
До «кризової кімнати» 
потрапляють кияни, 
які потерпають від 
сімейного насилля. Зараз 
там перебувають двоє 
осіб. Про це повідомила 
заступниця голови КМДА 
Марина Хонда.

Прийом документів до 
перших класів розпочали 
всі заклади загальної 
середньої освіти Києва з 
дотриманням належних 
санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних умов. 
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АНОНСИ

«Кризова кімната»  
практично щодня  
приймає киян

Першачкам 
ремонтують 
шкільні кабінети

 стор. 2

 стор. 2

Станом на 11 червня в 
Києві підтверджено 3 671 
випадок захворювання на 
COVID-19. За добу діагноз 
підтвердили 91 людині. 

Київ не буде 
послаблювати 
карантин

 стор. 2

Київ оновлює Борщагівський 
шляхопровід

Карантин не вплинув на до-
рожні роботи. Із дотриманням 
вимог, у місті продовжують ка-
пітальні реконструкції шляхо-
проводів.

«Ми розуміємо, що ремонт 
ускладнює рух транспорту. Але 

треба врахувати те, що ми капі-
тально оновлюємо об’єкт, який не 
бачив ремонту з 1965 року. Тобто 
55 років! І робимо це, піклую-
чись про безпеку і комфорт киян. 
Більше того, об’єкт ремонтують, 
не перекриваючи повністю рух. 

Минулого року оновили лінію 
швидкісного трамваю. Для цього 
довелося майже повністю розі-
брати стару конструкцію споруди. 
Бо, як говорять фахівці, міст міг 
обвалитися», – зазначив мер 
Києва Віталій Кличко. 

Сьогодні роботи тривають 
на другій його частині – в бік 
Великої Окружної. Завершити 
роботи на частині шляхопрово-
ду в бік Борщагівки і відновити 
там рух планують до початку  
вересня   

Карантин у столиці пом’якшувати не будуть. Ресторани, басейни та дитячі табори і надалі залишаються 
закритими. Водночас мегаполіс і далі живе та розвивається. Зокрема, тривають ремонти доріг.  До кінця року 
оновиться Борщагівський шляхопровід.

Також на проспекті Перова, 40 
(Дніпровський район) та проспекті 
Голосіївському, 5-15 (Голосіївський 
район) збудують нові комплекси 
за зверненнями мешканців. Про 
це повідомила директорка спе-
ціалізованого водогосподар-
ського комунального підпри-
ємства «Київводфонд» Світлана 
Козловська.

За її словами, підприємство 
продовжує системне відновлен-

ня роботи бюветів, які є джерелом 
якісної питної води для киян. Ми-
нулого року підприємство виконало 
капремонт 29 бюветів, відновило 
роботу 2-х комплексів, збудувавши 
нові свердловини. 

«Мешканці столиці стали все 
частіше користуватися бюветною 
водою, адже доступ до якісної та 
безоплатної води має отримувати 
кожна людина. І ми часто отримує-
мо пропозиції стосовно відновлен-

ня чи будівництва 
нових бюветів, тому 
наше підприємство 
сумлінно працює та 
розвиває мережу 
бюветних комплексів у Києві», – 
заявила Світлана Козловська.

Вона зазначила, що, окрім но-
вих бюветів, підприємство збудує 
три нові артезіанські свердлови-
ни та проведе капітальний ре-
монт на сімнадцяти комплексах. 

Серед робіт: заміна насосного 
обладнання, встановлення або 
оновлення системи доочистки 
води, заміна або ремонт трубо-
проводу, реконструкція альтанки, 
ремонт водорозбірних колонок 
тощо   

Більше киян безкоштовно 
отримають артезіанську воду
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Прийом документів до пер-
ших класів розпочали всі 
заклади загальної середньої 
освіти Києва з дотриманням 
належних санітарно-гігіє-
нічних та протиепідемічних 
умов. Про це заявив викону-
вач обов’язків першого заступ-

ника голови КМДА Валентин 
Мондриївський.

«Цьогоріч пандемія внесла свої 
корективи у роботу освітніх за-
кладів, але місто має бути готовим 
до нового навчального року, як у 
садочках, так і школах. Ми розпо-

чали прийом документів до перших 
класів Нової української школи і 
на сьогодні маємо вже близько 19 
тисяч поданих заяв. Загалом, за 
прогнозами, приблизна кількість ді-
тей, які вперше підуть до київських  
шкіл, – 31,7 тис. учнів», – зазначив 
Валентин Мондриївський.

