
Відповідальне лідерство 
– шлях до успіху

У Пущі-Водиці 26 та 27 грудня зібралось 170 лідерів учнівського 
самоврядування міста Києва. КП «Центр публічної комунікації 
та інформації» у співпраці з «Фундацією польсько-української 
співпраці» (PAUCI) та «Київською громадською платформою» 
взяли участь в ініційованому Департаментом освіти та науки 
міста Києва Форумі лідерів учнівського самоврядування Києва 
«Відповідальне лідерство – шлях до успіху». 

Команди шкіл з десяти районів Києва впродовж трьох годин 
напрацювували проєкти щодо покращення життя міста. 

Чотири команди-переможці Оболонського, Подільського, 
Солом’янського та Дніпровського районів отримали змогу 
представити свої проєкти для публічних службовців КМДА і в 
подальшому їх реалізувати  

31 грудня із 21:00 святковий на-
стрій створюватимуть Руслана, 
танц-театр «Життя», Назар Савко, 
Державний симфонічний оркестр 

«Kyiv Fantastic Orchestra», гурт 
«Мандри».

Приїхати до Софійської площі 
можна буде навіть після 24:00, адже 

у новорічну ніч столичний метро-
політен і наземний пасажирський 
транспорт працюватимуть довше, 
а фунікулер – взагалі цілодобово.

Нагадуємо, що кияни і гості 
столиці у грудні-січні можуть від-
відувати різноманітні активні та 
культурно-розважальні святкові 
події. Широкий діапазон різнома-
нітних зимових розваг і культурно-
мистецьких подій заплановано і в 
районах  

Мер Києва Віталій Кличко у соціальній 
мережі Facebook опублікував фото, в яких 
показав окремі новорічно-різдвяні локації 
столиці.

«Друзі! Я переконаний, Київ – найкрасивіше 
місто в світі. А на новорічно-різдвяні свята 
він стає магічним і казковим. І хоча сніжок 
поки не випав, казка захоплює столицю. Но-
ворічні локації чекають на киян та гостей 
міста на Софійській і Контрактовій площах, а 
також біля Арки дружби народів», – зазначив  
Віталій Кличко.

Мер Києва зауважив, що біля Арки дружби 
народів цьогоріч теж сяє новорічна ялинка. 
А від виду на Дніпро та Володимирську гірку 
у киян та гостей столиці неодмінно перехо-
пить подих 
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Фото КМДА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

НОВИНИ Киян і гостей столиці 
запрошують зустріти 
Новий рік на Софійській 
площі

Київ вбрався до Новорічно-
різдвяних свят

До Нового року лишилося менше тижня, проте на 
Софійській площі вже все готово до святкування: 
понад 20-метрова прикрашена ялинка, яскраві 
гірлянди, колоритні фігури Лускунчика і 
українських козаків, різноманітні атракціони, 
тематичні Королівства подарунків, смаку, розваг 
і лайків, між якими курсує казковий різдвяний 
експрес. Приводом зустріти Новий рік на Софії 
є й можливість почути улюблених українських 
виконавців.
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___________________________________________
(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)
201912265080

____________________________________________
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, інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
(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)

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 Оболонському 

районі з урахуванням гідротехнічних споруд та відновленням екологічного та санітарно-
технічного стану системи водойм на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно 
довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу. Передбачені в проєкті 
рішення направлені на стабілізацію берегової лінії за рахунок реконструкції берего-
укріплення, поліпшення екологічного стану території та річки після розчищення та 
формування берегової лінії, покращення умов для відпочинку та проведення дозвілля 
для мешканців району та міста. Проєктом передбачається влаштування синергетичних 

біоплат для покращення якості води.

Технічна альтернатива 1:
планована діяльність передбачає: розчищення русла р. Почайна, реконструкцію іс-

нуючого та будівництво нового (на ділянці природного русла) берегоукріплення укісного 
типу за допомогою гірської маси.

Технічна альтернатива 2:
планована діяльність передбачає: розчищення русла р. Почайна, реконструкцію 

існуючого та будівництво нового (на ділянці природного русла) берегоукріплення за 
допомогою залізобетонних конструкцій.

* 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. Роботи проводяться на землях водного фонду в 
прибережній зоні р. Почайна.

Провадження планованої діяльності визначено 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» зі змінами та доповненнями.

