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Врятувати Протасів Яр: 
як Київрада та громадськість 
захищають урочище від забудов

Протистояння між громадою Солом’янки і забудовниками, які хочуть звести хмарочоси на історичному урочищі, 
тривають більше року. Але нарешті, завдяки рішенню депутатів Київради, у цій справі намітився прогрес, а Протасів 
Яр отримав шанс на порятунок (продовження читайте на стор. 2).

Прогнози невтішні: науковці розповіли, що буде далі 
з коронавірусом в Україні

ÀÍÎÍÑÈ

Незабаром у столиці стартує 
голосування за проєкти 

«Громадського бюджету». Як 
кияни зможуть підтримати 

найважливіші ініціативи.

стор. 4

У столиці запускають 
пілотний проєкт 
соціального таксі для 
дітей із особливими 

потребами. Якщо проєкт 
буде ефективним, він 

працюватиме на постійній 

основі.
стор. 2

Купатися чи не купатися на 
столичних пляжах: фахівці 
попереджають про можливу 
небезпеку, а на пляжах 
майорять жовті прапори.

Тарифи на комунальні 
послуги до кінця року 
переглядати не планують.

стор. 2

стор. 4

Учені з Київського політехнічного інституту 
ім. Ігоря Сікорського оприлюднили результати 
чергового дослідження поширення коронавірусу 
в Україні: за їхніми прогнозами протягом серпня 
цього року ситуація залишиться стабільно важкою 
і набуде затяжного характеру.

Серед причин, які називають 
учені, – моральна втома насе-
лення від затяжного режиму 
ізоляції, економічні чинники, 
настання періоду літнього від-
починку, повернення більшості 
населення країни до звичайного 
способу життя, нехтування еле-
ментарними засобами захисту від 
коронавірусної інфекції. Також, 

у порівнянні із початком року, 
мобільність населення (тобто 
пересування) зросла орієнтовно 
на 150% .
Як наслідок, у червні – липні 

2020 року відбулася серія стрімких 
сплесків захворювання, що при-
звела до подвоєння-потроєння 
кількості щоденно інфікованих 
(антирекорд – 1 310 осіб на день – 

був досягнутий 23 липня 2020 
року) з тенденцією до подальшого 
наростання захворюваності.
Темпи приросту кількості ін-

фікованих осіб в Україні, у порів-
нянні з країнами Європи, мають 
досить негативну тенденцію. Тому 
наша держава включена до групи 
країн червоної зони, громадянам 
яких ускладнено умови відвіду-
вання Євросоюзу.
Також учені провели прогнозне 

моделювання — у серпні щоденна 
кількість інфікованих, за про-
гнозами, коливатиметься в меж-
ах 800-1500 хворих на день. І як 
передбачають науковці, за умови 
зростання кількості проведених 

ПЛР-тестів, кількість виявлених 
хворих людей в Україні на кінець 
серпня сягне показника 110–115 
тисяч.
На думку вчених, уповільнити 

поширення коронавірусу здатна 
лише поява колективного імуні-
тету щонайменше у 60-70%  насе-
лення, але цей процес природним 
шляхом відбуватиметься протя-
гом року. Пришвидшити набуття 
колективного імунітету здатна 
масова вакцинація населення, 
але пошук ефективної вакцини 
у світі наразі триває.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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У Києві 
працюватиме 
«соціальне таксі» 
для дітей
Починаючи з вересня, у столиці 
впроваджуватимуть пілотний проєкт.
Наразі послугами соціального 

таксі зможуть скористатися 170 

дітей із особливими потребами, які 
потребуть постійної реабілітації. 
У разі, якщо «Інватаксі для дітей з 
інвалідністю» (така його офіційна 

назва) буде ефективним, то цю 

послугу влада зробить доступною 

для усіх киян з інвалідністю, які не 

можуть пересуватися самостійно. 

Про це повідомила заступниця 

голови КМДА Марина Хонда.

«Ми розуміємо, що транспорту-
вати дітей з інвалідністю у звичай-

ному громадському транспорті – не 

найлегше заняття. Для таких за-

вдань у нас вже працює соціаль-

ний транспорт, який обладнаний 

для перевезень людей на кріслах 

колісних та супроводжуючих осіб. 

