
Фонтани Києва припинили свою 
роботу до наступного сезону

30 вересня фонтани Києва припинили свою роботу й від-
правилися на зимовий відпочинок. Водограї у центрі столиці 
та в акваторії Русанівського каналу тішили киян та гостей міста 
протягом п’яти місяців. Із 1 жовтня фахівці спеціалізованого 
водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» 
розпочнуть підготовку водограїв до зими.

На сьогодні СВКП «Київводфонд» здійснює роботи з експлуатації 
8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – «Великий» 
та комплекс шести водограїв «Малі» (парна сторона вул. Хреща-
тик), фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва» 
(непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан «Хрещатик» на 
вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Великій Васильківській, 119-121,  
та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.

«Перед відпочинком фонтани потрібно ретельно почистити й 
законсервувати. Підготовку до зими фонтанів на Майдані Неза-
лежності розпочнемо із верхньої частини водограїв: демонтуємо 
усе зовнішнє обладнання, вимиємо чаші й проведемо необхідні 
санітарно-профілактичні роботи. «Великий» та шість «Малих» 
фонтанів будуть законсервовані спеціальною конструкцією, яка 
буде захищати чаші водограїв від зовнішнього пошкодження й 
забруднення. Після цього роботи продовжаться безпосередньо у 
підземній частині фонтанів, де знаходиться насосне обладнання 
й щитові запуску», – повідомила директор підприємства Світ-
лана Козловська.

Для демонтажу дванадцяти гейзерних фонтанів, які знаходяться 
в акваторії Русанівського каналу, будуть залучені дайвери й водо-
плавна техніка. Очищення Русанівських водограїв проходитиме 
безпосередньо після їх демонтажу з каналу. До наступного сезону 
вони будуть зберігатися у спеціалізованих приміщеннях.

Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою 
роботу й будуть дарувати задоволення жителям міста.

Нагадаємо, до кінця 2019 року заплановано проведення капі-
тального ремонту фонтану на вулиці Велика Васильківська, 119-121, 
який був збудований близько 30 років тому. Ремонт включатиме 
заміну гранітного облицювання, заміну електрокабелів, оновлення 
приладів підсвітки (близько 90 шт.) та встановлення нового на-
сосного обладнання (15 шт.)  

У Києві відбувся форум  
із питань поводження  
з відходами

Його організаторами виступили 
Київська міська державна адміні-
страція та комунальне підприємство 
«Київкомунсервіс». Відкрив захід 
заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв.

Участь у першій панельній дис-
кусії, де обговорювали національ-
ну стратегію України в питанні 
побутових відходів та відповідні 
регіональні плани, взяли народні 
депутати України Олександр Ма-
ріковський та Олександр Юрченко, 
Міністр розвитку громад та тери-
торій України Альона Бабак, голо-
ва Київської обласної державної 
адміністрації Михайло Бно-Айріян, 
голова Держенергоефективності 
України Сергій Савчук, заступник 
голови Європейського банку ре-
конструкції та розвитку в Україні 
Марина Петров, директор Львів-
ського комунального підприємства 
«Зелене місто» Вадим Ноздря.

Під час обговорення проблемати-
ки заступник голови КМДА Петро 

Пантелеєв зауважив, що система 
ефективної та правильної перероб-
ки сміття не здатна запрацювати 
без відповідних законодавчих змін.

«Я це ствер-
джую, спираючись 
на кілька років до-
свіду столиці. Ми 
провели чи не 
перший в Україні 
конкурс із метою 
залучити інвесто-
рів у будівництво сміттєпереробного 
заводу, однак без створення сприят-
ливого підґрунтя для розвитку галузі, 
українські міста не становитимуть 
інтересу для міжнародних компа-
ній», – зазначив Петро Пантелеєв.

Він навів п’ять ключових пропо-
зицій змін чинного законодавства.

Перше. Скасування податку на 
додану вартість на вторинну сиро-
вину, що поступово налагоджува-
тиме економіку роздільного збору 
і збільшуватиме обсяги відходів, 
які перероблятимуться.

Друге. Поки захоронення є де-
шевим способом утилізації сміття, 
конкурувати з ним неможливо. 
Необхідно збільшувати податок 
на захоронення відходів, адже це 
застарілий та неефективний метод, 
що негативно впливає на навко-
лишнє середовище.

Третє. Екологічний податок необ-
хідно спрямувати на рівень громад. 
Кошти екологічного податку мають 
іти за призначенням – на правильне 
утримання і рекультивацію поліго-
нів, створення нових переробних 
підприємств тощо.

Четверте. Необхідно впровадити 
фінансову відповідальність ви-
робників тари й упаковки. Адже у 
вартості упаковки має закладатися 
вартість її подальшої переробки. І 
логічно, що за цю переробку мають 
платити підприємства, що на цьому 
заробляють.

П’яте. Гарантії інвесторам з пе-
реробки сміття від муніципаліте-
тів. Як вже було зазначено, Київ 
безуспішно провів конкурс на 
залучення інвестора. Без відповід-
ного механізму гарантій обсягів 
відходів і сталої ціни, інвестори 
не зайдуть в Україну, що має бути 
змінено.

«Гадаю, що ці ініціативи підтри-
мають і представники інших регі-
онів», – сказав Петро Пантелеєв  

Київ готовий розпочати 
опалювальний сезон

Глобальних проблем, які можуть завадити сталому входженню в 
опалювальний сезон, у Києві немає. Підготовка міського господар-
ства до проходження опалювального періоду 2019-2020 року в Києві 
здійснюється в установленому порядку, відповідно до затвердже-
ного плану, і наразі Київ готовий розпочати опалювальний сезон. 