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

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

екологічний стан території і річки у порівнянні з існуючим. Ця зона органічно впишеться у 
водно-зелений пояс столиці України. Створення упорядкованої берегової лінії дозволить 
експлуатувати прибережну смугу без погіршення її екологічного стану.

Позитивний соціальний ефект полягає у відновленні природного ландшафту історич-
ної р. Почайна, збереженні якості природної водойми для рекреаційного призначення, 
покращенні умов відпочинку і проведення дозвілля для мешканців району та міста.

5. Загальні технічні характеристики,  зокрема параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Довжина ділянки відкритого русла р. Почайна складає 685,0 м. Конструкція берегоу-
кріплення на сьогодні, представлена двох типів: залізобетонний лоток та природне русло.

Планованою діяльністю передбачається:
– розчищення відкритого русла р. Почайна від замулення;
– реконструкція вихідного оголовку з-під проспекту С. Бандери;
– реконструкція кріплення русла та укосів на основі гідравлічних розрахунків та 

архітектурних рішень;
– розчищення та формування стійких укосів на ділянці природного русла р. Почайна;
– влаштування синергетичних біоплат для покращення якості води;
– будівництво пішохідних містків згідно архітектурно-планувальних рішень.
Будівельні роботи передбачено виконувати з використанням сертифікованих 

засобів будівництва. 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’єкта вплив на довкілля – у межах гранично 

допустимих норм. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають до-
тримання 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 чинних нормативних до-
кументів. Планована діяльність визначається проєктно-технічною документацією, яка 
перевіряється та погоджується відповідно до норм чинного законодавства. Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві відповідають звичайному 
стану повітря населених місць, викиди незначні і не перевищуватимуть ГДК. Небез-
печні та отруйні речовини не використовуються, відходи будівництва та 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 ана-

логічні технічній альтернативі 1. Додатково при будівництві берегоукріплення на ділянці 
природного русла за допомогою залізобетонних конструкцій необхідно враховувати 
виконання додаткових підготовчих робіт щодо створення на ділянці будівництва до-
даткових майданчиків для складування будівельних матеріалів та забезпечення вільного 
доступу великогабаритної будівельної техніки до місць виконання будівельних робіт. 
Передбачається збільшення викидів забруднюючих речовин від роботи будівельної 
техніки при проведенні робіт з будівництва берегоукріплення за допомогою залізо-
бетонних конструкцій.

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

р. Почайна в Оболонському районі м. Києва. Розробка проєктної документації про-
водиться відповідно до ст. 86 Водного кодексу України.                 

Щодо територіальної альтернативи 2:
територіальна альтернатива 2 відсутня.

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)

_________________________________201912265077
(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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МАЙНА», код ЄДРПОУ – 39611534

 (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 при-

йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно по-
відомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкт господарювання:
юридична адреса: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13-а, тел.: +380442071010.

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*:
Планована діяльність, її характеристика:
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво автозаправного комплексу 

(АЗК) з кафе-магазином по просп. Степана Бандери, 36, в Оболонському районі м. 
Києва. Пропонується будівництво сучасної багатопаливної автозаправної станції 
(АЗС) у I чергу на чотири заправних острівця з підземними резервуарами для збе-
рігання нафтопродуктів обсягом 100 м3, резервуаром для зберігання скраплених 
вуглеводневих газів (СВГ) місткістю 19,9 м3, з очисними спорудами поверхневого 
стоку, дизельною електростанції для резервного електропостачання, багатофунк-
ціональною будівлею АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 
з кафетерієм та магазином з реалізації товарів харчової і нехарчової груп, санітар-
но-побутовими приміщеннями. II чергою будівництва передбачена одноповерхова 
будівля кафе-магазину.

Технічна альтернатива 1:
підземне розташування резервуарів для зберігання рідкого моторного палива 

та ємності для зберігання СВГ.
Технічна альтернатива 2:
підземне розташування резервуарів для зберігання рідкого моторного палива, 

установка наземної ємності для зберігання СВГ. 
____________________________________________________________________________
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-

альних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Земельна ділянка, що розглядається, площею 0,3492 га (кадастровий номер 

8000000000:78:192:0070) розташована на проспекті Степана Бандери, 36, в Обо-
лонському районі м. Києва. Ділянка обмежена: 

– з півночі – міськими землями, які не надані у власність чи у користування (КП 
УЗН Оболонського району м. Києва); 

– зі сходу та півдня – територія ЗАТ «Укрзернопром»; 
– із заходу – ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна».
На відстані 10,0 м від території АЗС у південному напрямку розташований магазин 