До 1 вересня 2020 року за кошти 
міського бюджету заплановано 
відремонтувати 437 кабінетів для 
1-х класів. Також Валентин Мон-
дриївський додав, що з першим 
літнім місяцем розпочато авто-
матичну розсилку запрошень ді-
тям до закладів дошкільної освіти 
на 2020-2021 навчальний рік. У 
перший день розіслано 19 тисяч 
запрошень  

«Кімната кризового реагування 
є одним із елементів ефективної 
системи протидії та запобігання 
домашньому насильству. Два тиж-
ні тому в Києві з’явилися перші 
такі заклади. Потреба в «кризових 
кімнатах» підтвердилася прак-
тично одразу. Вже через кілька 
днів, поліція привезла перших 
«гостей» – 26-річну жінку та 9-мі-
сячну дитину, які постраждали від 
насильства з боку батька жінки. 
У закладі вона мешкала 5 днів», – 
розповіла Марина Хонда.

Також вона розповіла й про 
життєві історії інших «постояль-
ців». Зокрема, у ніч із неділі на 
понеділок там ночували матір та 
її 18-річна донька, які втекли з 
дому. Чоловік погрожував жін-
ці та доньці ножем. У кризовій 

кімнаті вони побули недовго і 
того ж дня виїхали на квартиру.
Також, у понеділок до кімнати 
привезли двох дівчат 16 та 23 
років, яким п’яний батько по-
грожував ножем у той час, коли 
матір була у від’їзді. 

«Щотижня в місті фіксується, 
в середньому, 450 звернень щодо 
домашнього насильства. Кімната 
кризового реагування покликана 
допомогти постраждалим, кому 
нікуди йти, і ситуація дійсно екс-
тремальна. Попит на заклад у 
перші дні його роботи тільки 
підтвердив необхідність ство-
рення нових кімнат кризового 
реагування. І в наших планах 
створити ще одну таку, але вже 
на лівому березі Києва», – під-
креслила Марина Хонда  

«Кризова кімната» 
практично щодня 
приймає киян

Першачкам ремонтують 
шкільні кабінети

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Керівництво ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ», згідно з До-
говором про спільну діяльність від 03.12.2018 
№1-уповноважена особа Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МАКРО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» 
42402820, повідомляє, що проєктом передбачається 
будівництво торговельно-розважального центру з 
офісними приміщеннями, паркінгом та гостьовою 
автостоянкою (1 черга) у складі багатофункціональ-
ного комплексу та благоустрою прибережно-захисної 
смуги озера по проспекту Бажана та вул. Ревуцького 
(в районі озера Вирлиця) у Дарницькому районі  
м. Києва. Ділянка розташована в Дарницькому 
районі міста Києва між проспектом Миколи Бажана 
та озером Вирлиця.

Проєктом передбачається підключення об’єкта 
проєктування до всіх необхідних систем інженер-
ного забезпечення. Основні джерела впливу на 
навколишнє середовище – обладнання інженерного 
забезпечення, технологічні процеси підприємств гро-
мадського харчування і допоміжного обладнання та 
двигуни автотранспорту. Основні фактори впливу на 

навколишнє середовище – забруднення атмосфери 
викидами з.р., акустичний вплив, ПО і ТПВ. Вплив на 
атмосферу буде чинитися наступними джерелами 
викидів від котельні, від кухонь та допоміжних при-
міщень підприємств громадського харчування, від 
паркінгу ТРЦ, від іншого технологічного обладнання, 
від розвантажувально-завантажувальних май-
данчиків. Кількість проєктованих джерел викидів 
з.р. в атмосферне повітря – 89. Загальна кількість 
з.р., що викидається стаціонарними джерелами 
без урахування парникових газів та важких мета-
лів – 13,979 т/рік. 

Аналіз результатів розрахунку розсіювання з.р., 
що викидаються джерелами об’єкта проєктування, 
показав, що очікувані абсолютно максимальні 
концентрації забруднюючих речовин з урахуванням 
фону в контрольних точках житлової та громадської 
забудови, існуючих вентиляційних кіосків метро-
політену, на рівні повітрозаборів вентиляційних 
камер проєктованого ТРЦ не перевищують ГДКмр. 
Максимальні концентрації на території проєктованих 

зон відпочинку не перевищують 0,8 ГДКмр.  Аналіз 
результатів розрахунків показав, що при роботі ін-
женерного обладнання торговельно-розважального 
центру на територіях, безпосередньо прилеглих 
до житлових будинків та школи, забезпечуються 
нормативні вимоги щодо допустимих  рівнів шуму, 
як у денний, так і у нічний час.

Оцінка впливів діяльності на навколишнє при-
родне середовище показала, що експлуатація 
проєктованого об’єкта не буде чинити негатив-
ного впливу.

Генпроєктувальник – ТОВ «АРХІТЕКТОР СЕРГІЙ 
БУРЛАЧЕНКО».