Про це повідомив директор Департаменту житлово-кому-
нальної інфраструктури Дмитро Науменко під час робочої 
наради щодо проблем у сфері теплопостачання, яка відбулась 
у Київському обласному територіальному відділенні Антимо-
нопольного комітету України (АМКУ) за участю представників 
місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, 
теплопостачальних і газопостачальних організацій.

«Київ готовий до початку опалювального сезону. Планується, 
що вже з понеділка, 30 вересня, за індивідуальними заявками, 
розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, 
дитячих садків та інших закладів соціальної сфери. Подача те-
плової енергії до житлових будинків у Києві розпочинатиметься 
в установленому порядку із урахуванням температури повітря, 
яка має опуститися до позначки +8 градусів за Цельсієм і нижче, 
і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів», 
– зазначив Дмитро Науменко  
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30 вересня, в понеділок, у Києві розпочав 
роботу Перший муніципальний форум з питань 
поводження з побутовими відходами Waste Forum 
Kyiv 2019, що об’єднав більше 20 спікерів, зокрема 
з Польщі, Литви, Франції та інших країн, а також 
понад 200 учасників з усієї України.
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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 повідомили 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 гідротехнічних споруд із відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного 

стану р. Либідь у м. Києві, 1-а черга, довжиною 1950 м. Планована діяльність направлена 
на стабілізацію берегової лінії та очищення русла від забруднення побутовим сміттям, на-
фтопродуктами, завислими речовинами.

Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність передбачає: реконструкцію гідротехнічних споруд (берегоукріплення), 

в основному, із заміною існуючих конструкцій, розчищення русла від замулення та сміття, 
створення громадського простору для відпочинку населення та благоустрій у межах її при-
бережних захисних смуг, влаштування переривчастого пристінного вертикального біоплато 
по довжині русла та фільтруючого синергетичного біоплато у верхів’ї русла.

Технічна альтернатива 2.
Планована діяльність передбачає: розчищення русла від замулення та сміття, реконструк-

цію гідротехнічних споруд річки шляхом взяття відкритої ділянки русла в закритий колектор.
* 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 в Солом’янському та 

Шевченківському районах міста Києва, на землях водного фонду в прибережній зоні р. Либідь. 
Ділянка розташована від витоку (притока р. Вершинка) до Повітрофлотського проспекту. 

Планована діяльність визначена відповідно до «Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 
21 грудня 2017 року № 1042/4049 (зі змінами), 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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 06.06.2019 № 1039 «Про реконструкцію гідротехнічних 
споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві». 

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

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Реалізація проєктних рішень у частині реконструкції берегоукріплення дозволить лік-

відувати аварійність конструкцій, стабілізувати берегову лінію, покращити екологічний та 
санітарно-гігієнічний стан р. Либідь на ділянці проведення планованої діяльності в порівнянні 
з існуючим. Крім того, при реконструкції передбачається упорядкування оголовків зливос-
токів та перекриття несанкціонованих зливостоків. Створення упорядкованої берегової лінії 
дозволить експлуатувати прибережну смугу без погіршення її екологічного стану. Ця зона 
органічно впишеться у водно-зелений пояс столиці України. Позитивний соціальний ефект 
полягає у відновлені екологічного стану русла р. Либідь в умовах її рекреаційного значення, 
створення громадського простору для відпочинку та оздоровлення населення.

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

Планована діяльність передбачає:
– реконструкцію берегоукріплення русла р. Либідь на ділянці довжиною 1950 м з ПК 

106+36 до ПК 125+87, з виділенням двох пускових комплексів: ПК 106+36 – ПК 117+00 та 
ПК 117+00 – ПК 125+87;

– влаштування сходів та пандусів берегоукріплення русла для його експлуатації, за-
безпечення вільного доступу до води відпочиваючих та маломобільних груп населення;

– реконструкцію оголовків дощових колекторів в ув’язуванні з конструкцією берегоукріплення;
– влаштування приймального оголовку у верхів’ї відкритого русла для прийому струмка 

без назви (ПК 125+87), розчищення та берегоукріплення струмка на довжині близько 250 м, 
організацію його впадіння в р. Либідь через біоплато з використанням вищої водної рослинності;

– влаштування оголовків для колекторів від майбутніх очисних споруд дощових стоків 
орієнтовно на ПК 124+00;

– облаштування пішохідних містків для організації велосипедної доріжки вздовж русла 
на правому та лівому берегах;

– облаштування двох пішохідних містків з можливістю проїзду малого комунального 
транспорту для експлуатації берегоукріплення;

– реконструкцію берегоукріплення р. Вершинка на довжині близько 30 м при впадінні 
в р. Либідь;

– влаштування пристінного вертикального біоплато переривчастого по довжині русла 
та фільтруюче синергетичне біоплато у верхів’ї русла з використанням вищої водної рос-
линності та біореагентів. 