Але Київ поки що покривається не 

повністю, адже близько 8 тисяч 

людей з інвалідністю потребують 

спеціалізованого транспортного 

перевезення. «Інватаксі» збільшить 

кількість транспортних засобів та 

дозволить здійснювати більше 

перевезень і повністю покрити 

потребу», – зазначає Марина Хонда.
За її словами, кількість піль-

гових перевезень для людей із 
особливими потребами зростає 
з року в рік. У 2018 році послу-

гою скористалися 764 киянина, 

для яких було здійснено 19 364 

перевезення. У наступному році 
соціальним таксі змогли користу-
ватися 801 людина із особливими 

потребами, а кількість поїздок 

перевищила 20 тисяч. А за пер-

ший квартал нинішнього року 

вже здійснено майже 8 000 тисяч 

перевезень. У КМДА розраховують, 

що запровадження нової послуги 

«Інватаксі» значно спростить життя 

дітей із особливими потребами та 

їхніх батьків.  

Матеріал сайту 

«Вечірній Київ»  ■

Врятувати Протасів Яр: 
як Київрада 
та громадськість захищають 
урочище від забудов 
Першу атаку забудовників 

відбили
Уздовж узвозу на Солом’янці 

між Байковою горою та схилами 

Батиєвої гори розкинувся Прота-

сів Яр – красива місцина і улюбле-

не місце відпочинку для багатьох 

тутешніх мешканців.

Місцева мешканка Ольга 

Краско розповідає — сюди прихо-

дять на відпочинок сім’ями разом 

із дітьми. Адже це чи не єдине 

місце, де мешканці Солом’янки 

можуть подихати свіжим та чис-
тим повітрям і відпочити від місь-

кої метушні.
Але не тільки місцевих вабить 

ця локація — на неї вже давно 

накинули оком і забудовники, які 
мріють створити на місці урочища 

черговий житловий масив.

У 2007 році, за часів мерства 

Леоніда Черновецького, понад 

три гектари земель Протасового 

Яру передали в оренду підприєм-

цям – для будівництва житлових 

та торговельно-розважальних 

комплексів із паркінгом.

«Ми виступаємо проти забу-
дови Протасового Яру. Сьогодні 
це єдине місце, де наші діти мо-

жуть подихати свіжим повітрям. 

Якщо у нас відберуть зелену зону, 
то залишиться лише одна траса. 

Ба більше, що поруч ще й триває 
будівництво клініки Амосова», – 
розповідає Ольга Краско.

Як зауважують місцеві, виділена 

ділянка входить до переліку зеле-

них зон і розташована на території 
парку відпочинку, де забороняють-
ся будь-які будівельні роботи. Тож 

люди організували протест проти 

варварського винищення дерев, яке 

розпочали забудовники.

Спільними зусиллями, тоді 
атаку на зелену зону вдалося від-

бити, а столична прокуратура 

звернулася до Господарського суду 

Києва із позовом про скасування 

рішення Київради від 2007 року 

та визнання недійсним договору 

оренди ділянки у Протасовому 

Яру. Але, на жаль, на цьому історія 

не закінчилася.

Спроба номер два
У травні 2019 року «нахалстрой-

щики», як охрестили їх місцеві, 
несподівано звели паркан і «по-

радували» киян своїми гранді-
озними планами – збудувати на 

крутому схилі три 40-поверхівки. 

У ролі замовника виступило ТОВ 

«Дайтона Груп». Обурена громада 

Солом’янки знову виступила на 

захист Протасового Яру.
Щоб захистити урочище, не-

байдужі кияни створили гро-

мадську організацію «Захистимо 

Протасів Яр». Декілька разів про-

тестувальники перекривали рух 

транспорту в столиці, скандуючи  
«Ні – забудові».

У травні-2019 на сайті Київ-

ради створили петицію № 8829: 

«Запобігти знищенню зелених 

насаджень у Протасовому Яру та 

повернути йому статус парку».

«Наразі ситуація критична: 

під загрозою знищення опинилися 

десятки гектарів зеленої зони пар-

ку. Забудовник почав знищувати 

зелені насадження. Від варварської 
вирубки вже загинули десятки де-
рев. І така ж участь чекає ще на 

тисячі дерев. З метою запобігання 

знищенню зеленої зони, громада 

вимагає від Київради виправити 

помилку, яку було зроблено у 2007 

році та повернути Протасів Яр до 

статусу паркової території», – 

стверджує автор петиції Едуард 

Петріщев.