Директор – С. В. Бурлаченко, тел.: +38(050)-
390-65-34.

Замовник – ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ», згідно з До-
говором про спільну діяльність від 03.12.2018  
№ 1 – уповноважена особа Товариство з обме-
женою відповідальністю «МАКРО ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» 42402820. Директор – О. Л. Горщак,  
тел.: +38(096)-462-91-06.

Об’єкт проєктування – «Будівництво тор-
говельно-розважального центру з офісними 
приміщеннями, паркінгом та гостьовою авто-
стоянкою (1 черга) у складі багатофункціональ-
ного комплексу та благоустрою прибережно-
захисної смуги озера по проспекту Бажана та 
вул. Ревуцького (в районі озера Вирлиця) у 
Дарницькому районі м. Києва».

Замовник – ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ», згідно з  
Договором про спільну діяльність від 03.12.2018 
№1-уповноважена особа Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «МАКРО ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» 42402820.

Місце розташування площадки будівни-
цтва – проспект Бажана, вулиця Ревуцького 
(в районі озера Вирлиця) у Дарницькому 
районі м. Києва.

Характеристика підприємства – нове будів-
ництво торговельно-розважального центру. 
Проєктом передбачається розміщення дво-
поверхової будівлі торгово-розважального 
центру з офісними приміщеннями, з паркінгом 
та гостьовою автостоянкою, загальна площа 
ТРЦ – 226 511,10 м2. Також передбачаєть-
ся благоустрій прибережно-захисної смуги  
о. Вирлиця.

Технічні та технологічні дані – згідно з про-
єктом.

Соціально-економічна необхідність про-
єктованої діяльності – соціальний розвиток 
району, створення нових робочих місць.

Потреба в ресурсах при будівництві та 
експлуатації:

– земельних – 26,53 га в межах проєкту-
вання, в т.ч. площа забудови – 91 776,58 м2;

– сировинних – річна витрата газу – 2 268 
тис. м3/рік;

– водних – обсяг водоспоживання – 303,80 
тис. м3/рік, водовідведення – 259,9 тис. м3/рік, 
джерелом водопостачання прийнята зовнішня 
мережа водопроводу.

– енергетичних – 79,8 млн кВт/рік.
– трудових – при експлуатації – забезпечено; 

при будівництві  – забезпечено.
Для теплопостачання передбачена котель-

ня потужністю 12,85 МВт, яка розташована 
в окремій будівлі. Вид палива – природний 
газ. Забезпечення природним газом перед-
бачається від зовнішніх мереж.

Для вентиляції приміщень передбачені 
системи припливно-витяжної вентиляції, у 
підземному паркінгу передбачені системи 
імпульсного димовидалення.  

Транспортне забезпечення (при будівни-
цтві та експлуатації) – проєктом передбачені 
розвантажувально-завантажувальні території, 
відкрита парковка для електромобілів, під-
земний паркінг для автомобілів з ДВС.

Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності по варіантах – відповідно до нор-
мативних вимог.

Необхідна еколого-інженерна підготовка 
та захист території по варіантах – інженерна 

підготовка території, берегоукріплення пере-
бачено окремим проєктом.

Можливі впливи проєктованого об’єкта на 
навколишнє середовище та види впливу – на 
геологічне середовище, ґрунти, рослинний та 
тваринний світ – не здійснює під час експлу-
атації, на водне – опосередкований вплив за 
рахунок водопостачання та водовідведення. 
На повітряне середовище – вплив внаслідок 
викидів забруднюючих  речовин у атмосферу, 
акустичний вплив. 

Відходи виробництва і можливість їхнього 
повторного використання, утилізації або безпеч-
ного захоронення – відходи будуть передаватись 
за договорами спеціалізованим організаціям, 
що мають ліцензію на поводження з даними 
видами відходів, для подальшої переробки, 
утилізації або розміщення на звалищі ТПВ.

Об’єм виконання ОВНС – згідно з ДБН 
А.2.2 – 1 – 2003.

Участь громадськості – згідно з ДБН А.2.2 
– 1 – 2003. 

Генпроєктувальник – ТОВ «АРХІТЕКТОР 
СЕРГІЙ БУРЛАЧЕНКО». 

Директор – С. В. Бурлаченко, тел.: +38(050)-
390-65-34.

Замовник – ТОВ «МРІЯ-ІНВЕСТ», згідно з 
Договором про спільну діяльність від 03.12.2018 
№1-уповноважена особа Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «МАКРО ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» 42402820. Директор – О. Л. Горщак, 
тел.: +38(096)-462-91-06. 