Будівельні роботи передбачено виконувати з використанням сертифікованих засобів 
будівництва – автокранів, екскаваторів, бульдозерів. Зварювальні роботи виконуються 
ручним зварювальним апаратом. Доставка матеріалів до місця будівництва передбачається 
автотранспортом.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
При експлуатації та при будівництві об’єкту вплив на довкілля – у межах гранично допус-

тимих норм. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання 
основного юридичного документу – Водного кодексу України, що регламентує виконання 
робіт на водних об’єктах України. Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожеж-
ні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами. 
Планована діяльність визначається проєктно-технічною документацією, яка перевіряється 
та погоджується відповідно до норм чинного законодавства. Викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря при будівництві виключно від автотранспорту та техніки, що цілком 
відповідає звичайному стану повітря населених місць, викиди незначні і не перевищува-

тимуть ГДК. Небезпечні та отруйні речовини не використовуються, відходи будівництва та 
експлуатації передаватимуться спеціалізованим організаціям. 

Щодо технічної альтернативи 2:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1

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

р. Либідь в Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва. Розробка проєктної 
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 ділянки берегів р. Либідь;
– виконання інженерних вишукувань (топографічних, геологічних, гідрологічних);
– виготовлення проєктно-кошторисної документації;
– установку паркану на ділянці виконання будівельних робіт, 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-захисної смуги (ПЗС). 
До заходів захисту території при будівництві та експлуатації належать: 
– дотримання технологій передбачених проєктом;
– охорона землі та води від забруднення відходами будівництва та експлуатації. 

Щодо технічної альтернативи 2:
Еколого-інженерна підготовка і захист території за технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: 
Ділянка проведення гідротехнічних робіт розташована на землях водного фонду в прибе-

режній зоні р. Либідь. Планована діяльність визначена відповідно до «Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки», затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049 (зі змінами), 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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 06.06.2019 № 1039 «Про реконструкцію гідротехнічних 
споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві». 

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 у руслі у вигляді 

утворення додаткової мутності. Обмежується дотриманням технології виконання будівель-
них робіт. Мутність, що утворюється – значно не перевищуватиме показники природного 
стану водойми.

Під час експлуатації – очищення русла за допомогою біоплат з використанням вищої 
водної рослинності та біореагентів. Впровадження прийнятих рішень покращить екологічний 
та санітарно-гігієнічний стан води на ділянці проведення планованої діяльності. У майбут-
ньому сприятиме відновленню життя водних об’єктів та представників іхтіофауни у водоймі.

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час виконання будівель-
них робіт спостерігається вплив на зелені насадження – шляхом видалення самосіву дерев 
та чагарників, що заважають реконструкції берегоукріплення. 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 екзо-
генних явищ природного та техногенного походження (зсувів, селів, сейсмічного стану тощо).

Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на ґрунти, при дотриманні прийнятих в 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, пам’ятки архітектури, історичної та культурної спадщини, та інші елементи техно-
генного середовища. Вплив на навколишнє техногенне середовища оцінюється як незначний.

– Вплив на соціальне середовище. При будівництві вплив на соціальне середовище може 
спостерігатись у певному дискомфорті для мешканців району проведення планованої діяль-
ності. Однак він є короткочасним та незначним. При експлуатації – позитивний соціальний 
ефект полягає у відновлені екологічного стану русла р. Либідь в умовах її рекреаційного 
значення, створення громадського простору для відпочинку та оздоровлення населення.

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. Викиди знаходяться у межах гранично 
допустимих концентрацій. 

Під час експлуатації вплив відсутній. 
– Вплив на водне середовище внаслідок виконання будівельних робіт у руслі у вигляді 

утворення додаткової мутності. Обмежується дотриманням технології виконання будівель-
них робіт. Мутність, що утворюється – значно не перевищуватиме показники природного 
стану водойми.

Під час експлуатації – взяття відкритої ділянки русла у закритий колектор призведе до 
погіршення природних властивостей річки як природної водойми – назавжди буде втрачена 
можливість використовувати річку іхтіофауною і живим населенням водойми внаслідок по-
гіршення умов їхнього існування, розвитку та відтворення при створенні «закритого» русла 
(взяття русла в закритий колектор). 

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час виконання будівель-
них робіт спостерігається вплив на зелені насадження – шляхом видалення самосіву дерев 
та чагарників, що заважають реконструкції берегоукріплення. 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 екзо-
генних явищ природного та техногенного походження (зсувів, селів, сейсмічного стану та ін.).

Під час експлуатації вплив відсутній.

– Вплив на ґрунти, при дотриманні прийнятих в 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, пам’ятки архітектури, історичної та культурної спадщини, та інші елементи техно-
генного середовища. Вплив на навколишнє техногенне середовища оцінюється як незначний.

– Вплив на соціальне середовище. При будівництві вплив на соціальне середовище 
може спостерігатись у певному дискомфорті для мешканців району проведення планованої 
діяльності. Однак він є короткочасним та незначним. 

При експлуатації – негативний соціальний ефект, який полягає у зменшенні площ ре-
креаційного призначення для населення, зон відпочинку та оздоровлення мешканців міста. 
Позитивний – у покращенні екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь на ділянці 
проведення планованої діяльності.

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 ді-
яльності 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 з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, 
зміни і стабілізації стану русел річок.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (зокрема наявність значного негативного транскордонного 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 повітряне, 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 екологічного 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 інформації, 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 провадження 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 планованої 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 щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 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 обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 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 надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, 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 (за-
значений 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 їхніх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції 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 планованої 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 теле-

фону та контактна особа)

(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)
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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 повідомили 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 гідротехнічних споруд із відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного 

стану р. Либідь у м. Києві, 2-а черга, довжиною 864 м. Планована діяльність направлена на 
стабілізацію берегової лінії та очищення русла від забруднення побутовим сміттям, нафто-
продуктами, завислими речовинами.

Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність передбачає: реконструкцію гідротехнічних споруд (берегоукріплення), 

в основному, із заміною існуючих конструкцій, розчищення русла від замулення та сміття, 
влаштування пристінного вертикального біоплато по довжині русла.

Технічна альтернатива 2.
Планована діяльність передбачає: розчищення русла від замулення та сміття, реконструк-

цію гідротехнічних споруд річки шляхом взяття відкритої ділянки русла в закритий колектор. 
* 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 в Солом’янському та 

Шевченківському районах міста Києва, на землях водного фонду в прибережній зоні р. Либідь. 
Ділянка розташована від Повітрофлотського проспекту до межі земель ПАТ «Київенерго». 

Планована діяльність визначена відповідно до «Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 
21 грудня 2017 року №1042/4049 (зі змінами), 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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 06.06.2019 № 1039 «Про реконструкцію гідротехнічних 
споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві». 

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

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Реалізація проєктних рішень у частині реконструкції берегоукріплення дозволить лік-

відувати аварійність конструкцій, стабілізувати берегову лінію, покращити екологічний та 
санітарно-гігієнічний стан р. Либідь на ділянці проведення планованої діяльності в порівнянні 
з існуючим. Крім того, при реконструкції передбачається упорядкування оголовків зливос-
токів та перекриття несанкціонованих зливостоків. Створення упорядкованої берегової лінії 
дозволить експлуатувати прибережну смугу без погіршення її екологічного стану. Ця зона 
органічно впишеться у водно-зелений пояс столиці України. Позитивний соціальний ефект 
полягає у збереженні якості природної водойми.

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

Планована діяльність передбачає:
– реконструкцію берегоукріплення русла р. Либідь на ділянці довжиною 864 м з ПК 

94+75 до ПК 103+39;
– влаштування сходів та пандусів берегоукріплення русла для його обслуговування; 
– виконання впорядкування перетинів русла інженерними мережами;
– реконструкцію оголовків дощових колекторів в ув’язуванні з конструкцією берегоукріплення;
– влаштування пристінного вертикального біоплато по довжині русла.
Будівельні роботи передбачено виконувати з використанням сертифікованих засобів 

будівництва – автокранів, екскаваторів, бульдозерів. Зварювальні роботи виконуються 
ручним зварювальним апаратом. Доставка матеріалів до місця будівництва передбачається 
автотранспортом.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

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 основного юридичного документу – Водного кодексу 
України, що регламентує виконання робіт на водних об’єктах України. Враховуються екологічні, 
санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з чинними 
нормативними документами. Планована діяльність визначається проєктно-технічною до-
кументацією, яка перевіряється та погоджується відповідно до норм чинного законодавства. 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві виключно від автотран-
спорту та техніки, що цілком відповідає звичайному стану повітря населених місць, викиди 
незначні і не перевищуватимуть ГДК. Небезпечні та отруйні речовини не використовуються, 
відходи будівництва передаватимуться спеціалізованим організаціям. 

Щодо технічної альтернативи 2:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1.

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

р. Либідь в Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва. Розробка проєктної 
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 ділянки берегів р. Либідь;
– виконання інженерних вишукувань (топографічних, геологічних, гідрологічних);
– виготовлення проєктно-кошторисної документації;
– установку паркану на ділянці виконання будівельних робіт, 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-захисної смуги (ПЗС). 
До заходів захисту території при будівництві та експлуатації належать: 
– дотримання технологій передбачених проєктом;
– охорона землі та води від забруднення відходами будівництва. 

Щодо технічної альтернативи 2:
Еколого-інженерна підготовка і захист території за технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: 
Ділянка проведення гідротехнічних робіт розташована на землях водного фонду в прибе-

режній зоні р. Либідь. Планована діяльність визначена відповідно до «Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки», затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049 (зі змінами), 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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 06.06.2019 № 1039 «Про реконструкцію гідротехнічних 
споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у  м. Києві». 

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 у руслі у вигляді 

утворення додаткової мутності. Обмежується дотриманням технології виконання будівель-
них робіт. Мутність, що утворюється – значно не перевищуватиме показники природного 
стану водойми.

Під час експлуатації – очищення русла за допомогою пристінного вертикального біоплато. 
Впровадження прийнятих рішень покращить екологічний та санітарно-гігієнічний стан води 
на ділянці проведення планованої діяльності. У майбутньому сприятиме відновленню життя 
водних об’єктів та представників іхтіофауни у водоймі.

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час виконання будівель-
них робіт спостерігається вплив на зелені насадження – шляхом видалення самосіву дерев 
та чагарників, що заважають реконструкції берегоукріплення. 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 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

(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)
20199274581/15949

  
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 повідомили 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  осо-

би – 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 Оболонському районі, 

із врахуванням гідротехнічних споруд та відновленням екологічного та санітарно-технічного 
стану системи водойм. Передбачені в ТЕО рішення, направлені на відновлення санітарно-
технічного стану системи озер Опечень за рахунок відновлення пропускної здатності та 
регулювання рівневого режиму системи озер, розчищення берегів, відновлення берегоукрі-
плення, створення зон біологічної очистки водойм, будівництва очисних споруд зливостоків, 
визначення зони рекреації та створення громадського простору для відпочинку і проведення 
дозвілля мешканців району та міста, а також запропоновані рішення щодо благоустрою при-
леглої території в ув’язуванні з існуючими спорудами та матеріалами творчих архітектурних 
конкурсів і пропозицій з урахуванням містобудівних програм.