промислових товарів на території ЗАТ «Укрзернопром». З протилежного боку від 
ділянки проєктування, на протилежній стороні проспекту С. Бандери на відстані 
132,0 м розташоване озеро Вербне. Найближча житлова забудова знаходиться на 
протилежній стороні проспекту С. Бандери за озером Вербне на відстані 420 м. На 
момент проєктування ділянка вільна від забудови; в’їзд та виїзд передбачений з 
існуючої проїжджої частини проспекту С. Бандери.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. Щодо проєктування будівництва об’єкта планованої діяльності 

на вищезазначеній ділянці отримані в установленому Законом України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» містобудівні умови і обмеження забудови земельної 
ділянки, видані Департаментом містобудування та архітектури Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.04.2015  
№ 214/15/12/009-15.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Метою будівництва є надання послуг із аправки автомобілів якісним пальним, 

створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та дер-
жавний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

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

Будівництво запроєктоване в дві черги: обсягами першої черги передбачається 
будівництво АЗК, обсягами другої черги – одноповерхової будівлі кафе-магазину.

I черга будівництва.
АЗК, що проєктується, буде здійснювати сервісне обслуговування водіїв та 

пасажирів з наданням послуг по заправці автомобілів бензином, дизпаливом, СВГ, 
продажу супутніх товарів тощо. На АЗС передбачається здійснювати прийом, збе-
реження і відпуск чотирьох сортів бензину – А-92, А-95, А-95 nano, А-98 nano, двох 
сортів дизпалива – ДП nano та ДП nano extra, СВГ, що являє суміш пропан-бутану, 
сервісне обслуговування водіїв та пасажирів. 

За потужністю заправна станція відноситься до середньої категорії, за техноло-
гічними рішеннями з розміщення резервуарів відносно ПРК – відноситься до типу Б.

Кількість заправок рідким моторним паливом на добу прийнята 250 автомобілів, 
річний обсяг реалізації палива – 2625 м3.

Кількість заправок СВГ прийнята 100 од/добу, річний обсяг СВГ – 1750 м3. 
Станція працюватиме цілодобово, 365 днів на рік. Кількість робочих змін на добу 

– 3, кількість робочих годин у зміну – 8. Відпуск нафтопродуктів споживачу – 350 
днів на рік, решта днів відводиться на проведення регламентних та ремонтних робіт. 

Зберігання палива – цілий рік. 
Для виконання операційної діяльності АЗС передбачені такі технологічні споруди:

– два двостінні, секційні резервуари для зберігання нафтопродуктів 54+50 м3 
з аварійною секцією місткістю 4 м3; за видами палива: А-92 секція – 12 м3, А-95 
секція – 25 м3, А-95 nano секція – 15 м3, А-98 секція – 8 м3, ДП nano секція – 25 м3, 
ДП nano extra секція – 15 м3; 

– чотири паливороздавальні колоноки на чотирьох заправних острівцях – три для 
відпуску бензину / дизпалива, одна – для відпуску СВГ;

– газозаправний модуль підземний «СВГ-20», місткістю 19,9 м3.
II черга будівництва. 
У будівлі кафе-магазину планується розміщення закладу громадського харчу-

вання на 110 посадових місць, заснованим на принципі швидкого обслуговування 
населення. Процес приготування їжі в закладі ресторанного господарства полягає 
у доготуванні напівфабрикатів. Загальна кількість страв, що будуть виготовлятися 
за день, складатиме 3000 одиниць. Компонування технологічного обладнання кухні 
закладу громадського харчування забезпечить поточність технологічного процесу 
готування їжі. Для зберігання продуктів передбачені комора сухих продуктів, холодильні 
та морозильні камери. Для створення комфортних умов у будівлі передбачені системи 
опалення, вентиляції та кондиціонування. Передбачені системи водопостачання будівлі 
для господарчих та виробничих потреб; окремі системи господарсько-побутової й 
виробничої каналізації. Стічні води виробничої каналізації скидаються через жилов-
ловлювач. У будівлі передбачені санвузли для відвідувачів з універсальною кабіною 
туалету для маломобільних груп. Для персоналу передбачені побутові приміщення. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
– дотримання вимог Правил технічної експлуатації та охорони праці на стаціо-

нарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях;
– дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
– викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися за наявності 

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з 
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимі нормативи; 

– дотримання нормативно допустимих рівнів шуму згідно з ДСН 3.3.6.037-99, 
ДБН В.1.1-31:2013; 