Київська міська державна адміністрація 
повідомляє, що за результатами інвести-
ційного конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації проєкту «Комплекс заходів 
з благоустрою та облаштування зупи-
нок громадського транспорту в місті 
Києві» (Лот 29) переможцем визначено 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВОЗД-
ВИЖЕНСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи: 43068549), результати 
затверджені розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 29 
травня 2020 року № 774.

реклама

ЗАЯВА 
про екологічні наслідки будівництва торговельно-розважального центру 

з офісними приміщеннями, паркінгом та гостьовою автостоянкою (1 черга) у складі багатофункціонального комплексу та бла-
гоустрою прибережно-захисної смуги озера по проспекту Бажана та вул. Ревуцького (в районі озера Вирлиця)

 у Дарницькому районі м. Києва

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ БУДІВНИЦТВА

Майже щодня до «кризової кімнати» 
потрапляють кияни, які потерпають від 
сімейного насилля. Зараз там перебувають двоє 
осіб. Про це повідомила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

Станом на 11 червня в 
Києві підтверджено 3 671 
випадок захворювання 
на COVID-19. За добу 
діагноз підтвердили 91 
людині. 

До лікарень столиці госпіталі-
зували 10 людей. Інші – на само-
ізоляції, під контролем лікарів.  
Водночас коронавірус подолали 
1 053 мешканця Києва.

«Найбільше випадків захворю-
вання минулої доби зафіксували 
в Шевченківському районі – 24, 
Солом’янському та Святошин-
ському – по 12, в Дніпровському 
районі – 10 випадків. Вірус не від-
ступив», – наголосив мер Києва 
Віталій Кличко.

З першого червня у Києві по-
чали відкриватися дитячі садоч-
ки. Але не всі, і з суворими ви-
могами до санітарних вимог та 

дезінфекції. Проте один із них 
уже закрили на карантин, а ще 
два – не відкриють через спалах 
захворювання на коронавірус 
серед персоналу.

«На сьогодні в столиці відкри-
лися 500 садочків. Їх наразі від-
відують понад 19,5 тисячі дітей», 
– повідомив Віталій Кличко.

Щодо комунального транспорту, 
то водії і контролери регулярно 
проходять інструктаж і щодня – 

медичний огляд. Тричі на добу 
дезінфікують салони. 

«Нагадаю, найбільше число за-
ражень – 34% – відбувається в гро-
мадському транспорті. Тому я ще раз 
звертаюся до всіх киян: не заходьте 
в громадський транспорт без маски, 
не нехтуйте рукавичками. Не сідайте 
в переповнену маршрутку. Краще 
зачекати і залишитися здоровим, 
ніж наражатися на небезпеку», – 
наголосив Віталій Кличко  

Київ не буде послаблювати 
карантин

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

інформує про намір провадити плановану ді-
яльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання. 
Юридична адреса: 43010, Волинська обл.,  

м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38.
Контактний номер телефону: (0332) 20-01-24.
 (місцезнаходження юридичної особи або місце 

провадження діяльності фізичної особи – під-
приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під 

автозаправний комплекс (АЗК), за адресою: вул. 
Глибочицька, 12, в Шевченківському р-ні м. Києва.

Планованою діяльністю передбачається рекон-
струкція існуючої АЗС під АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів, обладнанням 
та спорудами для прийому, зберігання та відпуску 
рідкого моторного палива, а також влаштування 
підсобно-виробничих і побутових будівель та 
споруд, що забезпечуватимуть його нормальну 
експлуатацію.

На проєктованому АЗК передбачається здій-
снювати приймання, зберігання та відпуск на-
фтопродуктів (різних марок бензину і дизельного 
палива). У будівлі АЗК з пунктом сервісного об-
слуговування водіїв та пасажирів передбачається 
влаштування торгового залу із зоною продажу 
супутніх товарів промислової та продовольчої груп 
в розфасованій упаковці та зоною для швидкого 
харчування відвідувачів.

Режим роботи на АЗС:
– кількість робочих днів – 365;
– кількість робочих змін – 3;
– кількість робочих годин у зміну – 8.
Технічна альтернатива 1.
Даною технічною альтернативою передбача-

ється встановлення для прийому та зберігання 
рідкого моторного палива підземних резервуарів 
загальною місткістю до 100 м3.

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива розглядає встановлення 

на АЗК наземних резервуарів для зберігання на-
фтопродуктів проєктною місткістю резервуарного 
парку до 80 м3. 

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Реалізація планованої діяльності планується 
в Шевченківському р-ні м. Києва по вул. Глибо-
чицька, 12, на земельній ділянці площею 0,1049 га 
(кадастровий номер 8000000000:91:132:0008) з 
цільовим призначенням: для будівництва, експлуа-
тації та обслуговування автозаправного комплексу. 
Дана земельна ділянка використовуються ТОВ 
«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» на підставі договору 
оренди з Київською міською радою від 29.11.13 
р., реєстровий № 5924.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається, 
оскільки планована діяльність здійснюватиметься в 
межах існуючої АЗС, де наявні інженерні комунікації, 
будівлі та споруди з необхідною інфраструктурою 
для нормального функціонування.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності.