 
Технічна альтернатива 1.
Гідротехнічні роботи з розчистки акваторії і прибережної зони виконуються на землях 

водного фонду із застосуванням земснаряда та екскаватора.

Технічна альтернатива 2.
Гідротехнічні роботи з розчистки акваторії і прибережної зони виконуються на землях 

водного фонду із застосуванням екскаватора.
* 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, система озер розташована на території Оболонського 

району міста Києва. Роботи проводяться на землях водного фонду в прибережній зоні 
системи озер Опечень.

Провадження планованої діяльності визначено відповідно до Рішення Київської міської 
ради V сесії VIII скликання «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2018 – 2020 роки» від 21.12.2017 р. № 1042/4049 та Розпорядження Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 р. № 8 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки». 

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

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Реалізація проєктних рішень дозволить стабілізувати берегову лінію, покращити екологіч-

ний та санітарно-технічний стан системи озер Опечень у порівнянні з існуючим. Відновлення 
пропускної здатності перепускних колекторів системи озер Опечень дозволить відновити 
регулювання рівневого режиму водойм. Створення зон біологічної очистки та будівництво 
очисних споруд зливостоків покращить якість води та її біологічні показники у озерах. Створення 
упорядкованої берегової лінії дозволить експлуатувати прибережну смугу без погіршення її 
екологічного стану. Позитивний соціальний ефект полягає у збереженні якості природних 
водойм для рекреаційного призначення, створення громадського простору для відпочинку, 
оздоровлення і проведення дозвілля мешканців району та міста. Позитивний економічний 
ефект полягає у створенні додаткових робочих місць та додаткового надходження коштів 
до місцевого бюджету від функціонування зон відпочинку і проведення дозвілля мешканців. 

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

Загальна довжина системи озер Опечень – 7130,0 м. Площа по озерах: Мінське – 8,2 га; 
Лугове – 10,7 га; Богатирське – 7,7 га; Кирилівське – 18,0 га; Вовкувате – 6,7 га. Довжина 
закритого русла р. Почайна становить 182,0 м; відкритого русла – 685,0 м; шлюз – 85,0 м.

Планована діяльність передбачає виділення окремих черг у складі окремих проєктів 
для реалізації проєктних рішень із врахуванням раніше розроблених проєктів капітального 
ремонту та реконструкції окремих споруд (оголовків зливостоків) системи озер Опечень. 

Планованою діяльністю передбачено:
– виконати розчистку акваторії водойм об’ємом: озеро Мінське – 23000 м3; озеро Лугове 

– 42000 м3; озеро Кирилівське – 4200 м3; озеро Вовкувате – 63000 м3; закрите русло р. По-
чайна – 20450 м3; відкрите русло р. Почайна – 2100 м3; водоперепускної труби шлюзу – 200 м3; 

– виконати берегоукріплення довжиною: озеро Мінське – 1300 м укісного типу і 365 м 
пляжного типу; озеро Лугове – 1745 м укісного типу і 495 м пляжного типу; озеро Кирилів-
ське – 530 м; озеро Вовкувате – 1585 м укісного типу; закрите русло р. Почайна – 364 м; 
відкрите русло р. Почайна – 1370 м;

– виконати реконструкцію існуючих оголовків: озеро Лугове – 2 шт.; озеро Богатирське – 1 
шт.; озеро Кирилівське – 1 шт.; озеро Вовкувате – 3 шт.; закрите русло р. Почайна – 2 шт.; 
відкрите русло р. Почайна – 2 шт.; шлюз – 3 шт;

– виконати розчистку водоперепускних труб на довжині: озеро Мінське – 222 м; озеро 
Лугове – 125 м; озеро Богатирське – 291 м;

– побудувати локальні очисні споруди на зливостоках у кількості 7 шт.
У складі будівельних робіт передбачено: влаштування містків на ділянці відкритого 

русла р. Почайна у кількості 2 шт. і на озері Вовкувате у кількості 3 шт. На озері Вовкувате 
передбачено влаштування прогулянкових набережних загальною довжиною 660 м, штучних 
островів у кількості 5 шт., пірсів – 2 шт.

Передбачається визначити зони рекреації і створення громадського простору для про-
ведення дозвілля і оздоровлення населення.

На ділянці провадження планованої діяльності передбачається озеленення території 
посівом трав шаром рослинного ґрунту. 

Будівельні роботи передбачено виконувати із використанням сертифікованих засобів 
будівництва – автокранів, екскаваторів, бульдозерів та земснаряду. Зварювальні роботи 
виконуватимуться ручним зварювальним апаратом. Доставка будівельних матеріалів до 
місця виконання робіт передбачається автотранспортом.

6.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
При експлуатації та при будівництві об’єкту вплив на навколишнє середовище – у межах 

гранично допустимих норм. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають 
дотримання основного юридичного документу – Водного кодексу України, що регламентує 

виконання робіт на водних об’єктах України. Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними 
документами. Планова діяльність визначається проєктно-технічною документацією, яка 
перевіряється та погоджується відповідно до норм чинного законодавства. Викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві та експлуатації відповідають 
звичайному стану повітря населених місць, викиди незначні і не перевищуватимуть ГДК. 
Небезпечні та отруйні речовини не будуть використовуватися, будівельні відходи та відходи 
експлуатації передаватимуться спеціалізованим організаціям. Забороняється проводити 
всі види гідро-механізованих 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 анало-

гічні технічній альтернативі 1. Додатково, при проваджені планової діяльності з розчистки 
акваторії лише із застосуванням екскаватора, необхідно враховувати виконання додаткових 
підготовчих робіт щодо створення додаткових технологічних під’їздів і майданчиків для 
встановлення екскаватора в робочу позицію і забезпечення його вільного доступу до ділянок 
виконання будівельних робіт. 