– дотримання обов’язків землекористувача, визначених Земельним кодексом України;
– дотримання вимог Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації 

м. Києва при відведенні стоків до каналізаційної мережі ПрАТ «АК «Київводоканал», 
Правил приймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію та 
СанПиН 4630-88 при відведенні стоків до мережі дощової каналізації;

– дотримання визначеного Законом України «Про відходи» вимог щодо запобігання 
та недопущення негативного впливу відходів на довкілля»;

– дотримання визначених законодавством вимог щодо охорони та відновлення 
зелених насаджень;

– дотримуватись інших нормативів чинного природоохоронного законодавства 
та санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та правил тощо.

Щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно альтернативі 1, за винятком додаткових вимог щодо вибухо-та по-

жежної безпеки.

Щодо територіальної альтернативи 1:
– містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, видані Департа-

ментом містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);

– нормативні санітарно-захисної зони згідно з ДСП № 173-96;
– нормативні протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.

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

Щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка та захист території буде виконуватися відповідно до ре-

зультатів проведених інженерно-геологічних вишукувань, з дотриманням вимог 
законодавства та нормативних документів і забезпеченням механічного опору та 
стійкості конструктивних елементів, що споруджуються. 

Об’єкт, що проєктується, буде підключений до всіх, необхідних для нормального 
функціонування, міських інженерних мереж. 

Проєктні рішення у період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 
раціональне природокористування, будуть передбачені відповідні захисні та ком-
пенсаційні заходи.

Щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно альтернативі 1, крім певних відмінностей, пов’язаних з установкою 

наземної ємності для зберігання СВГ на фундаменті.

Щодо територіальної альтернативи 1:
відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, виданих 

Департаментом містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

Щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1:
Клімат і мікроклімат: вплив не прогнозується.
Повітряне: вплив викидів у атмосферне повітря при виконанні будівельних робіт 

(при роботі будівельної техніки, земляних, фарбувальних, зварювальних роботах, 
приготуванні будівельних розчинів тощо) та при експлуатації (внаслідок зливання 
нафтопродуктів з автоцистерн у резервуари, при зберіганні палива, заправці 
автомобілів рідким моторним паливом, при перекачуванні СВГ з автомобільної 
цистерни у резервуари для зберігання, при зберіганні СВГ, при наповненні балонів 
газобалонних автомобілів, під час ремонтних та профілактичних робіт, з вихлопними 
газами дизель-генератора, з димовими газами устаткування газового опалення, 
від вентсистем внаслідок кулінарної обробки харчових продуктів, миття посуду та 
інвентарю, з вихлопними газами двигунів внутрішнього згоряння автомобілів під 
час руху територією тощо).

Водне середовище: безпосередній вплив на водні об’єкти відсутній; вплив очі-
кується у частині отримання води з міського водогону та скидання стічних вод до 
централізованих міських мереж з дотриманням відповідних ГДК при скиді.

Ґрунт: вплив у межах нормативів, в основному, геомеханічний вплив при виконанні 
будівельних робіт.

Рослинний світ: можливий прояв у знесенні зелених насаджень при виконанні 
будівельних робіт; передбачається здійснення повноцінної компенсаційної висадки 
зелених насаджень, які підлягатимуть видаленню.

Тваринний світ: вплив не прогнозується.
Території та об’єкти природно-заповідного фонду України: вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення): негативний вплив не прогно-
зується, передбачається створення нових робочих місць, передумов для заправки 
автомобілів якісним пальним тощо.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не прогнозується.

Щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно альтернативі 1, за винятком ймовірного збільшеного обсягу викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, та більш значної ймовірності виник-
нення та розвитку аварійних ситуацій, та певних відмінностей щодо впливу на ґрунти, 
пов’язаних з установкою наземної ємності для зберігання СВГ.

Щодо територіальної альтернативи 1:
відсутні.

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.

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

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 3 пп. 4 
(енергетична промисловість: поверхневе та підземне зберігання викопного палива 
чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для 
рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (зокрема, наявність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

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

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

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 до-
вкілля, 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 
щонайменше 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 громад-
ського 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 
вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати 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 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 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 планованої 

діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий Державною архі-
тектурно-будівельною інспекцією.

