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З 1 серпня місто не 
підніматиме вартість проїзду 
в електротранспорті

Водночас він зауважив, що сьо-
годні на всьому рухомому складі 
«Київпастрансу» та на станціях швид-
кісного трамваю, міської електрички 

і фунікулеру пасажири можуть ско-
ристатися е-квитком. І не сплачувати 
готівкою. 50% усіх пасажирів уже 
сплачують за проїзд безконтактно.

«Місто планує повністю перейти 
на безконтактні способи оплати 
за проїзд. Тим самим виключив-
ши готівку в громадському тран-

спорті столиці», – додав Віталій  
Кличко. 

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

Про це повідомив його автор, 
столичний художник Віталій 
Гідеван.

На малюнку забражена дівчин-
ка, яка читає книги, а поруч із нею 
сидить єнот. Автор муралу зазна-
чив, що в наш час книжки втрача-
ють свою популярність, адже на 
зміну їм приходять нові технології.

«Жоден телефон не зможе за-
мінити друкованого видання, цей 
особливий запах нової книги та ше-
лест сторінок, тактильний контакт 
із цікавою книгою, яка занурить у 
вихор казкових історій і власних 
фантазій», – зазачив митець.

Матеріал сайту  
«Вечірній Київ»  

Книги та єнот: на Троєщині створили шкільний мурал
На фасаді школи по вулиці Володимира Маяковського створили 
новий артоб’єкт.

«Я хочу заспокоїти всіх. Столична влада не планує піднімати тариф на проїзд у міському електротранспорті через подорожчання 
електроенергії.  Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях киян. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для 
компенсації транспортним підприємствам», – сказав мер Києва Віталій Кличко.
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Як повідомляє КП 
«Київтеплоенерго», 
їхні спеціалісти готують 
будинкові лічильники тепла 
до опалювального сезону. 
Тепловики вдячні клієнтам  
за своєчасну оплату внесків  
у 1-му кварталі.  
Це дозволило вчасно 
розгорнути ремонтну програму 
лічильників.

Із запланованих на цей міжопа-
лювальний сезон 1 074 лічильників, 
«Київтеплоенерго» вже відремон-
тувало понад 500, які обслуговують 
близько 100 тис. столичних родин.

Ці роботи фінансуються за ра-
хунок внесків, які чинним зако-
нодавством виокремлені з тарифу 
на тепло та виносяться в платіжку 
окремим рядком щокварталу.

У липневій платіжці будуть на-
раховані внески за 2-й квартал 2020 
року. Їхній розмір залежить від 
типу лічильника, планових витрат 

на його обслуговування, а також 
від кількості квартир у будинку. 
В середньому це 30 грн в квартал 
для однієї столичної квартири.

Сплачувати внески за обслу-
говування будинкових теплолі-
чильників можна за реквізитами 
на сайті Київтеплоенерго: https://

kte.kmda.gov.ua/bankivski-rekvizyty-
kp-kyyivteploe…/. А також за допо-
могою особистих кабінетів:

– Київтеплоенерго: https://kte.
kmda.gov.ua/my-cabinet.

– Центру комунального сервісу 
(ЦКС) – https://cks.com.ua/cabinet.

– Головного інформаційно-об-
числювального центру (ГІОЦ) — 
https://www.gioc.kiev.ua/cabinet.

«І не забувайте про безпеку 
приладу обліку в вашому будинку, 
– попереджають у «Київтепло-
енерго. – Лише за минулий рік 
було викрадено та знівечено 28 
лічильників, ще 8 – у 2020 році. Як 
показує досвід 28 київських бага-
топоверхівок, найбільш надійний 
захист лічильника – встановлення 
охоронної сигналізації на при-
міщення, де він знаходиться».

Матеріал сайту  
«Вечірній Київ»  

Більшість постраждалих 
мешканців будинку на 
Позняках, де стався вибух, 
уже отримали грошову 
компенсацію від міста.

Про це мер столиці Віталій 
Кличко заявив під час онлайн пре-
сконференції.