Позитивний соціально-економічний вплив 
планованої діяльності обумовлений наданням 
послуг по заправці автомобілів якісним пальним, 
збільшенням надходжень у місцевий та державний 
бюджет, зайнятості місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо).

АЗК ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ», який пла-
нується розташувати по вул. Глибочицька, 12, в 
Шевченківському р-ні м. Києва, представлятиме 
собою комплекс будівель, споруд та обладнання 
для приймання, зберігання та відпуску нафто-
продуктів (різних марок бензину та дизельного 
палива). На АЗС виконуватимуться такі осно-
вні технологічні процеси: приймання палива із 
автомобільного транспорту; зберігання палива 
у резервуарах та відпуск палива споживачам в 
автомобілі різних типів. 

Доставка нафтопродуктів здійснювати-
меться автоцистернами, із яких паливо через 
швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зли-
ватиметься в резервуари. 

Резервуари укомплектовані необхідною за-
пірною арматурою, дихальними клапанами, 
оглядовими пристроями. Дихальні клапани за-

безпечують підтримання тиску в резервуарах на 
рівні до 25 кПа. Заправлення автомобілів рідким 
моторним паливом здійснюватиметься через дві 
двохсторонні паливо-роздавальні колонки (ПРК). 
Для захисту навколишнього середовища проєктом 
передбачається газовирівнювальна система 
«резервуар-автоцистерна» та «ПРК-резервуар» 
(повернення парів).

До складу операторської входять: зала об-
слуговування з влаштуванням зони споживання 
їжі та зони з продажу супутніх товарів; складські 
приміщення; гардероб персоналу з душовою та 
санвузлом; санвузол для маломобільних верств 
населення; санвузли для відвідувачів та інші до-
поміжні приміщення.

У приміщенні торгового залу планується роз-
міщення зони споживання їжі до 30 посадкових 
місць, заснованому на принципі швидкого обслу-
говування відвідувачів. Процес приготування їжі в 
закладі полягає в доготувуванні напівфабрикатів 
шляхом їхнього підігрівання у мікрохвильових 
печах, грилі, пароконвектоматах та реалізації у 
споживчій тарі. Компонування технологічного об-
ладнання приміщення підготовки їжі забезпечить 
поточність технологічного процесу готування їжі. 
Для зберігання продуктів, передбачені комора 
сухих продуктів, холодильні та морозильні камери. 

Планований річний обсяг реалізації палива на 
АЗК після реконструкції: 

– бензин різних марок – 1050 т/рік; 
– дизельне паливо – 1120 т/рік. 
Інженерне забезпечення – згідно з технічними 

умовами:
– водопостачання – централізоване (від місь-

кої мережі);
– водовідведення господарсько-побутових 

стоків – централізоване (в міську каналізаційну 
мережу);

– водовідведення господарсько-побутових 
та виробничих (після жировловлювачів) стоків – 
централізоване (в міську каналізаційну мережу);

– електропостачання – від існуючої ЗТП; для 
забезпечення живлення АЗС під час відключен-
ня електроенергії передбачається резервний 
дизель-генератор;

– опалення – електричне.
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд на 

ділянку передбачено з вул. Глибочицька. Проїзд 
автотранспорту по території автозаправного 
комплексу передбачено з одностороннім рухом 
автотранспорту. 

Для розміщення автомобілів відвідувачів на 
території АЗК передбачена відкрита стоянка. 

Кількість створених робочих місць на об’єкті 
– 17.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Підприємство відноситься до об’єктів, для яких 
екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні 
та інші обмеження приведені в діючих державних 
екологічних нормативних документах, будівельних, 
санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
– при експлуатації об’єкта дотримуватись 

нормативів чинного природоохоронного за-
конодавства;

– викиди від стаціонарних джерел викидів 
повинні здійснюватися при наявності Дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря (у відповідності з його умовами) та не 
перевищувати граничнодопустимих нормативів;

– відходи, що утворюються на підприємстві в 
процесі виробничої діяльності, повинні переда-
ватись іншим організаціям, згідно з попередньо 
укладеними договорами, для подальшого збе-
рігання, оброблення, утилізації, знешкодження, 
захоронення, видалення;

– виконання вимог щодо раціонального ви-
користання природних ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з 

чинними нормативними санітарно-гігієнічними 
нормами та правилами;

– дотримання вимог до організації санітарно-
захисної зони відповідно до Державних санітарних 
правил планування та забудови населених пунктів 
(ДСП 173-96);

– рівень акустичного забруднення не повинен 
перевищувати нормативів шумового забруднення 
та вібрації на межі встановленої СЗЗ;

– дотримання вимог Правил приймання стічних 
вод абонентів у систему каналізації м. Києва, 
Правил приймання поверхневого стоку у київську 
міську дощову каналізацію;

– дотримання вимог Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів».