Битва за парк у судах та 

Київ раді
Будівництво все ж вдалося на 

певний час загальмувати — адже 

столичний підрозділ Держав-

ної архітектурної-будівельної 
інспекції виявив порушення на 

об’єкті та видав припис зупинити 

роботи.

Забудовники у відповідь звер-

нулися до суду і через кілька мі-
сяців отримали від представників 

Феміди зелене світло на продо-

вження робіт: суд скасував рішен-

ня ДАБІ та дозволив ТОВ «Дайтона 

Груп» відновити розпочаті роботи.

На боці громади представники 

вітчизняного судочинства ви-

ступили 17 червня 2020 року — 

цього дня апеляційний суд Києва 

скасував рішення окружного 

суду і поновив заборону на бу-

дівництво багатоповерхового 

житлового комплексу в Про-

тасовому яру.
«Загалом нам вдалося виграти 

шість судів. Ми змогли відстояти 

ділянку на Байковій горі. Але на 

схилі Батиєвої гори є ще землі, 
які опинились у приватній влас-
ності», – розповідає активіст 

Роман Ратушний.

Своє важливе слово в цій іс-
торії сказала і Київрада — для 

того, щоб захистити Протасів Яр 

від забудовників, на останній се-

сії повернули земельній ділянці 
(площею 3,15 га) статус зелених 

насаджень. Столичні депутати 

також мають розібратися із ТОВ 

«Інтербуд Компані», що орендує 
ділянку площею 0,7 га.

«Місто робить все необхідне 
для наведення ладу із землею уро-

чища. На найближчу сесію Київради 

буде винесений ще один важливий 

проєкт рішення – про відмову 
в поновленні договору оренди з 
«Інтербуд Компані». Тож я прошу 
депутатів відповідально постави-

тися до ухвалення цього важливого 

питання», – заявив столичний 

міський голова Віталій Кличко.

Нині ж активісти звернулися 

до міського голови з іще однією 

ініціативою — створити на землях 

Протасового Яру ландшафтний 

парк, щоб остаточно припинити 

зазіхання забудовників.

 Тож зовсім скоро у киян може 

з’явитися ще одне унікальне місце 

для родинного дозвілля та від-

починку: Протасів Яр не пере-

твориться на кам’яні джунглі, а 

буде радувати відпочивальників 

багатою природою та унікальним 

ландшафтом.

Матеріал сайту 

«Вечірній Київ»  ■

Чи зміняться тарифи 
на тепло та воду 
напередодні нового 
сезону?
У нинішньому році тарифи на комунальні 
послуги в столиці не будуть збільшуватися. 
Про це заявив в інтерв’ю «Вечірньому Києву» 
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Це позиція міста. Ми знаємо 

про звернення Київводоканалу з 
цього приводу. Але переконані, 
коли є економічні наслідки панде-

мії, і людям дуже важко матеріаль-

но, підвищувати тариф не можна. 

Треба активізувати роботу, зна-

йти внутрішні резерви на підпри-

ємстві. Адже ми всі працюємо в 

складних нинішніх умовах бо-

ротьби з вірусом, який вплинув 

на усі сфери життя, тож мусимо 

знаходити вихід з таких ситуа-

цій», – пояснив Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, що керівник «Київ-

водоканалу» Дмитро Новиць-

кий раніше повідомив, що їхнє 
підприємство не буде залучати 

колекторські компанії для роботи 

з боржниками за холодне водо-

постачання. 

Матеріал сайту 

«Вечірній Київ»  ■
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу

20202185333
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî 

îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó 

ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà 

äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ 
âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü.
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ä³þ÷î¿ ÀÇÑ ¹ 02114 ÒÎÂ «ÞÒ» çà àäðåñîþ: 02105, ì. Êè¿â, 

Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ïðîñï. Ñîáîðíîñò³, 28.
(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, 

çîêðåìà ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ 

ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

2. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ.
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÞÒ»;

êîä ªÄÐÏÎÓ: 19494849; 03110, ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, áóä. 11, 
òåë.: (044) 496-89-60.

(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çà ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà 
ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð 
ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ 

â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà 
îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó 
ó ïàñïîðò³, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ 

ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð 
òåëåôîíó)

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ.

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.
Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ìèòðîïîëèòà Â. Ëèïê³âñüêîãî, 35, ì. Êè¿â, 03035.

Åëåêòðîííà àäðåñà: gladun@menr.gov.ua;
òåë.: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, (044) 206-31-40.

