04.2019 23 168,32

ТОВ «Консалтин-
гове підприєм-
ство «Оріяна»

500

  
Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Конкурс відбудеться 25 жовтня 2019 року о 10.00 в каб. 409, за адресою: проспект Повітрофлотський, 41.
Остання дата прийняття пропозицій від претендентів (не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу) – 21 жовтня 2019 року.
ОСОБИ, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – претенденти), подають на розгляд конкурсної комісії:
1) документи та заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної 

громади міста Києва;
2) документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
Заяви подаються у паперовій формі – особисто або через уповноважену особу чи засобами поштового зв’язку (через поштове відділення, цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення).
Від потенційного орендаря, який отримав 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. 

Від потенційних орендарів, які мають намір взяти майно в оренду, і раніше зверталися із заявою при вивченні попиту, не вимагається подача нових 
заяв або додаткових документів, крім документа, що засвідчує сплату другої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату.

Потенційний орендар, який бере участь у конкурсі, вважається таким, що погоджується за наслідками конкурсу:
• укласти договір оренди майна територіальної громади міста Києва відповідно до Типового договору про передачу майна територіальної громади 

міста Києва в оренду і виконувати його умови; 
• компенсувати витрати на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди;
• компенсувати витрати на публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ-020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна 

адміністрація, каб. 356, телефони для довідок: 207-09-30, 207-09-32, 207-09-34.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ.
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будинку

Характе-
ристика 
об’єкта 
оренди

Технічний 
стан об’єкта й 

інформація про 
забезпечення 
комунікаціями

Вартість 
об’єкта орен-

ди, грн без 
ПДВ Запропоноване 

цільове викорис-
тання об’єкта 

оренди  

Розмір стар-
тової/місячної 

орендної 
плати, грн Оренд-

на 
ставка 

у %

Вартість 
звіту з 
оцінки 
майна, 

грнДата оцінки
Розмір аван-

сової орендної 
плати, грн

Назва СОД Крок аукціону

Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району» (03186, м. Київ-186, 
вул. Левка Мацієвича (Соціалістична), 6, тел.: 249-43-70, 249-43-95, р/р: 26000261583 ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО: 320478, ЄДРПОУ: 35756919). 

1.

просп. 
Повітро-

флот-
ський, 
14/17

80,2 (80,2)
Жит-

ловий 
будинок

Частина 
будівлі,  
підвал 

Задовільний.  
Енергозабезпе-

чення – так. Водо-
забезпечення 

– так. Теплозабез-
печення – так. 

1 353 500,00 11. Розміщення 
торговельних 

об’єктів з продажу 
продовольчих то-
варів, крім товарів 
підакцизної групи

5 639,58

5 4 000,00
31.04.2019 22 558,32

ФОП  
Льодін Ю. П. 500

Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Конкурс відбудеться 01 листопада  2019 року о 10.00 в каб. 409, за адресою: проспект Повітрофлотський, 41.
Остання дата прийняття пропозицій від претендентів (не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу) – 28 жовтня 2019 року.
ОСОБИ, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – претенденти), подають на розгляд конкурсної комісії:
1) документи та заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної 

громади міста Києва;
2) документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
Заяви подаються у паперовій формі – особисто або через уповноважену особу чи засобами поштового зв’язку (через поштове відділення, цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення).
Від потенційного орендаря, який отримав 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. 

Від потенційних орендарів, які мають намір взяти майно в оренду, і раніше зверталися із заявою при вивченні попиту, не вимагається подача нових 
заяв або додаткових документів, крім документа, що засвідчує сплату другої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату.

Потенційний орендар, який бере участь у конкурсі, вважається таким, що погоджується за наслідками конкурсу:
• укласти договір оренди майна територіальної громади міста Києва відповідно до Типового договору про передачу майна територіальної громади 

міста Києва в оренду і виконувати його умови; 
• компенсувати витрати на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди;
• компенсувати витрати на публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ-020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна 

адміністрація, каб. 359, телефони для довідок: 207-09-30, 207-09-32, 207-09-34.

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 підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Оболонського району м. Києва» (м. Київ, вул. Північна, 22).

Характеристика об’єктів оренди:
– нежитлові приміщення, розташовані на 1 поверсі житлового будинку, за адресою: м. Київ, вул. 