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

озер Опечень в Оболонському районі м. Києва. Розробка проєктної 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 системи озер Опечень та розташованих на них гідро-

технічних споруд; 
–  виконання інженерних вишукувань (топографічних, геологічних, гідрологічних;
–  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-захисної смуги (ПЗС);
–  забезпечення вільного доступу людей до зон відпочинку і проведення дозвілля.
До заходів захисту території при будівництві та експлуатації належать: 
–  дотримання технологій передбачених проєктом; 
–  охорона землі та води від забруднення відходами будівництва та експлуатації. 

Щодо технічної альтернативи 2:
Еколого-інженерна підготовка і захист території за технічною альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1: 
Ділянки проведення планованої діяльності розташовані на землях водного фонду в при-

бережній зоні системи озер Опечень. Планована діяльність визначена відповідно до Рішення 
Київської міської ради V сесії VIII скликання «Про Програму економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки» від 21.12.2017 р. № 1042/4049 та Розпорядження 
Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
05.01.2018 р. № 8 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 
2020 роки», тому територіальна альтернатива 1 відсутня. 

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 викидами вихлопних газів працюючих двигунів внутріш-

нього 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 при-
родного стану водойми. 

Під час експлуатації – очищення дощових стоків передбачається на локальних очисних 
спорудах. Впровадження прийнятих рішень покращить екологічний та санітарно-технічний 
стан води та систему озер 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 буді-
вельних робіт спостерігається вплив на рибні ресурси водойм. Обмежується дотриманням 
технології виконання будівельних робіт і дотриманням обмежень проведення будівельних 
робіт в акваторії у період нерестової заборони. Планована діяльність передбачає додат-
ковий вплив на зелені насадження – шляхом видалення дерев, чагарників (самосівів), 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 гео-
логічної структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних й екзогенних 
явищ природного та техногенного погодження (зсувів, селів, сейсмічного стану та тощо). 

Під час експлуатації вплив відсутній. 
– Вплив на ґрунти, при дотриманні прийнятих в проєкті заходів, під час виконання буді-

вельних робіт вплив на ґрунт 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 будівництві вплив на соціальне середовище може 
спостерігатись у тимчасовому погіршені умов відпочинку та проведення дозвілля мешканців 
району. Однак він є короткочасним та незначним. 

  При експлуатації – позитивний соціальний ефект, який полягає у збереженні якості 
природної водойми для рекреаційного призначення, та створенні громадського простору 
умов для відпочинку і проведення дозвілля населення. 

Щодо технічної альтернативи 2:
Джерелами потенційного впливу на довкілля за технічною альтернативою 2 є:
– Вплив на атмосферне повітря викидами вихлопних газів працюючих двигунів внутріш-

нього 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 при розчистці акваторій озер екскаватором 
може перевищувати показники природного стану водойми і значно вплинути на водні об’єкти 
та іхтіофауну водойми, а також тимчасово погіршити якість води у системі озер Опечень. 

Під час експлуатації – очищення дощових стоків передбачається на локальних очисних 
спорудах. Впровадження прийнятих рішень покращить екологічний та санітарно-технічний 
стан води та систему озер 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 буді-
вельних робіт спостерігається вплив на рибні ресурси водойм. Обмежується дотриманням 
технології виконання будівельних робіт і дотриманням обмежень проведення будівельних 
робіт в акваторії в період нерестової заборони. Підвищення мутності, що утворюватиметься 
при виконанні розчистки акваторії водойм екскаватором може значно перевищити її при-

родні показники у водоймах. Як наслідок – може спостерігатися погіршення умов існування 
водних живих об’єктів та іхтіофауни водойм на період виконання будівельних робіт. Плано-
вана діяльність передбачає додатковий вплив на зелені насадження – шляхом видалення 
дерев, чагарників (самосівів), 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 гео-
логічної структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних й екзогенних 
явищ природного та техногенного погодження (зсувів, селів, сейсмічного стану та тощо). 

Під час експлуатації вплив відсутній. 
– Вплив на ґрунти, при дотриманні прийнятих в проєкті заходів, під час виконання буді-

вельних робіт вплив на ґрунт 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 будівництві вплив на соціальне середовище може 
спостерігатись у тимчасовому погіршені умов відпочинку та проведення дозвілля мешканців 
району. Однак він є короткочасним та незначним. 

При експлуатації – позитивний соціальний ефект, який полягає у збереженні якості при-
родної водойми для рекреаційного призначення, та створенні громадського простору умов 
для відпочинку і проведення дозвілля населення. 

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 ді-
яльності 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 з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, 
зміни і стабілізації стану русел річок.

 
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-

вкілля (зокрема наявність значного негативного транскордонного 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 повітряне, 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 екологічного 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 інформації, 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 провадження 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 планованої 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 щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 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 обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 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 надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, 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 (за-
значений 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 їхніх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції 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 планованої 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)

геологічної структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних й екзо-
генних явищ природного та техногенного походження (зсувів, селів, сейсмічного стану тощо).

Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на ґрунти, при дотриманні прийнятих в 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, пам’ятки архітектури, історичної та культурної спадщини, та інші елементи техно-
генного середовища. Вплив на навколишнє техногенне середовища оцінюється як незначний.