Інші обмеження:
– дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати 

всі умови щодо експлуатації об’єкту  діяльності, 
а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та 
інші заходи щодо умов безпечної експлуатації 
обладнання, дотримання вимог природоохорон-
ного та санітарного законодавства. При цьому 
вплив на навколишнє середовище мінімальний 
і не потребує додаткових екологічних обмежень.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком додат-

кових вимог щодо вибухо- та пожежної безпеки. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
– територіальні обмеження, визначені містобу-

дівною, інженерно-транспортною та промисловою 
інфраструктурою (забудовою), яка склалася на 
території планованої діяльності та поряд з нею;

– забезпечення меж санітарно-захисної зони 
та допустимого рівня впливу шкідливих факторів 
на цій межі;

– використання земельних площ у межах зе-
мельних ділянок, наданих у користування у від-
повідності з вимогами чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 

і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає пла-

нування майданчику з дотриманням нормативних 
розривів до існуючих інженерних комунікацій та 
споруд. До початку будівництва проводяться зем-
ляні роботи, роботи по підключенню до існуючих 
мереж водопостачання та водовідведення, а також 
електропостачання будівельного майданчика.

Проєктні рішення в період будівництва та екс-
плуатації будуть забезпечувати раціональне вико-
ристання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть 
передбачені захисні та компенсаційні заходи.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки 
архітектури, історії і культури – відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, крім певних від-

мінностей, пов’язаних з установкою наземних 
ємностей для зберігання нафтопродуктів.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання проєктних рішень в період бу-

дівництва і експлуатації, що забезпечуватиме 
раціональне використання природних ресурсів. 

Передбачити  охоронні, захисні  та  компен-
саційні  заходи.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
В процесі будівництва/реконструкції та екс-

плуатації об’єкта планованої діяльності можливі 
наступні види впливу на:

– клімат і мікроклімат: незначний вплив;
– повітряне середовище – забруднення повітря 

викидами забруднюючих речовин, рівень якого не 
перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної 
зони; джерелами впливу під час проведення бу-
дівельних робіт та при монтажі обладнання буде 
задіяна спецтехніка, обладнання та механізми, 
вплив матиме локальний та короткостроковий 
характер; джерелами утворення забруднюючих 
речовин на період експлуатації об’єкта будуть: 
резервуари для прийому та зберігання бензину 
та дизельного палива, а також ПРК для відпуску 
різних видів палива; 

– водне середовище – утворення господарсько-
побутових та зливових стоків, відведення яких 
після очищення у локальних очисних спорудах 
передбачається у мережі каналізації; за умови 
дотримання проєктних рішень, вплив на водне 
середовище буде знаходитись в межах вимог 
діючого законодавства;

– ґрунт та геологічне середовище – можливий 
вплив при проведенні будівельно-монтажних 
робіт; з метою запобігання негативного впливу на 
ґрунт, проєктом передбачається використання для 
зберігання палива резервуарів з антикорозійним 
захистом посиленого типу, оснащення площадки 
контейнерами для побутових і будівельних від-
ходів і вивезення їх на полігон побутових відходів;

– рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти 
– об’єкт планованої діяльності розміщуватиметься у 
межах антропогенно-трансформованих територій, 
тому вплив на рослинний та тваринний світ буде 
мінімальний; об’єкти природно-заповідного фонду 
в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

– навколишнє соціальне середовище – ство-
рення нових робочих місць, надходження коштів 

у місцевий та державний бюджет;
– утворення відходів – відходи, що утворювати-

муться (відпрацьовані лампи, залишки очищення 
резервуарів для зберігання, що містять нафто-
продукти, матеріали обтиральні відпрацьовані, 
суміш речовин мастильних та масел нафтових, 
одержана від вилучення масел із вод стічних, 
залишки, одержані у процесі вилучення піску, 
спецодяг зношений, спецвзуття зношене, вловлені 
неімульгіровні жири і рослині масла, тверді побутові 
відходи) передбачається тимчасово зберігати у 
спеціально призначених місцях з наступною їх 
передачею на утилізацію та захоронення спе-
ціалізованим організаціям згідно з договорами.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком ймовір-

ного збільшеного обсягу викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, та більш значної 
ймовірності виникнення та розвитку аварійних 
ситуацій, та певних відмінностей щодо впливу 
на ґрунти, пов’язаних з установкою наземних 
ємностей для зберігання нафтопродуктів. 