«Хочу повідомити, що більшість 
постраждалих мешканців будинку 
на Позняках, де стався вибух, отри-
мали грошову компенсацію. Крім 
кількох родин, які ще оформлюють 
документи. Місто надало людям 

від 50-ти до 100-та тисяч гривень. 
Також Київрада ухвалила рішення 
про виділення 20-ти мільйонів гри-
вень на ремонти та облаштування 
нового житла. Ці кошти постраждалі 
мешканці отримають найближчим 
часом», – повідомив Віталій Кличко.

Він зауважив, що міська вла-
да, спільно з фондом «Майбутній 
Київ», надала матеріальну допомогу 
всім мешканцям цього будинку 
на Позняках на відновлення ними 
втрачених документів.

Матеріал сайту  
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Постраждалі мешканці 
будинку на Позняках 
отримали до 100 тисяч 
гривень

У квитанціях у липні буде новий платіж  
від тепловиків

«Кiлькiсть мешканців Києва, в 
яких підтвердили коронавірус, 
за минулу добу збiльшилася 
ще на 56 людей. Серед  
них – четверо медиків.  
На сьогодні в столиці вже  
6 238 підтверджених випадків 
захворювання на COVID-19», – 
повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворів: 21 жінка 
віком від 21 до 75 рокiв; дівчинка, 
якій 12 років; 31 чоловік від 19 до 
80 рокiв; троє хлопчиків – від 4 до 
17 років. До медзакладів столиці 
госпіталізували 9 пацієнтів. Інші 
– на самоізоляції, під контролем 
лікарів.

За минулу добу одужала 51 лю-
дина. Всього коронавірус подолали 
2 109 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворю-
вання виявили в Святошинському 
районі – 13. У Шевченківському 
– 11. Та в Дніпровському районі 
– 7 випадків», – сказав Віталій 
Кличко.

Також він зазначив: якщо про-
аналізувати статистику, у вихідні 
дні суттєво зменшується кількість 
виявлених хворих.

«Як говорять фахівці, у вихід-
ні менше людей звертаються до 
медиків і здають тести. Також на 
сьогодні майже 50% досліджень 
роблять у приватних лабораторіях, 
що у вихідні дні не працюють», – 
зазначив Віталій Кличко.

У гуртожитку Київського націо-
нального університету технологій 
та дизайну виявлено 5 хворих на 
COVID-19. Усі вони з числа інозем-
них студентів. Двоє перебувають 
у лікарні, місцезнаходження ще 
трьох – нині невідоме.

Про це повідомляє Головне 
управління Держпродспоживслужби 
в м. Києві.

Встановлене коло контактних 
осіб у гуртожитку, всього їх 13. 
Для вирішення подальшої тактики 
вони мають бути спрямовані до 
закладу охорони здоров’я за міс-
цем обслуговування. Зокрема, для 
дотримання самоізоляції. Проте 

місцезнаходження 6 із них зараз 
невідоме.

Нині проводяться протиепіде-
мічні заходи, вхід сторонніх осіб 
до гуртожитку обмежений.

У столиці продовжують працю-
вати групи контролю за дотриман-
ням закладами міста регламентів 
роботи. За минулі вихідні закрили 
ще три розважальні заклади. 

«Хочу підкреслити, що продо-
вжують працювати групи конт-
ролю за дотриманням закладами 
столиці регламентів роботи. Тільки 
за минулий тиждень представники 
Держпродспоживслужби і «Му-
ніципальної охорони», спільно з 
поліцією, перевірили більше тисячі 
ресторанів і кафе, магазинів та 
ринків Києва. Склали 446 прото-
колів про порушення. Також цими 
вихідними у столиці закрили ще три 
розважальні заклади. А минулого 
тижня, як я вже говорив, у Києві 
закрили 4 нічних клуби», – повідо-
мив Віталій Кличко.

Матеріал сайту  
«Вечірній Київ»  

COVID-19: головні події
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

Втрачений ордер на житлове приміщення та Cвідоцтво про право власності на житло, за 
адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 27-а, кв.78, на ім’я Бровкова Н. П., вважати недійсним.