Êîíòàêòíà îñîáà: Ãëàäóí ªâãåí³é ªâãåí³éîâè÷.
(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó 

òà êîíòàêòíà îñîáà)

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 

Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ùî âèäàºòüñÿ 
Äåðæàâíîþ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîþ ³íñïåêö³þ Óêðà¿íè.

²íø³ äîêóìåíòè äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, 
çà óìîâè, ùî âîíè íå ïåðåäáà÷àþòü âñòàíîâëåííÿ (çàòâåðäæåííÿ) çì³í 

ó ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåí³é (ñõâàëåí³é) ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ àáî ïîäîâæåííÿ ñòðîê³â  ¿¿ ïðîâàäæåííÿ 

(çã³äíî ç ïóíêòîì 9 ñòàòò³ 9 ÇÓ «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»).
(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé 

éîãî âèäàâàòè, íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷íî ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ 
çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå ìåíøå 
25, àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî 
îãîëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó 
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ 
ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî 
ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õíüîãî îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü 
ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (çîêðåìà, â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, 
íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ:
Äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü íå âèçíà÷åíî; 

òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî Êàá³íåòîì 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè êîðîíàâ³-
ðóñíî¿ õâîðîáè (COVID-19), äî ïîâíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ 
ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîäèòüñÿ ó 
ôîðì³ íàäàííÿ ïèñüìîâèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é (çîêðåìà, â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³)

(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)
Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ:

Íå çàïëàíîâàíî.
(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé 
îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ 
äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.
Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ìèòðîïîëèòà Â. Ëèïê³âñüêîãî, 35, ì. Êè¿â, 03035.

Åëåêòðîííà àäðåñà: gladun@menr.gov.ua;
òåë.: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, (044) 206-31-40.

Êîíòàêòíà îñîáà: Ãëàäóí ªâãåí³é ªâãåí³éîâè÷.
(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, 

íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëü-
íèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè íàäàííÿ 
çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é.

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.
Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ìèòðîïîëèòà Â. Ëèïê³âñüêîãî, 35, ì. Êè¿â, 03035.

Åëåêòðîííà àäðåñà: gladun@menr.gov.ua;
òåë.: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, (044) 206-31-40.

Êîíòàêòíà îñîáà: Ãëàäóí ªâãåí³é ªâãåí³éîâè÷.
(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð òåëå-

ôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)
Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî 

îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ.

8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

íà 120 àðêóøàõ òà Äîäàòêè.
(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³)

___________________________________________________________________________
(çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà
³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó 
ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå 
îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè.

1. ÀÇÑ ¹ 02114 ÒÎÂ «ÞÒ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ïðîñï. Ñîáîð-
íîñò³, 28, êîíòàêòíà îñîáà – Ñî÷åíêî Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà, òåë.: (099) 539-40-60.

Îçíàéîìèòèñÿ ç³ çâ³òîì ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ìîæíà ç 8.00 äî 20.00 
ç 11.08.2020 ð.

2. Îô³ñ ÒÎÂ «ÞÒ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, áóä. 11; Âàëåð³é 
Øàâàð³íñüêèé, òåë.: (050) 357-83-20.

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ìîæíà ç 9.00 äî 18.00 
ç 11.08.2020 ð

(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, 
ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà)

ÒÎÂ «ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÅÊÒ» 14 ñåðïíÿ 2020 ð. î 10.00 áóäå ïðîâîäèòè âñòà-
íîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãð. Êàñòàðíîâ³é 
Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, çà àäðåñîþ: âóë. Àíäð³ÿ Ìåëåíñüêîãî, 
32-á, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîñèìî ñóì³æíîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à: Ñòåöþêà Â. Ì. (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:90:038:0033) àáî Âàøîãî óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà òà 
ïðåäñòàâíèêà ÒÎÂ «Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÏÐÈÂÀÒÍ² ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯» (êàäà-
ñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:038:0030), áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ ïîãîäæåííÿ 
àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â íà çáåð³ãàííÿ.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 23 ëèïíÿ 
2020 ðîêó â ñïðàâ³ ¹ 640/16006/20 ñóääåþ Êàðàêàøüÿí Ñ. Ê. â³äêðèòî 
ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ðàòóøíîãî Ðîìàíà 
Òàðàñîâè÷à, Ñàìóíäæàí ªâãåíà Îëåêñàíäðîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâèíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 26 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 503/1164 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÎÐÀ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ç ãîòåëåì 
òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ìèêîëè Àìîñîâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 16.09.2020 î 13.10 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæ-
íîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Áîëáà÷àíà Ïåòðà, 8, 
êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 3, ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ Êàðàêàøüÿí Ñ. Ê.). 