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності в межах 

існуючої земельної ділянки не спричинить значного 
негативного впливу на оточуюче середовище та 
здоров’я населення. 

Санітарно-захисна зона для даного об’єкта по 
відношенню до житлово-громадської забудови 
– витримується. Викиди від АЗК, що проєкту-
ється, а також рівні шуму, вібрації, ультразвуку 
та електромагнітних випромінювань на межі 
СЗЗ не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. 
Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки 
архітектури, історії і культури на території відсутні.

В проєкті прийняті та враховані санітарно-гігіє-
нічні, протипожежні, містобудівні та територіальні 
обмеження згідно чинного законодавства України.

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 підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

Планова діяльність належить до другої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»:

– ч.3 п. 4 абз. 2 поверхневе та підземне збе-
рігання викопного палива чи продуктів їх пере-
робки 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 
(в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та пе-
релік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, – відповідно до ст. 6  
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059 VII від 23 травня 2017 року. 

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 інфор-
мації, 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 мотиво-
ваного 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 по-
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений 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 до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
бачає 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 про-
позиції 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 до-
сліджень 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 уповно-
важеного 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 зауваженні 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 за-
уваження 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, згідно 
зі ст. 37 Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності»,

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

довкілля»)
що видається Державною архітектурно-буді-

вельною інспекцією України.
 (орган, до повноважень якого належить 

прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громад-

ськості 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 ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турів-
ська, 28.

Електронна адреса: 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)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ»,
код згідно з ЄДРПОУ: 22808435,

 (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)

Планована діяльність – будівництво житлового 
комплексу з об’єктами соціального та громадського 
призначення по вул. Академіка Заболотного в Голо-
сіївському районі. 

Мета планованої діяльності – забезпечення 
населення житлом згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
Планування і забудова територій.  

Шляхи здійснення мети – проєктом пропонується 
розташувати житловий комплекс, що складається 
з 8-ти окремо розташованих кварталів  та дитячого 
дошкільного закладу на 195 місць. Кожен квартал 
складається з декількох житлових будинків, що 
поєднані між собою стилобатом з проїздом для 
пожежних машин. На перших та підземних  поверхах 
житлових будинків  запроєктовані вбудовані нежит-
лові приміщення (не мають чітко визначеної функції 
призначення, відповідно завдання замовника). 
В стилобатах запроєктовано офісні приміщення. 
Основу житлової забудови складають 7-8-9-10 
поверхові будинки. Трансформаторні підстанції 
вбудовані. Житлові квартали мають дахові котельні. 

Суттєві фактори впливу на стан НПС
Викиди від дахових газових котелень. Викиди 

від підземних паркінгів та від гостьових автостоя-
нок. Шум одиночних автомобілів при виїзді/заїзді 
L.А.мак. Господарсько-побутові стоки проєктованого 
об’єкта. Стоки дощових і талих вод передбачено в 
дощову каналізацію. Господарсько-побутові відходи 
проєктованого об’єкта ГПВ.

Дані про земельні, водні, людські ресурси
Потреба в земельних ресурсах – загальна площа 

16,0136 га. Вид використання земельної ділянки 
– для житлової забудови. Водні ресурси – витрата 
води для об’єкта з міської водопровідної мере-
жі відповідно ТУ. Персонал – кількість створених 
робочих місць під час проведення будівництва 
визначатиметься в томі ПОБ. Створення нових 
робочих місць – близько 1500.

Енергетичні ресурси: електроосвітлення, техно-
логічне обладнання  – від  електромереж. Теплопос-
тачання – опалення, гаряче водопостачання – від 
дахових газових котелень згідно з ТУ. Проєктом 
передбачається встановлення лічильників обліку 
споживання води, газу та електроенергії.

Суттєві фактори, що впливають на стан 
навколишнього природного середовища 

Атмосферне повітря: буде відбуватись забруд-
нення атмосферного повітря від дахових газових 
котелень, відпрацьованими газами автомобілів з 
підземних паркінгів, відкритих автостоянок, котельні. 
Підземні та поверхневі води:  не можливе забруд-
нення ґрунту та підземних вод нафтопродуктами 
завдяки влаштуванню водонепроникного покриття 
території. Геологічне середовище: проєктом перед-
бачається інженерний захист території – відведення 
поверхневих вод з території закритою системою, 
озеленення території. Відходи: утворені відходи 
будуть вивозитися згідно з договорами із спеціалізо-
ваними підприємствами. Виникнення надзвичайних 
екологічних ситуацій – не прогнозується.