ПРАТ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОБУТ» (Ідентифікаційний код: 31629319, місцезнаходжен-
ня: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 10) повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій № 403/10/1/10 від 14.09.2010 р., виданого ДКЦПФР.

ТОВ «Перший український експертний центр» повідомляє, що до Департаменту 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на затвердження 
повторно подано тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 
а також тарифи на комунальну послугу з постачання теплової енергії для розрахунків зі спо-
живачами категорії «населення», «інші споживачі». Відповідні тарифи розраховані згідно з 
Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 10.06.2020 
№ 467) та надані до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для їхнього затвердження.

Вказані тарифи для житлових будинків за адресами: просп. Правди, 41-д, 41-г, 41-є у м. 
Києві затверджуються вперше. Тарифи встановлюються з метою надання мешканцям вка-
заних житлових будинків комунальної послуги з постачання теплової енергії в опалювальний 
період 2020-2021 років.

Розраховані тарифи становлять

Найменування
Споживач

Населення (грн) Інші споживачі (грн)

Тариф на теплову енергію, грн за 1 Гкал,  
з ПДВ 1 134,98 1 134,98

у т. ч.

Тариф на виробництво теплової енергії,  
грн за 1 Гкал, з ПДВ 993,21 993,21

Тариф на транспортування теплової енергії, 
грн за 1 Гкал, з ПДВ 41,50 41,50

Тариф на постачання теплової енергії,  
грн за 1 Гкал, з ПДВ 100,27 100,27

Комунальна послуга з постачання теплової 
енергії, грн за 1 Гкал, з ПДВ 1 134,98 1 134,98

З більш детальною інформацією можна ознайомитися офіційному сайті ТОВ «Перший 
український експертний центр»: http://www.puec.com.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються з 14.07.2020 протягом 7 календарних днів від 
моменту публікації даного оголошення, за адресою: вул. Саперне поле, 14/55, офіс 1004, м. 
Київ, 01042 (тел.: 359-10-51) та на електронну адресу: puec.ukr@gmail.com.

Втрачений диплом серії АВ № 000078 (реєстраційний № 78/95) від 30.06.1995 р., виданий ПВНЗ  

Український комерційний коледж «АЛСКО»(ТОВ «Фірми «АЛСКО») на ім’я Бурковський К. Г., вважати недійсним.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ТОВ «БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД» (08130, Ки-

ївська область, Києво-Святошинський р-н, 
с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 16) є 
замовником коригування проєкту будівництва 
житлового комплексу за адресою вул. Поліська 
у Дарницькому районі м. Києва на земель-
них ділянках 4,7148 га (кадастровий номер  
№ 63:389:0004) і 0,8628 га (кадастровий но-
мер № 63:389:0025). У попередньому про-
єкті планувалося будівництво комплексу на 
ділянці № 1 і 2; на ділянці № 1 передбачалося 
будівництво п’яти житлових будинків, школи-
дитячого садка, автостоянки для тимчасового 
паркування автомобілів на 56 машиномісць на 
ділянці 1,0657 га. На даному етапі побудовано 
житлові будинки № 2, № 3, № 4. Замовником 
прийнято рішення про принципову зміну ді-
лянки будівництва, а саме – розробити проєкт 
у складі 1-ї черги. У процесі діяльності об’єкта 
на повітряний басейн впливають викиди в ат-
мосферне повітря забруднюючих речовин від 
роботи двигунів під час маневрування ділянкою. 
Забруднюючі речовини, які будуть надходити в 