– Вплив на соціальне середовище. При будівництві вплив на соціальне середовище може 
спостерігатись у певному дискомфорті для мешканців району проведення планованої діяль-
ності. Однак він є короткочасним та незначним. При експлуатації – позитивний соціальний 
ефект, який полягає у збереженні якості природної водойми.

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. Викиди знаходяться у межах гранично 
допустимих концентрацій. 

Під час експлуатації вплив відсутній. 
– Вплив на водне середовище внаслідок виконання будівельних робіт у руслі у вигляді 

утворення додаткової мутності. Обмежується дотриманням технології виконання будівель-
них робіт. Мутність, що утворюється – значно не перевищуватиме показники природного 
стану водойми.

Під час експлуатації – взяття відкритої ділянки русла у закритий колектор призведе до 
погіршення природних властивостей річки як природної водойми – назавжди буде втрачена 
можливість використовувати річку іхтіофауною і живим населенням водойми внаслідок по-
гіршення умов їхнього існування, розвитку та відтворення при створенні «закритого» русла 
(взяття русла в закритий колектор). 

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час виконання будівель-
них робіт спостерігається вплив на зелені насадження – шляхом видалення самосіву дерев 
та чагарників, що заважають реконструкції берегоукріплення. 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 екзо-
генних явищ природного та техногенного походження (зсувів, селів, сейсмічного стану та ін.).

Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на ґрунти, при дотриманні прийнятих в 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, пам’ятки архітектури, історичної та культурної спадщини, та інші елементи техно-
генного середовища. Вплив на навколишнє техногенне середовища оцінюється як незначний.

– Вплив на соціальне середовище. При будівництві вплив на соціальне середовище 
може спостерігатись у певному дискомфорті для мешканців району проведення планованої 
діяльності. Однак він є короткочасним та незначним. 

При експлуатації – негативний соціальний ефект, який полягає у зменшенні площ при-
родної водойми. Позитивний – у покращенні екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. 
Либідь на ділянці проведення планованої діяльності.

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 ді-
яльності 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 з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, 
зміни і стабілізації стану русел річок.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (зокрема наявність значного негативного транскордонного 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 повітряне, 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 екологічного 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 інформації, 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 провадження 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 планованої 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 щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 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 обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 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 надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, 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 (за-
значений 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 їхніх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції 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 планованої 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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«Цей фестиваль – це наше міс-
цеве «ноу-хау», що відбувається 
вже 25 рік поспіль. Подібних 
масштабних заходів не робить 
ніхто в Україні. Сьогодні тут 
взяли участь більше 40 громад-
ських організацій та усі соціальні 
служби Києва. Основна ідея фес-

тивалю – це об’єднати родини, 
закликати батьків проводити 
більше часу з дітьми. Але поряд 
із тим, місто тут презентує усі 
послуги, які можуть отрима-
ти батьки і діти від соціальних 
служб безкоштовно», – зазначила 
Марина Хонда.

У рамках фестивалю також 
було презентовано послуги не-
формальної освіти державних 
та громадських закладів міста 
Києва для дітей соціально неза-
хищених категорій. Також учас-
ники заходу популяризували 
сімейні форми виховання, здо-
ровий спосіб життя та безпечну 
поведінку, волонтерський та 
скаутський рух, залучення дітей 
та молоді до соціально-корисної 
діяльності, формування актив-
ної громадської позиції у сімей 
міста Києва.

Також, у рамках заходів до 
Дня усиновлення, працював ін-
формаційний майданчик щодо 
сімейних форм виховання дітей, 
які залишилися без батьківського 
піклування. До участі у заході 
долучилися близько 5 тисяч киян 
та гостей столиці.  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Помічник директора Наталія КОРЖЕНЕЦЬКА
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
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На фестивалі «Юнь Києва 
запрошує» презентували 
безкоштовні соціальні 
послуги для дітей та батьків

Захід проходить понад 25 років поспіль, 
але кожного року має свою специфіку. 
Цьогоріч він проходить під гаслом «Місто 
твоїх можливостей» і орієнтований на 
молодь підліткового віку. Про це повідомила 
заступниця голови КМДА Марина Хонда. ТОВ «АРКАДА-ЖИТЛОСЕРВІС» повідомляє про подання до КМДА документів для встановлення 

тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для роз-
рахунків з населенням та іншими споживачами. Тарифи розраховані згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.04.2019 № 291. Тарифи на ці послуги для ТОВ «АРКАДА– ЖИТЛОСЕРВІС» 
встановлюються вперше.

Розраховані тарифи по будинках наведені нижче:

Адреса будинку Тариф на теплопостачання Тариф на гаряче  
водопостачання

Панельна, 6 Населення – 1227,58 грн за 1 Гкал 85,61 грн за 1 м. куб.

Панельна, 6 Інші споживачі – 1227,58 грн за 1 Гкал 85,61 грн за 1 м. куб.

Панельна, 7 Населення – 1152,43 грн за 1 Гкал 81,32 грн за 1 м. куб.

Панельна, 7 Інші споживачі – 1152,43 грн за 1 Гкал 81,32 грн за 1 м. куб.