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ó ñêëàä³ 
ñóää³ Ïàòðàò³é Î. Â. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ 
¹ 640/15421/19 çà ïîçîâîì òîâàðèñòâà  ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÎÑÊÀ-1» äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà 
ñêàñóâàííÿ ï. 7 òàáëèö³ ¹ 1 äî äîäàòêà 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ¹ 222/6273 â³ä 29.11.2018 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî òàáëèö³ 
¹ 1 äî äîäàòêà 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 242/5629 â³ä 
23.06.2011 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â».

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 22.09.2020 î 14.00 ó ïðèì³ùåíí³ 
Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà 
Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 120, ãîëîâóþ÷èé 
ñóääÿ Î. Â. Ïàòðàò³é).

Âòðà÷åíèé äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ÌÎ ¹ 13640404 â³ä 20.06.2008 ð., äèïëîì áàêàëàâðà 
ÌÎ ¹ 13634347 â³ä 23.06 2007 ð., âèäàíèé Õàðê³âñüêèì Óí³âåðñèòåòîì Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ³ì. ². Êîæåäóáà 
íà ³ì’ÿ ªðìàêîâ À. Þ., ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ â³ä 01.12.2008 ð.(Íàêàç ¹ 2127-Ñ/Ê² â³ä 28.11.2008 ð.), çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà 
Êèòà¿âñüêà, 53, êâ. 56, íà ³ì’ÿ Ïî÷èíîê Î.ª., ââàæàòè íåä³éñíèì.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 08.07.2020 ðîêó â ñïðàâ³ ¹ 826/15463/18 ñóääåþ ×óäàê Î. Ì. â³ä-
êðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ãåðàñèìåíêî Îëåíè ²ãîð³âíè äî Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òðåòÿ îñîáà, ÿêà íå çàÿâëÿº ñàìîñò³éíèõ âèìîã íà ïðåäìåò ñïîðó íà ñòîðîí³ â³äïîâ³äà-
÷à –Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç åêñïëóàòàö³¿ ³ ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó «Æèòëî-Ñåðâ³ñ» ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà íå÷èííèì 
ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä 
îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì» â³ä 12 ëþòîãî 2018 ðîêó ¹ 211, çàðåºñòðîâà-
íîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 ëþòîãî 2018 ðîêó çà ¹ 50/1898.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 14.00 09.09.2020 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, 
çà àäðåñîþ: âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàä ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 9.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171
Ð  îçïîðÿäæåííÿ ¹ 1062 â³ä 23 ëèïíÿ 2020 ðîêó

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 12 äîäàòêà äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 ãðóäíÿ 1996 ðîêó 
¹ 1548 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ðàä ùîäî 
ðåãóëþâàííÿ ö³í (òàðèô³â)», ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17 âåðåñíÿ 1996 ðîêó ¹ 1138 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ïëàòíèõ ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ â äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà âèùèõ ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» òà â³ä 28 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ¹ 731 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ 
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè», ç ìåòîþ 
âïîðÿäêóâàííÿ íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ:

1. Ïóíêò 18 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàþòüñÿ ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìóíàëüíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143, âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«18. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºì-
ñòâî «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ».

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êîíñóëüòà-
òèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèì ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 1023), ùî äîäàþòüñÿ.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ çàðåºñòðîâàíå â Öåíòðàëüíîìó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ (ì. Êè¿â) 03 ñåðïíÿ 2020 ðîêó çà ¹ 160/163.

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ.
Ç äîäàòêîì äî ðîçïîðÿäæåííÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ Êèºâà.

20202215355
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî 

îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó 

ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà 

äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ 
âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü.
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ä³þ÷î¿ ÀÇÑ ¹ 02139 ÒÎÂ «ÒÈÒÀÍ ËÒÄ» çà àäðåñîþ: 02140, 

ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í, ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà, 44.
(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, çîêðåìà ïàðàìåòðè 

ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ 

ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)
2. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ.

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÈÒÀÍ ËÒÄ»;
êîä ªÄÐÏÎÓ: 20042271; 03110, ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, áóä. 11, 

òåë.: (044) 496-89-60.
(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çà ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà 

ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð 
ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ 

â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà 
îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó 
ó ïàñïîðò³, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ 

ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð 
òåëåôîíó)

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ.