атмосферне повітря під час діяльності об’єкта: 
оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту, 
оксид вуглецю, вуглецю діоксид, азоту (І) 
оксид, метан, вуглеводні насичені (С12-С19), 
суспендовані тверді частинки, бенз(а)пірен. 
Обсяг викидів – 0,3064 т/рік. Вплив на водне 
середовище: господарсько-побутові стоки від 
житлових будинків з урахуванням введених в 
експлуатацію – 1576,38 м3/добу будуть від-
водитися в запроєктовану мережу каналізації, 
дощові стоки – 4,0 м3/добу відводяться запро-
єктованою мережею на ЛОС. Захист ґрунтів, 
поверхневих і підземних вод забезпечується 
за рахунок каналізування об’єкта, виконання 
твердого водонепроникного покриття проїздів 
та автостоянок. Після закінчення будівництва, 
територія буде впорядкована, передбачено 
повний благоустрій та озеленення. Перелік 
відходів, що утворюються: тверді побутові від-
ходи, відходи жироуловлювачів, шлам септиків. 
Планована діяльність не впливатиме на клімат 
і мікроклімат, ґрунти, геологічне середовище. 
Вплив на рослинний і тваринний світ – відсутній, 

заповідних об’єктів у межах діяльності об’єкта 
немає. Потенційний вплив на техногенне серед-
овище: в зоні розташування об’єкта промислові 
об’єкти, пам’ятники історії та культури, музеї, 
підземні і наземні споруди, які потребують 
захисту від шкідливих впливів, відсутні. По-
тенційний вплив на соціальне середовище: 
об’єкти спортивно-оздоровчого, курортного 
і рекреаційного призначення та природно-за-
повідного фонду в зоні ймовірних негативних 
впливів об’єкта відсутні. Рівні шуму в межах 
допустимих значень. Coціальний ризик умовно 
прийнятний. Перелік залишкових впливів: ви-
киди забруднюючих речовин, утворення стоків, 
відходів. З метою інформування громадськості 
про заплановану діяльність було опубліковано 
«Заяву про наміри». «Замовник» забезпечує 
здійснення проєктних рішень відповідно до 
норм і вимог екологічної безпеки на всіх етапах 
будівництва та експлуатації об’єкта планованої 
діяльності, передачу об’єкта в експлуатацію 
обслуговуючій компанії згідно з екологічними 
нормами та правилами. 

• Реклама

Центр 
публічної 

комунікації  
та  

інформації

У Солом’янському районі, 
на проспекті Відрадний, 
36-в, будується сучасна 
енергонезалежна школа № 22. 
Вона стане першою у районі, 
де опалення та нагрів води 
відбуватиметься за рахунок 
тепла землі.

Про це інформує Солом’янська 
райдержадміністрація.

«У зв’язку з цим, вже заверше-
ні земляні роботи з будівництва 
ґрунтових насосів. Також завер-
шуються роботи з облаштування 
опалення, вентиляції, пожежної 
сигналізації та електрики. На 
фінальну стадію вийшли фасад-
ні та внутрішні оздоблювальні 

роботи», – зазначають в адмі-
ністрації. 

Упродовж липня планується по-
вністю укласти підлогове покриття, 
облаштувати дощову каналізацію та 
виконати монтаж огороджувальних 
конструкцій.

Після реконструкції, у школі 
з’являться сучасні навчальні кабі-
нети, гардеробні та медичні при-
міщення, спортивна зала з роздя-
гальнями, зал хореографії, кабінети 
образотворчого мистецтва і праці. 
Також у школі створять читальну 
залу із книгосховищем. Окрему увагу 
приділили розвитку безбар’єрного 
простору для комфорту всіх від-
відувачів – для цього будівлю об-
ладнають ліфтами та пандусами.

Школу в Солом’янському 
районі опалюватиме 
тепло землі

Матеріал сайту «Вечірній Київ»  

З А Я В А 
про екологічні наслідки діяльності у результаті експлуатації об’єкта

«Технічне переоснащення технологічного радіозв’язку (цифровий радіозв’язок) на маршрутах слідування «Інтерсіті»  
регіональної філії «Південно-Західна залізниця»

Проєкт по технічному переоснащенню техно-
логічного радіозв’язку на маршрутах слідування 
«Інтерсіті» регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» виконаний ТОВ «РЕМТЕХНАЛАДКА».