Малиновського, 4, загальною та корисною  площею 65,0 кв. м; забезпечення комунікаціями: є ХВП, 
електропостачання та теплопостачання; приміщення  в задовільному стані. Оціночна вартість об’єкта  
станом на 30.04.2019 (без ПДВ) – 1 480 150,00 грн, оцінка виконана СОД – ЗАТ «КОНСАЛТИНГЮР-
СЕРВІС». Запропонована мета використання – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення, орендна ставка – 4 %, розмір стартової місячної орендної 
плати (без ПДВ) – 4 933,83 грн (коригується на індекс інфляції), запропонований заявником строк 
оренди – 2 роки 364 дні;   

– частина окремо стоячої нежитлової споруди, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, 1-К, загальною та корисною площею 23,7 кв. м; забезпечення комунікаціями: є  електро-
постачання; приміщення в незадовільному стані. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.05.2019 (без 
ПДВ) – 553 000 грн, оцінка виконана СОД – ФОП Работською К. В. Запропонована мета використання 
– розміщення перукарні, орендна ставка – 3%, розмір  стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 
1382,50 грн (коригується на індекс інфляції), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;     

– окремо стояча нежитлова споруда, розташована за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 
2-К, загальною та корисною  площею 31,4 кв. м; забезпечення комунікаціями: є  електропостачання; 
приміщення в незадовільному стані. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.05.2019 (без ПДВ) –  
600 000,00 грн, оцінка виконана СОД – ФОП Работською К. В. Запропонована мета використання –  
розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, 
орендна ставка – 5%, розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 2 500,00 грн (коригується 
на індекс інфляції), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкти не включені до переліку майна, що підлягає приватизації; рішення про проведення інвес-
тиційного конкурсу на об’єкти не приймалося. 

Заявниками на право оренди об’єктів можуть бути запропоновані інші варіанти цільового вико-
ристання, у разі чого стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної  
ставки.

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 
вимагається подача нових заяв 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); (сплачується на рахунок Балансоутримувача: р/р 26006301006993 
в ТВБВ № 10026/0143  АТ «Ощадбанк» у м. Києві, МФО: 322669, ЄДРПОУ: 39611267).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктами оренди – Сєроветнік 
А. М., вул. Північна, 22, кімн. 16, тел.: 332-35-56, email: arenda.obolon@ukr.net.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем публікації 
оголошення, за адресою: м. Київ,  вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. для довідок: 418-41-98.

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 в редакції
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вул. Володимирська, 51-б
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Вперше в Україні буде презен-
товано 7 міжнародних та понад 12 
українських експонатів медіа-арт 
художників, що працюють із су-
часними технології медіа-арту, VR 
та AR-технологій, параметричною 
архітектурою, лазерними та про-
єкторними інсталяціями. Музику зі 
звуків Чорнобиля для одного з екс-
понатів створив Dub FX – всесвітньо 
відомий бітбоксер та хедлайнер 
Atlas Weekend. 

Головне завдання ARTEFACT: 
Chernobyl 33 – мовою сучасного 
мистецтва, розповісти про інфор-
маційну трагедію Чорнобильської 
катастрофи та переосмислити її 
роль у житті кожного та в мину-
лому української нації: «Ми – не 
жертви, ми – герої, які пережили 
катастрофу і стали щитом для всієї 
Європи».

«Щоб донести таку складну ідею, 
ми використовували яскраву, вра-
жаючу, і в той же час зрозумілу і 
доступну мову – мову сучасного 
мистецтва і новітніх технологій. 
ARTEFACT: Chernobyl 33 – це за-
хоплюючий інтерактив з глядачем, 
де арт-об’єкти вражають не тільки 
візуально, а й своїм смисловим 
навантаженням», – каже між- 
народний куратор Юрій Лех.

На виставці відвідувачі побачать 7 
робіт міжнародних артистів і понад 
12 українських, а також щоденну 
програму за участю електронних 
музикантів і перформерів.