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.
Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ìèòðîïîëèòà Â. Ëèïê³âñüêîãî, 35, ì. Êè¿â, 03035.

Åëåêòðîííà àäðåñà: gladun@menr.gov.ua;
òåë.: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, (044) 206-31-40.

Êîíòàêòíà îñîáà: Ãëàäóí ªâãåí³é ªâãåí³éîâè÷.
(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó 

òà êîíòàêòíà îñîáà)

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ 
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîþ ³íñïåêö³þ Óêðà¿íè.

²íø³ äîêóìåíòè äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, çà óìîâè, 
ùî âîíè íå ïåðåäáà÷àþòü âñòàíîâëåííÿ (çàòâåðäæåííÿ) çì³í ó ä³ÿëüíîñò³, 

çàòâåðäæåí³é (ñõâàëåí³é) ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî 
ïîäîâæåííÿ ñòðîê³â  ¿¿ ïðîâàäæåííÿ 

(çã³äíî ç ïóíêòîì 9 ñòàòò³ 9 ÇÓ «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»).
(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé 

éîãî âèäàâàòè, íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷íî ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ 
çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå ìåíøå 25, 
àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëî-
øåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá’ºêòîì 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî 
ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õíüîãî îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü 
ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (çîêðåìà, â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, 
íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ:
Äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü íå âèçíà÷åíî; 

òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî Êàá³íåòîì 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè êîðîíàâ³-
ðóñíî¿ õâîðîáè (COVID-19), äî ïîâíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ 
ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîäèòüñÿ ó 
ôîðì³ íàäàííÿ ïèñüìîâèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é (çîêðåìà, â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³).

(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü).

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ:
Íå çàïëàíîâàíî.

(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé 
îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ 
äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè
 (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà 

êîíòàêòíó îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëü-
íèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè íàäàííÿ 
çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.
Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ìèòðîïîëèòà Â. Ëèïê³âñüêîãî, 35, ì. Êè¿â, 03035.

Åëåêòðîííà àäðåñà: gladun@menr.gov.ua;
òåë.: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, (044) 206-31-40.

Êîíòàêòíà îñîáà: Ãëàäóí ªâãåí³é ªâãåí³éîâè÷.
(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð òåëå-

ôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)
Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî 

îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ.

8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

íà 124 àðêóøàõ òà Äîäàòêè.
(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³)

_______________________________________________________________________________
(çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿
äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 6 öüîãî 
îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè.

1. ÀÇÑ ¹ 02139 ÒÎÂ «ÒÈÒÀÍ ËÒÄ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í, ïðîñï. 
Ìèêîëè Áàæàíà, 44, êîíòàêòíà îñîáà – Ïàñòàëèöÿ Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, òåë.: 
(095) 283-90-06.

Îçíàéîìèòèñÿ ç³ çâ³òîì ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ìîæíà ç 8.00 äî 20.00 ç 
11.08.2020 ð.

2. Îô³ñ ÒÎÂ «ÒÈÒÀÍ ËÒÄ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, áóä. 11; Âàëåð³é
Øàâàð³íñüêèé, òåë.: (050) 357-83-20. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç³ çâ³òîì ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ìîæíà ç 9.00 äî 18.00 ç 
11.08.2020 ð.

(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, ç 
ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà)



Çàñíîâíèê – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà 
³íôîðìàö³¿»

Äèðåêòîð Àííà ÊÓÍÈÖÜÊÀ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 22 ëþòîãî 2019 ðîêó. 
Îðãàí, ÿêèé çä³éñíèâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â 
Ñåð³ÿ òà íîìåð ñâ³äîöòâà: ÊÂ 23744-13584ÏÐ
01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 298-09-30, 298-09-58, 
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: edition.cpci@gmail.com
Âèäàííÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà 
ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ 
ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ 
ç ïîçèö³ºþ ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ïåðåäðóêó 
ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê Êè¿â» îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  Р  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ 
ðåêëàìè. 

Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, 
âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12 / 14.

Çàãàëüíèé íàêëàä 27000 

Çàìîâëåííÿ 78665

Передплатний індекс
щотижневого випуску

61308

4 МІСТО

Проби води відкритих водойм, відібрані 3 серпня, 
не відповідають вимогам.