Проєктом передбачено організацію цифрової 
мережі технологічного радіозв’язку стандарту 
DMR TIER ІІ на дільницях Дарниця-Гребінка; 
Дарниця – Київ-Деміївський; Дарниця-Почайна; 
Київ-Волинський – Тетерів; Ірша-Гранітний; 
Омелянівка-Пост Жлобинський; Шепетівка-
Івачкове з використанням існуючих транспортних 
мереж зв’язку магістрального та дорожньо-
го рівнів. Проєктована мережа забезпечить 
виконання всіх функціональних та технічних 
вимог поїзного (ПРЗ), станційного (СРЗ) та 
ремонтно-оперативного (РОРЗ) радіозв’язку 
залізничного транспорту України.

Технічними рішеннями проєкту передбачено:
- організацію цифрової мережі;
- організацію виділеної мережі передачі даних;
- електроживлення проєктованих пристроїв;
- лінійні споруди зв’язку та радіо;
- спорудження антено-щоглових споруд;
- заземлюючі пристрої та блискавкозахист.
Маршрут слідування «Інтерсіті» пролягає по 

наступних територіальних районах і областях:
Дарниця-Гребінка – 134,1 км Київська обл.
Дарниця – Київ-Деміївський – 8,8 км Ки-

ївська обл.
Дарниця-Почайна  – 16,1 км Київська обл.
Київ-Волинський – Тетерів – 73,8 км Ки-

ївська обл.
Ірша-Гранітний –  93,5 км Радомишльський 

р-н, Коростеньський р-н Житомирської обл.
Омелянівка-Пост Жлобинський – 126,8 км 

Коростеньський, Ємільчинський, Новоград-
Волинський р-ни Житомирської обл.

Шепетівка-Івачкове – 77,2 км Шепетівський, 
Славутський р-ни Хмельницької обл., Острозь-
кий, Здолбунівський р-ни Рівненської обл.

Станції дільниці відносяться до регіональної 
філії «Південно-Західна залізниця». Пристрої 
зв’язку обслуговуються фахівцями Київської 
(ШЧ-1), Дарницької (ШЧ-12), Коростеньської 

(ШЧ-7), Житомирської (ШЧ-13) та Шепетівської 
(ШЧ-6) дистанцій сигналізації та зв’язку.

Поїзні диспетчера (ДНЦ) знаходяться у 
Київській (ДН-1), Коростеньській (ДН-4) та 
Козятинській (ДН-2) дирекціях залізничних 
перевезень.

На маршрутах проєктованої дільниці курсують 
швидкісні поїзди, що характеризує дільниці 
проєктування як дільниці зі швидкісним рухом 
поїздів.

Відповідно до вимог п. 4. ДБН А.2.2-1-2003 
проведено інформування громадськості про 
плановану діяльність шляхом публікації Заяви 
про наміри, а також цієї Заяви про екологічні 
наслідки діяльності у результаті експлуатації 
об’єкта в обласних засобах масової інформації.

Даним проєктом передбачаються заходи, 
які дозволяють зберегти екологічну рівновагу в 
районі будівництва, знизити до мінімуму вплив 
негативних факторів, що діють на грунт, водне 
середовище, рослинність, повітря.

У проєкті передбачене:
- заходи по забезпеченню дотримання про-

тиепідеміологічних і санітарно-гігієнічних норм 
і правил;

- заходи по охороні праці, техніці безпеки і 
вибухо- та пожежонебезпеки.

Встановлення проєктованого обладнання 
передбачене на раніше відведених територіях; 
відвід нових земельних ділянок проєктом не 
передбачено.

Рівні електромагнітного поля відповідають 
нормативним санітарно-гігієнічним показникам 
для населених пунктів, відповідно до ДСП 173-96.

Погіршення стану атмосферного повітря 
у даному районі у зв’язку з виконанням робіт 
будівництва об’єкта та його подальшої екс-
плуатації – не передбачається.

Ризик виникнення аварійних ситуацій тех-
ногенного характеру зменшується за рахунок 
надійності прийнятих у проєкті технічних рішень 
та конструктивних характеристик обладнання, 
заходів по запобіганню загрози пожежної не-
безпеки, наявністю апаратури, яка відключає 
роботу обладнання.