 (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 (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; 
e-mail: andrii.vergelis@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-15; контактна особа – Вергеліс 
Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)
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Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

• вул. О. Бальзака, 28, нежитлове приміщення ,загальна та корисна площа якого – 31,16 кв. м, розташоване на 2 поверсі будівлі; 
приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2019 – 25835,25 
грн. Оцінка проведена Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення громадської приймальні депутата Київської міської ради, розмір 
орендної плати – 1 грн на рік, термін оренди – 2 роки 364 дні, але не більше ніж термін депутатських повноважень.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації, розташоване за адресою: просп. Володимира Маяковського, 29, тел.: (044) 548-33-68.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
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 
– Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської райдержадміністрації, код ЄДРПОУ: 37501627, в 
ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО: 820019, р/р 35428224077924.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті 
Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’ єкти, що належать до сфери 
управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації:

1. вул. Закревського, 29; нежитлове приміщення, загальна та корисна площа 
якого – 59,78 кв.м, розташоване на 2 поверсі будівлі; приміщення у задовільному 
технічному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 
30.11.2019 – 790801,00 грн. Оцінка проведена суб’ єктом оціночної діяльності ТОВ 
«Оціночна компанія «Місто».

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення закладу громад-
ського харчування, що здійснює продаж товарів підакцизної групи, ставка орендної 
плати – 15 %, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 9885,01 грн, термін оренди –  
9 роки 364 дні.

2. вул. Закревського, 29; нежитлове приміщення, загальна та корисна площа 
якого – 88,65 кв. м, розташоване на 2 поверсі будівлі; приміщення у задовільному 
технічному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’ єкта оренди станом на 

30.11.2019 – 1172708,00 грн. Оцінка проведена суб’ єктом оціночної діяльності ТОВ 
«Оціночна компанія «Місто».

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення суб’єкта гос-
подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення, ставка орендної 
плати – 4 %, розміщення благодійної організації на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності, ставка орендної плати – 1 % та 2 %, 
стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 3909,03 грн, термін оренди 9 роки 364 дні.

Об’єкти не включені до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Деснянського району м. Києва» розташоване, за адресою: вул. М. 
Закревського, 15, тел.: (044) 546-39-17.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. Рек-

візити банківського рахунку для внесення 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: одержувач платежу – 
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. 
Києва», код ЄДРПОУ: 39605452, ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО: 322669, 
р/р UA413226690000026008301848234.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна 
орендна плата без (ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право 
оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, 
які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати 
за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться протягом 10 робочих 
днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються 
за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті 
Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за 
тел.: 546-20-71.

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.

№ Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа 

(корисна), 
кв. м

Тип будинку Характеристика 
об’єкта оренди

Технічний стан об’єкта й  
інформація про забезпечення 

комунікаціями

Вартість об’єкта 
оренди, грн   

без ПДВ
Запропоноване цільове викорис-

тання об’єкта оренди  

Розмір стартової / місячної  
орендної плати, грн

Орендна 
ставка у %

Вартість звіту з 
оцінки майна, грнДата оцінки Розмір авансової 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: UA403204780000000026000261583 ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО: 320478, ЄДРПОУ: 35756919).

 1
просп. Пові-

трофлотський, 
41

465,00 
(465,00)

нежитловий 
будинок

частина будівлі,  
І поверх, підвал 

Задовільний. Енергозабезпечен-
ня – так. Водозабезпечення – так. 

Теплозабезпечення – так. 

6 463 870,46
13. Розміщення їдальні, яка не 

здійснює продаж товарів  
підакцизної групи

32 319,35

6 4000,0031.07.2019 129 277,40

ТОВ «Голд Прайс» 3 000,00

 2
просп. Пові-

трофлотський, 
41

327 од. нежитловий 
будинок

окремо індивіду-
ально визначене 

майно, обладнання 

Задовільний. Енергозабезпечен-
ня – так. Водозабезпечення – так. 

Теплозабезпечення – так. 

378 831,95
13. Розміщення їдальні, яка не 

здійснює продаж товарів  
підакцизної групи

3 156,93

10 4000,0031.07.2019 12 627,72

ТОВ «Голд Прайс» 300,00

Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Конкурс відбудеться 31 січня 2020 року об 10.00 у каб. 409, за адресою: проспект Повітрофлотський, 41.
Остання дата прийняття пропозицій від претендентів (не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу) – 27 січня 2020 року.
ОСОБИ, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – претенденти), подають на розгляд конкурсної комісії: ї
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, зокрема до-

кументів, 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.