ARTEFACT: Chernobyl 33 – не 
має вікових обмежень: тут буде 
цікаво і дорослим, і дітям. Це піз-
навальний і захоплюючий проєкт, 
який дозволяє відвідувачам стати 
безпосереднім учасником дійства. 
Саме тому виставка ARTEFACT: 
Chernobyl 33 – свого роду вірту-
альний портал у Чорнобиль, де в 
ролі машини часу – нові технології 
та арт  

Аналіз щеплень здійснено на підставі довідок, 
виданих у медичних установах батькам дітей. На-
разі нещеплених дітей у школах Києва – 6,7%, у 
садочках – 9,6%, включно з учнями та вихованцями, 
яким вакцинація протипоказана.

Починаючи з минулого – 2018-2019 – навчального 
року, у закладах освіти Києва проведено широку 
інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед 
учнів, вихованців та їхніх батьків щодо проведення 
імунізації проти кору. Завдяки спільним зусиллям 
батьківської громади, столичних освітян та медиків, 
кількість нещеплених дітей у столичних закладах 
освіти за рік зменшилася майже вдвічі.

Проте медики стверджують, що незважаючи на 
таку позитивну тенденцію, 16% нещеплених дітей, 
які кожного дня відвідують школи, дитячі садочки, 
різноманітні гуртки та секції, – досить великий по-
казник. Тож небезпека спалаху вакцинокерованих 
інфекційних хвороб у дитячих колективах зберіга-
ється на високому рівні.

Департамент охорони здоров’я та Департамент 
освіти і науки рекомендують усім батькам, діти яких 

ще не отримали планові щеплення, потурбуватися 
про здоров’я своїх дітей та здійснити процедуру 
вакцинації, попередньо отримавши консультацію 
у сімейного лікаря. Це суттєво вплине на створен-
ня колективного імунітету загалом та убезпечить 
здоров’я дитини  

Обрано переможця 
конкурсу на кращий 
проєкт Меморіального 
комплексу «Героям-
киянам»

Авторитетне журі Всеукраїнського відкритого архітектурного 
конкурсу визначило найкращий ескізний проєкт Меморіального 
комплексу «Героям–киянам, що загинули за цілісність та неза-
лежність України» та обрало переможця. Про це повідомили у 
Департаменті містобудування та архітектури.

«Я вдячний усім, хто взяв участь у конкурсі та запропонував свої 
проєкти. Завдання було надвідповідальне і 10 учасників із 12-ти 
впоралися з умовами конкурсу. Після доопрацювання проєкту-
переможця, він має з’явитися у парку «Хрещатий» на розі вулиці 
Михайла Грушевського та Петрівської алеї у Печерському районі», 
– прокоментував директор Департаменту містобудування та 
архітектури – головний архітектор Києва Олександр Свистунов.

Автор проєкту-переможця київський архітектор Наталія Абань-
кова. В основі композиції скульптурної групи закладено ідею 
розповіді про громадян-патріотів, які рушили на захист своєї 
Батьківщини від ворожої навали. Як пояснює авторка, історично 
так склалося, що протягом останньої тисячі років основні загрози 
незалежності, на жаль, надходили зі сходу. Саме тому символ сходу 
зображений з північно-східної сторони скульптурної групи. Че-
рез втрати і боротьбу, які символізують вибух та посічені дерева, 
завдяки героям-захисникам, українське суспільство прямує до 
світлого майбутнього.

«Цей меморіальний комплекс стане символом Києва та  
уособленням героїчного подвигу наших земляків, що віддали своє 
життя під час бойових дій на сході України. Це буде не просто 
пам’ятник, а місце великої шани, яке викликатиме повагу, зокрема, 
і своїм художнім рішенням», – зазначив Олександр Свистунов.

Виставка проєктів-учасників знаходиться у відкритому доступі 
в Центральному будинку архітектора (3-й поверх) за адресою: 
вул. Грінченка, 7 
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НОВИНИНа Річковому вокзалі 
відкриється портал у 
Чорнобиль

Кількість нещеплених дітей  
у закладах освіти Києва за рік 
зменшилася майже вдвічі

26 вересня, у четвер, у столиці представлять медіа-
арт виставку ARTEFACT: Chernobyl 33.  Відвідати 
експозицію можна за адресою: річковий вокзал, 
Поштова площа, 3, з 27 вересня до 6 жовтня, 10.00 
– 21.00. Вхід вільний.
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