При облаштуванні та експлуатації об’єкта 
у відповідності із закладеними проєктними 
рішеннями – ризик виникнення аварійних си-
туацій – мінімальний. При дотриманні усіх 
заходів техніки безпеки, ризик захворюваності 
обслуговуючого персоналу – мінімальний. 
Ризик захворюваності населення найближчих 
населених пунктів – відсутній.

При експлуатації проєктованого об’єкта 
тверді відходи не утворюватимуться.

Експлуатація об’єкта не утворює шумового 
навантаження на оточуюче середовище.

При дотриманні Замовником проєктних 
рішень по нормальних умовах будівництва 
об’єкта та дотриманні трудової дисципліни, 
негативний вплив на навколишнє природне 
середовище не виникне; технічні рішення, пе-
редбачені проєктом, забезпечують виконання 
вимог, норм і правил з охорони навколишнього 
середовища та обмежують негативний вплив 
об’єкту на довкілля.

Замовник у особі керівника зобов’язується:
1. Суворо контролювати виконання буді-

вельно-монтажних робіт згідно з проєктом.
2. Експлуатувати даний об‘єкт згідно з про-

єктними рішеннями і діючими правилами.
3. Забезпечувати справність обладнання, 

своєчасно виявляти зношене обладнання та 
здійснювати ремонт згідно з графіком.

4. Своєчасно поставляти матеріали для ви-
робництва і ремонтних робіт згідно з вимогами, 
викладеними у технічних умовах, технологічних 
інструкціях та інших нормативних документах.

5. Забезпечувати кваліфікацію обслуговую-
чого персоналу згідно зі штатним розкладом.

6. У період особливо несприятливих метео-
рологічних умов проводити організаційно-тех-
нічні заходи:

- заборонити проведення робіт по ремонту 
і обслуговуванню, пов’язаних з виділенням 
забруднюючих речовин у атмосферу;

- посилити контроль за точним дотриманням 
технологічного регламенту виробництва;

- слідкувати за санітарно-епідеміологічним 
станом на об‘єкті.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник), його поштова адреса: 

АТ «Українська залізниця», регіональна філія «Пів-
денно-Західна залізниця», структурний підрозділ 
«Служба сигналізації та зв’язку».

01601, Україна, м. Київ, вул. Лисенка, 6, тел.: 
(044) 465-46-10, факс: (044) 465-36-44.

2. Місце розташування майданчика (траси) 
будівництва (варіанти): Драбівський р-н Чер-
каської обл., Київська обл., Радомишльський, 
Коростеньський, Ємільчинський, Новоград-Во-
линський р-ни Житомирської обл., Шепетівський, 
Славутський р-ни Хмельницької обл., Острозький, 
Здолбунівський р-ни Рівненської обл.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): 
Проєкт «Технічне переоснащення технологіч-

ного радіозв’язку (цифровий радіозв’язок) на 
маршрутах слідування «Інтерсіті» регіональної 
філії «Південно-Західна залізниця» призначений 
для організації цифрової мережі технологічного 
радіозв’язку стандарту DMR TIER ІІ на дільницях 
Дарниця-Гребінка; Дарниця - Київ-Деміївський; 
Дарниця-Почайна; Київ-Волинський – Тетерів; 
Ірша-Гранітний; Омелянівка-Пост Жлобинський; 
Шепетівка-Івачкове з використанням існуючих 
транспортних мереж зв’язку магістрального 
та дорожнього рівнів. Проєктована мережа 
забезпечить виконання всіх функціональних 
та технічних вимог поїзного (ПРЗ), станційно-
го (СРЗ) та ремонтно-оперативного (РОРЗ) 
радіозв’язку залізничного транспорту України. 
Транскордонний вплив відсутній.