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

Щодо технічної альтернативи 1:
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– обстеження ділянок берегів р. Почайна;  
– 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’єкта 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 та експлуатації належать:
– дотримання технологій передбачених проєктом;
– охорона землі і води від забруднення відходами будівництва та експлуатації.

Щодо технічної альтернативи 2:
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– обстеження ділянок берегів р. Почайна;                                  
– 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’єкта необхідними робочими кадрами, облаштування їх побуту;
– облаштування території для складування будівельних матеріалів;
– підготовка території для забезпечення вільного доступу великогабаритної
будівельної техніки до місць виконання будівельних робіт;
– організація сторожової охорони;
– влаштування місця стоянки механізмів за межами прибережно-захисних смуг (ПЗС).
До заходів захисту території при будівництві та експлуатації належать:
– дотримання технологій передбачених проєктом;
– охорона землі і води від забруднення відходами будівництва та експлуатації. 

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

прибережній зоні р. Почайна. 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 соціаль-
ного розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році» зі змінами та доповненнями.

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 – очищення русла за допомогою синергетичних біоплат. Впро-
вадження прийнятих рішень покращить екологічний та санітарно-технічний стан води 
на ділянці проведення планованої діяльності. У майбутньому сприятиме покращенню 
життя водних об’єктів та представників іхтіофауни у водоймі.

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час виконання 
будівельних робіт спостерігається вплив на рибні ресурси водойми. Обмежується 
дотриманням технології виконання будівельних робіт і дотриманням обмежень про-
ведення будівельних робіт в акваторії в період нерестової заборони. Планована діяль-
ність передбачає вплив на зелені насадження – шляхом видалення самосівів 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 гло-

бальних 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).   

– Вплив на ґрунти, за умови дотримання прийнятих у проєкті заходів під час ви-
конання 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 середовище оціню-
ється як незначний.

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

При експлуатації – позитивний соціальний ефект, який полягає у відновленні при-
родного ландшафту історичної р. Почайна, збереженні якості природної водойми для 
рекреаційного призначення, покращенні умов відпочинку і проведення дозвілля для 
мешканців району та міста.

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. При проведенні робіт з будівни-
цтва берегоукріплення на ділянці природного русла за допомогою залізобетонних 
конструкцій передбачається збільшення викидів забруднюючих речовин від роботи 
будівельної техніки.                                    

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 – очищення русла за допомогою синергетичних біоплат. Впро-
вадження прийнятих рішень покращить екологічний та санітарно-технічний стан води 
на ділянці проведення планованої діяльності. У майбутньому сприятиме покращенню 
життя водних об’єктів та представників іхтіофауни у водоймі.

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під час виконання 
будівельних робіт спостерігається вплив на рибні ресурси водойми. Обмежується до-
триманням технології виконання будівельних робіт і дотриманням обмежень проведення 
будівельних робіт в акваторії в період нерестової заборони. Планована діяльність перед-
бачає вплив на зелені насадження – шляхом видалення самосівів дерев та чагарників, що 
заважають виконанню будівельних робіт. При влаштуванні додаткових майданчиків для 
складування будівельних матеріалів та влаштування вільного доступу великогабаритної 
будівельної техніки до місць виконання будівельних робіт, вплив на зелені насадження 
збільшується. Після закінчення будівельних робіт проводиться озеленення території.

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

бальних 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, за умови дотримання прийнятих у проєкті заходів під час виконання 

будівельних 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 середовище оціню-
ється як незначний.

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

 При експлуатації – позитивний соціальний ефект, який полягає у збереженні якості 
природної водойми для рекреаційного призначення, покращенні умов відпочинку і 
проведення дозвілля для мешканців району та міста.

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 підля-
гають 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, бере-
гоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок.

 
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля (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’єкта. 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 до-
вкілля 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 додат-

кової 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 до-
вкілля, 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 недопусти-
мість 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 
щонайменше 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 по-
чаток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати 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 про-
позиції, 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 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 планованої діяльності 

буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Управлінням екології та при-
родних 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: andrii.vergelis@kmda.gov.ua, контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Унікальну виставку 
«Кожній дитині потрібна 
родина» презентували в 
Оболонському районі

РЕКЛАМА

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 45,20 кв. м, розташоване 
за адресою: вул. Генерала Карбишева, 18-л. Технічний стан 
приміщення задовільний, комунікації в наявності, теплопос-
тачання відсутнє.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2019 – 905000,00 
грн без ПДВ.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9-г, тел.: 517-74 -11).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: 
для розміщення кафетерія, без продажу підакцизної групи 
товарів (45,20 кв. м – 6 %), термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 4525,00 грн без ПДВ.
Заявником па право оренди можуть бути запропоновані 

інші варіанти цільового призначеним, у разі чого стартова 

орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої 
орендної ставки.