 Хімічне забруднення території в зоні впливів

При експлуатації об’єкта, в усій зоні впливу про-
єктованого об’єкта прогнозуються такі залишкові 
впливи: валові викиди становитимуть: азоту діоксиду 
1,28676452 г/с 3,25697461 т/рік; оксиду вуглецю 
0,74849502 г/с 6,93515135 т/рік. Всього по об’єкту 
2,07674584 г/с 11,79032627 т/рік. Тверді побутові 
відходи передбачені у кількості  3471,73  т/рік. З 
урахуванням впливу проєктованого об’єкта та фоно-
вого внеску пром-, енерго- і комунальних об’єктів 
міської інфраструктури, а також автотранспортних 
потоків забруднення (об’єкт + фон), у приземному 
шарі атмосферного повітря становитиме, ГДК.мр < 
0,89 NO

2
, < 0,59 СО.: В приземному шарі переви-

щення забруднення не очікується. Рівні викидів по 
забруднюючим речовинам за проєктом – допустимі, 
оскільки в зоні впливу проєктованого об’єкта відсутні 
перевищення їхніх санітарних норм.

Шумовий вплив на населення
Рекомендується застосування склопакетів зі 

звукоізоляцією dL.А.вікна не менше 19,7 дБА для 
житлових приміщень та не менше 22,9 дБА – для 
дитячої установи. Застосування шумозахисних вікон 
забезпечує нормативний рівень шуму в приміщеннях. 
Проєктом передбачені заходи щодо зменшення 
шуму і вібрацій від інженерного обладнання. З метою 
запобігання шуму в приміщеннях з інженерним 
обладнанням проєктом передбачені слідуючі за-
ходи: швидкості руху повітря по повітрепроводам 
прийняті оптимальні; з’єднання повітрепроводів з 
вентиляторами з застосуванням гнучких вставок; 
влаштування підвісних стель.

Вплив на рослинність

Згідно з Актом обстеження зелених насаджень 
№ 174 від 19.07.2019, запроєктовано до знесення 
зелених насаджень 2 779 дерев, 19 кущів. Відновна 
вартість зелених насаджень, що запроєктовано до 
знесення: всього 19 131 777,92 грн (зокрема, дерев 
– 19 106 568 грн, кущів – 25 209,80 грн). Обсяги робіт 
по озелененню та благоустрою території надані 
в відомості обсягів робіт. Озеленення території 
виконується після закінчення прокладання всіх 
підземних мереж та устрою проїздів та тротуарів. 
Проєктом передбачається благоустрій та озеле-
нення території.

Оцінки безпеки для життєдіяльності на-
селення

Розміщення проєктованого об’єкта забезпечує 
раціональне використання міських площ для за-
доволення потреб населення і має мінімальний 
негативний вплив на навколишнє середовище. 

Оцінки рівнів екологічного ризику
Проєктований об’єкт не входить до переліку 

видів діяльності та об’єктів, що становлять підви-
щену екологічну небезпеку, визначену ст. 3 Закону 
України Про ОВД. Проєктований об’єкт не підпадає 
під санітарну класифікацію дод. 4 ДСП-176-96 і нор-
мативної СЗЗ не потребує. За рахунок оптимізації 
проєктних рішень при виконанні природоохоронних 
заходів та санітарних норм об’єкт практично не буде 
здійснювати шкідливого впливу на навколишнє 
середовище. 

ЗАХОДИ, 
що гарантують здійснення планованої  

діяльності

•  будівництво з застосуванням сучасних еко-
логічно безпечних технологій;

•  застосування екологічно безпечного об-
ладнання;

•  влаштування шумозахисних вікон;
•  відведення господарсько-побутових стоків 

до міської каналізаційної мережі;
•  відведення дощових і талих вод з території з 

попереднім очищенням на ЛОС;
•  утилізація, захоронення та знешкодження 

відходів;
•  благоустрій та озеленення прилеглої території 

згідно з дендропланом. 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА 

щодо здійснення проєктних рішень
відповідно до норм і правил охорони НС і вимог 

екобезпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації 
об’єкта планованої діяльності

•  будівництво та експлуатація об’єкта про-
єктованої діяльності відповідно до норм і правил 
охорони НС і вимог екобезпеки;

•  в період будівництва та експлуатації суворо 
дотримуватись технологічних режимів на всіх етапах. 
Виконувати всі заходи по зменшенню впливів на на-
вколишнє середовище, систематично контролювати 
роботу технологічного та інженерного  обладнання;

•  вивозити будівельні відходи та відходи, що утво-
рюються при експлуатації об’єкта згідно з лімітами;

•  озеленення території згідно з відомістю озе-
ленення. 

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА

З А Я В А 
про екологічні наслідки діяльності при експлуатації проєктованого об’єкта
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