Технічні і технологічні дані:
- Дарниця-Гребінка – протяжність 134,1 км;
- Дарниця - Київ-Деміївський – 8,8 км;
- Дарниця-Почайна – 16,1 км;
- Київ-Волинський – Тетерів – 73,8 км;
- Ірша-Гранітний – 93,5 км;
- Омелянівка-Пост Жлобинський – 126,8 км;
- Шепетівка-Івачкове – 77,2 км.
Термін експлуатації об’єкта: протягом  

діяльності Регіональної філії «Південно-Західна 

залізниця» АТ «Українська залізниця».
4. Соціально-економічна необхідність про-

ектованої діяльності: 
Забезпечення виконання всіх функціональних та 

технічних вимог поїзного (ПРЗ), станційного (СРЗ) 
та ремонтно-оперативного (РОРЗ) радіозв’язку 
залізничного транспорту України.

5. Потреба в ресурсах при будівництві та екс-
плуатації (попередні дані): 

Земельних: відсутня.
Матеріали і сировина: 1. Для будівництва 

об’єкта будівельні матеріали. Поставки мате-
ріалів згідно з тендерними закупівлями. 2. При 
експлуатації об’єкта: обладнання базової станції 
цифрових систем ПРЗ, РОРЗ, СРЗ і передачі 
даних стандарту DMR (апаратно-програмний 
комплекс / радіосервер). Поставки матеріалів 
згідно з тендерними закупівлями.

Енергетичних: при будівництві – бензин, диз-
паливо, електроенергія – поставка підрядника; 
при експлуатації – потреба відсутня.

Водних: відсутня.
Трудових: при будівництві – 77 чол. підрядної 

організації, при експлуатації – потреба відсутня.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві 

та експлуатації): 
Транспортними засобами і спецтехнікою ген-

підрядника (під час будівництва) та замовника 
(під час експлуатації).

7. Екологічні та інші обмеження проектованої 
діяльності: 

Обмеження відсутні. Відповідність нормативним 
вимогам діючого законодавства України.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території:

Не потребується. У період експлуатації забез-
печується раціональне використання природних 
ресурсів, враховуються заходи по підтопленню 
території розміщення об’єкта, просіданню ґрунту, 
активізації інших екзогенних процесів.

9. Можливі впливи запроєктованої діяльності 
(при будівництві та експлуатації) на навколишнє 
середовище і види впливів на: 

Геологічне і водне середовища, заповідні 
об’єкти: вплив відсутній;

Навколишнє соціальне, навколишнє техногенне 
середовища, мікроклімат, рослинний і тваринний 
світ: при будівництві – короткочасний, незначний, 
при експлуатації – вплив відсутній;

Ґрунт: при будівництві на родючий шар – не-
гативний тимчасовий, при експлуатації – вплив 
відсутній;

Повітряне: при будівництві – короткочасний, 
джерела викидів ЗР будівельна техніка, при екс-
плуатації – вплив присутній у межах нормативних 
показників.

10. Відходи виробництва і можливість їх по-
вторного використання, утилізації, знешкодження 
або безпечного поховання: 

При експлуатації об’єкта тверді відходи не 
утворюватимуться.

11. Обсяг виконання ОВНС: 
Згідно з ДБН А.2.2-1-2003. «Склад і зміст ма-

теріалів оцінки впливів на навколишнє природне 
середовище при проектуванні і будівництві під-
приємств, будинків і споруд. Основні положення 
проектування».

12. Участь громадськості: 
Детально можна ознайомитися з інформа-

цією та звернутися протягом 30 календарних 
днів з моменту опублікування даної Заяви 
з метою надання пропозицій та побажань 
стосовно недоліків чи переваг даного проєкту 
до Київської РДА, за адресою: 01196, м. Київ, 
площа Л. Українки,1, тел.: (044) 286-84-11,  
(044) 286-85-54 або до структурного підрозділу 
«Служба сигналізації та зв’язку» регіональної 
філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Україн-
ська залізниця», за адресою: 01601, Україна, 
м. Київ, вул. Лисенка, 6, тел.: (044) 465-46-10, 
факс: (044) 465-36-44

реклама



Кумедне відео щасливих альпак 
Київзоо виклали на своїй сторінці 
у Facebook.

«Ми робимо стрижку альпакам 
для того, щоб їхня вовна була густа 
і здорова. Та й у спеку їм легше», 
– розповіла завідувачка відді-
лу копитних тварин Вікторія 
Служенко.