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

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

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

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

адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г;
п/р UA423510050000026008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»;
МФО: 351005;
код ЄДРПОУ: 39606435;
ІПН: 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 

днів, з наступного дня після публікації, за адресою: 02094 м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за телефоном: 573-27-15.

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) повідомляє, що у зв’язку зі зміною реквізитів 
рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевого бюдже-
тів, сплату реєстраційного внеску відповідно до пункту 3.6 оголошень про проведення 
інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проєктів «Комплекс заходів 
з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві» (Лоти 
29-31), опублікованих у газеті «Хрещатик Київ» від 24.12.2019 № 86 (5278), необхідно 
здійснювати за наступними реквізитами: отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримувача 
– Казначейство України (ЕАП), код доходів: 50110002, код ЄДРПОУ: 37993783, рахунок 
IBAN UA 158999980000031511934026001.

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 надійшла заява:

– нежитлове приміщення, загальною площею 164,30 
кв. м (корисною площею 164,30 кв. м), що розташоване у 
підвалі Школи І-ІІІ ступенів Дарницького району м. Києва 
на вул. Княжий Затон, 17-в, з метою розміщення суб’єкта 
господарювання, діяльність якого спрямована на організацію 
та проведення занять різними видами спорту, строком на 
2 роки 364 дні. Орендна ставка – 3 % від вартості об’єкта 
оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні. Вар-
тість об’єкта оренди станом на 31.08.2019 становить 2 520 
360,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності 
ТОВ «Глобал Апрайзер Груп». 

Місячна орендна плата за базовий місяць становить 6 
300,90 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, зокрема 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.

 Зі та Олександр Гимони рік тому 
всиновили двох діток. Разом із 
Міською службою у справах ді-
тей, подружжя протягом кількох 
місяців спілкувалися із різними 
хлопчиками та дівчатками – шу-
кали «своїх».

«Забрали одразу двох – братика 
й сестричку. Зараз їм 8 та 10 років.  
Тим, хто планує всиновлювати, 
раджу не просто зважити всі «за» 
і «проти», а й обов’язково пройти 
курси для прийомних батьків. Бо 
кожна дитина – то окремий світ зі 
своїми травмами та історією. Тож  
дітей треба любити й приймати та-
кими як вони є», – розповів батько 
Олександр Гимон. 

У фотопроєкті взяло участь 8 
сімей, які загалом виховують 40 
дітей. Зокрема, 2 сім’ї представля-
ють два будинки сімейного типу, 
у яких виховуються 11 й 10 дітей. 
Бажаючих розповісти свої історії 
через фото виявилося так багато, 
що фотосесія тривала протягом 
двох днів, а готувалися до неї май-
же два тижні. 

«Чужих дітей не буває – і це прав-
да. Прийомні родини, як ніхто 
інший, це доводять. Кожній дитині 
надзвичайно важливо рости у сім’ї, 
як для психологічного формування, 
так і для світосприйняття. Тому, 

готуючи виставку, хотіли нагада-
ти, що, на жаль, не кожна дитина 
має сім’ю, проте кожна на це за-
слуговує. І, можливо, ця виставка 
змотивує киян подарувати тепло 
родинного затишку сиротам», – за-
значив директор Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА 

Роман Лелюк.
Протягом 2020 року виставку по-

кажуть у кожному районі столиці, 
а після її завершення фотографії 
подарують родинам, що зображені 
на світлинах.

Фотовиставку в рамках соці-
альної кампанії «Кожній дитині 
потрібна родина» організував 
Центр публічної комунікації та 
інформації спільно з Київською 
службою у справах дітей та сім’ї.

Автор фотвиставки: 
Лідія РУБАН
Фото репортажу: 
Борис КОРПУСЕНКО  

Люди всиновлюють дітей з двох причин: або не 
можуть мати власних, або мають багато любові. 
Тож аби заохотити киян подарувати тепло 
батьківської оселі дітям, які цього потребують, 
у ЦНАПі Оболонського району відкрили 
фотовиставку «Кожній дитині потрібна родина».
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