За більш детальною інформацією, з пропозиціями та зауваженнями пропонуємо звертатися до 
ТОВ «АРКАДА-ЖИТЛОСЕРВІС» (м. Київ, вул. Ольгинська, 3) та за тел.: (044) 253-38-87. Пропозиції 
та зауваження приймаються з 01.10.2019 р. по 15.10.2019 р. включно.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів членів кооперативу  

«ВЕТЕРАН» ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО 
ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОСОБИСТІЙ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН»

Кооператив «ВЕТЕРАН» ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, 
ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОСОБИСТІЙ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН», код за ЄДРПОУ: 23493212 (далі – «Ко-
оператив»), що знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, Військовий проїзд, будинок 8, повідомляє, 
що правлінням Кооперативу прийняте рішення про проведення позачергових Загальних зборів 
Кооперативу (далі – «Збори»), які відбудуться 16 жовтня  2019 року об 11.30, за адресою: м. Київ, 
вул. Гарматна, 26/2, будинок культури «Росток».

Реєстрація членів Кооперативу та їх представників відбудеться 16 жовтня 2019 року за місцем  
проведення Зборів з 11.00 до 11.25.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів членів Кооперативу. 
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії Загальних зборів членів Кооперативу.
3. Про затвердження рішень Правління про прийняття нових членів до Кооперативу.
4. Про затвердження рішень Правління про припинення членства в Кооперативі.
5. Про переобрання Правління Кооперативу.
6. Про переобрання Ревізійної комісії Кооперативу.
7. Інше.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати при собі: членам Кооперативу – документ, що 
посвідчує особу; представникам членів Кооперативу – 1) довіреність на право представляти інтер-
еси члена Кооперативу, оформлену належним чином згідно з діючим законодавством України;  
2) документ, що посвідчує особу представника члена Кооперативу.

Правління.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло від 09.06.2005 р. за адресою: 
м. Київ, вул. Здолбунівська, З-г, кв. 28, на ім’я Петренко Людмили Володимирівни, 
видане Головним управлінням житлового забезпечення (Наказ № 993-С/КІ від 
01.06.2005), вважати недійсним.

Втрачене посвідчення УБД №144839, видане 15.11.2016 р. ГУНП у м. Києві на ім’я Приходько Олега 
Феодосійовича, вважати недійсним

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

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 42,6 кв. м.,  
розташоване за адресою: вул. Петра Запорожця, 26. Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 
796000,00 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району 
м. Києва (м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, тел.: 540-96-79).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: розміщення приватних закладів охорони 
здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності та провадять господарську 
діяльність з медичної практики у лікувально-профілактичних закладах (11 %), термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 7296,67 грн, без ПДВ.
Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення:
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить 

подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського 

району м. Києва – для внесення платежу:
адреса: 02125, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, р/р 26007386133400 (AT «УкрСиббанк»), ІПН: 261889426537, 

МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 26188946.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня після публікації, за 

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

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (вул. Кошиця Олександра, 11, 
м. Київ) оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане до сфери 

управління та стосовно якого надійшли заяви:
– нежитлові приміщення, загальною площею 213,12 кв. м (корисною площею 177,60 кв. м), що розта-

шовані на 2 поверсі Школи І-ІІІ ступенів № 160 Дарницького району м. Києва на вул. Російській, 45, з метою 
розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять 
різними видами спорту, строком на 1,5 роки. Орендна ставка – 3 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта 
задовільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 становить 2 892 000,00 грн. 
Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ПП «Альянс Експерт». Розмір орендної плати за одну годи-
ну – 15,06 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата розраховується відповідно до погодженого навчальним 
закладом графіка: Пн, Ср, Пт – з 17.30 до 19.30 (6 годин на тиждень), і за базовий місяць становить 397,65 
грн (без ПДВ), що коригується на індекс інфляції;

– нежитлові приміщення, загальною площею 371,52 кв. м (корисною площею 309,60 кв. м), що розташовані 
на 2 поверсі Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 291 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького 
району м. Києва на вул. Тростянецькій, 19, з метою розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого 
спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, строком на 1,5 роки. Орендна 
ставка – 3 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта 
оренди станом на 31.05.2019 становить 5 042 000,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності 
ПП «Альянс Експерт». Розмір орендної плати за одну годину – 26,26 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата 
розраховується відповідно до погодженого навчальним закладом графіка: Пн, Ср, Пт – з 16.30 до 19.30 (9 
годин на тиждень), і за базовий місяць становить 1 039,91 грн (без ПДВ), що коригується на індекс інфляції;

– нежитлові приміщення, загальною площею 386,64 кв. м (корисною площею 322,20 кв. м), що розташовані 
на 2 поверсі Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарниць-
кого району м. Києва на вул. Харченка Євгена, 53, з метою розміщення суб’єкта господарювання, діяльність 
якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, строком на 2 роки. Орендна 
ставка – 3 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта 
оренди станом на 31.05.2019 становить 4 592 000,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності 
ПП «Альянс Експерт». Розмір орендної плати за одну годину – 23,92 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата 
розраховується відповідно до погодженого навчальним закладом графіка: Вт, Чт – з 19.00 до 21.00, Сб – з 
13.00 до 16.00, Нд – з 10.00 до 12.00 (9 годин на тиждень), і за базовий місяць становить 5 472,13 грн (без 
ПДВ), що коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду комунального 
майна територіальної громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами), 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, визначеними додатком 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.
Для ознайомлення з потенційним об’єктом оренди необхідно звертатися до балансоутримувача.
Балансоутримувач – Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харківське 

шосе, 168-К, р/р 31554258377966, ЄДРПОУ: 37448113, МФО: 820019, тел.: 562-64-54). Термін прийняття 
заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. 
Заяви приймаються за адресою: вул. Кошиця Олександра, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію 
можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.
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