Вона пояснила, що для того, щоб 
тварини не отримали стрес під 
час «процедур», стрижку роблять 
не машинками, а спеціальними 

господарськими ножицями.
Вже понад 2 тисячі років аль-

пака є домашньою твариною у 
Південній Америці. Цих тварин 
вирощували заради шерсті, м’яса 
і шкіри. Навіть їхній гній інки не 
викидали, оскільки його можна 
використовувати, як паливо. Тож 
не дивно, що у минулому альпак 
називали «золотом інків».

У наші дні популярність лами 
й альпаки росте. Їх утримують не 
тільки в зоопарках, а і як домашніх 

улюбленців. В Америці та Європі 
охоче заводять цих симпатичних 
і лагідних тварин для утримання 
у своїх заміських будинках та 
маєтках.

Цікаво, що грумери перетворю-
ють альпак на своєрідні плюшеві 
іграшки. Як це зробила кілька 
років тому сім’я британських фер-
мерів, які підстригли тварин наче 
динозаврів та пуделів 
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У Київському зоопарку показали, як стрижуть альпак. Влітку це необхідно робити для того, щоб у 
тварин, які славляться своєю густою і теплою шерстю, не виникало проблем зі здоров’ям.
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«Купатися не рекомендується». 
Такий статус прибережні зони 
відпочинку отримали  
за результатами аналізу  
проб води.

Зокрема, на 11 пляжах виявили 
відхилення від норми вмісту киш-
кової палички. Йдеться про пляжі 
«Венеція», «Веселка», «Дитячий», 
«Золотий», «Молодіжний», «Пе-
редмістна Слобідка», «Райдуга», 
«Тельбін», «Центральний», «Тро-
єщина» та «Чорторий». Вода ще 
на трьох муніципальних пляжах 
(«Вербний», «Пуща-Водиця», «Га-
лерний») не відповідає санітарним 
нормам за іншими показниками.

У комунальному підприємстві 
«Плесо», яке займається утримання 
київських пляжів, заявили, що 
поточну ситуацію спричинили 
сильні дощі, які пройшли остан-
німи днями.

«Під час таких опадів у водо-
ймах всього світу спостерігаються 

подібні показники води. На повер-
нення показників до нормативних 
потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження 
буде знято і знову можна буде 
купатися», – заспокоюють кому-
нальники.

Директор з розвитку зон 
рекреацiї КП «Плесо» Костянтин 
Пігуля зазначив, що відхилення 
від норми вмісту кишкової па-
лички не є забрудненням. Таким, 
за його словами, можна вважати 
лише патогенне (нафта, хімікати 
тощо).

Протягом трьох днів фахівці 
КП «Плесо» проведуть додаткові 
аналізи води і вже замовили по-
вторне хлорування водогінної 
системи пляжів.

Нагадаємо, що зелений прапор 
на пляжі означає, що «купатися 
дозволено», червоний – «забо-
ронено»
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У Києві на пляжах з’явилися жовті прапори:  
що відбувається

Київський зоопарк показав, 
як виглядає «салон краси» 
для тварин

«Виставка квітів «Аліса в країні 
див» відкрилася до Дня міста та 
продовжує мати попит у відвід-
увачів парку. А для того, щоб вона 
й надалі продовжувала квітувати 
та дарувати позитивні емоції, 
районні зеленбудівці постійно 
доглядають за нею», - повідомили 
у КП УЗН Дніпровського району.

Щопонеділка влаштовують 
санітарний день догляду за  
виставкою.

«Казкові» клумби прополюють 
від бур’яну, викошують газони на 
партерах та підсипають щепу.
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У парку «Перемога» 
подовжують життя рекорду 
України
У парку зеленбудівці прополюють квітники, з яких сформовано 
виставку «Аліса в країні див». А також лагодять елементи 
конструкцій: очі зайця, шахи, пеньок. Таким чином подовжують 
життя виставки, яка увійшла до Національного реєстру  
рекордів України.
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