Киянам радять утриматися від 
плавання у водах Дніпра — КП «Пле-
со» вивісило на 14 міських пляжах 
«жовті» прапори, які сигналізують 
про те, що купатися не рекомендо-
вано. Річ у тім, що проби води, віді-
брані на початку серпня у відкритих 
водоймах столиці, не відповідають 
вимогам, а отже, пірнаючи у води 
Дніпра чи столичних озер, кияни 
наражають на небезпеку власне 
здоров’я. Про це повідомили у ГУ 
Держпродспоживслужби в м. Києві.

«Встановлено перевищення ін-
дексу лактозопозитивної кишкової 
палички (ЛКП) на пляжах Києва: 
«Венеція», «Веселка», «Дитячий», 
«Золотий», «Молодіжний», «Перед-
містна Слобідка», «Райдуга», «Тель-
бін», «Центральний», «Чорторий» 
та «Вербний». До покращення по-
казників якості води у водоймах, 
цими пляжами можна користуватися 
виключно як зонами відпочинку – 
без купання», – зазначають у Держ-
продспоживслужбі.

За проєкти Громадського бюджету-2021 
можна буде проголосувати у смартфоні
Цього року голосування за проєкти Громадського бюджету-2021 
стартує 17 серпня. Кияни, що братимуть участь у голосуванні, зможуть 
зробити це двома способами: на сайті Громадського бюджету, 
а також вперше – у додатку Kyiv Smart City.

Про це повідомляє Департа-
мент інформаційно-комуніка-
ційних технологій КМДА.
Громадський бюджет – це та 

частка міського бюджету, долю 
якої щороку вирішують самі 
містяни шляхом електронного 
голосування. Кожен учасник може 
проголосувати за 5 проєктів-
фаворитів. Кияни подають на 
голосування власні проєкти. В 
результаті, ті з них, що отримають 
найбільше голосів, втілюються 
владою міста під контролем са-
мих містян. Цього року голосу-
вання триватиме з 17 серпня до 
15 вересня. Оголошення проєк-
тів-переможців буде відбуватися 
до 1 жовтня, а реалізація — до 31 
грудня 2021 року.
Цьогорічна кампанія голосу-

вання буде вже п’ятою в столиці. 
Щороку кількість проєктів та киян, 
що беруть участь у голосуванні, 
зростає. Якщо у першому Гро-
мадському бюджеті перемогло 
62 проєкти, то у четвертому (ГБ-

2020) вже 554. Збільшується і фонд 
Громадського бюджету. За п’ять 
років він зріс із 50 до 160 міль-
йонів гривень.

«Популярність Громадського 
бюджету пояснюється ефектив-
ним та прозорим механізмом 
голосування. Кияни створюють та 
обирають проєкти, які вважають 
дійсно необхідними для міста. 
Наприклад, завдяки фінансу-
ванню в рамках Громадського 
бюджету, в Києві з’явилися нові 
об’єкти та проводяться заходи, 
покликані зробити життя в місті 
більш комфортним, сучасним та 
безпечним. Серед реалізованих 
проєктів: скейт-парк на березі 
Дніпра, фестиваль молодіжних 
ініціатив «Youthday», освітній 
проєкт «Kyiv radio school», освіт-
лення прибудинкових територій 
автономними сонячними ліх-
тарями та інші», – нагадують у 
Департаменті.
Голосувати за проєкти у до-

датку зможуть користувачі, які 

зареєстровані у столиці та/або 
платять податки до бюджету 
Києва. Для голосування також 
необхідно підтвердити свою осо-
бу, підключивши у додатку Bank 
ID. Верифікація потрібна для 
відкритого та прозорого голо-
сування, адже воно відбувається 
лише в електронному вигляді.
У деяких випадках голосу-

вання може бути недоступне. 
Наприклад, якщо користувач 
на момент голосування не досяг 
16 років, не зареєстрований у 
Києві, вже використав усі голо-
си, має недостатньо інформації 
для підтвердження особи або ж 
акаунт обмежений/заблокований 
через порушення внутрішніх 
правил ГБ.
Оновлена версія додатка Kyiv 

Smart City з функціоналом для 
голосування очікується найближ-
чими днями. 

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

Жовті прапори 
на пляжах: киянам 
не рекомендують 
купатися

Оновлений фунікулер запрацює 
напередодні Дня Незалежності
Щороку влітку столичний фунікулер закривають 
для проведення ремонту — цього року він 
триватиме до 21 серпня.
Наприкінці серпня кияни та 

гості столиці зможуть насолоджу-
ватися поїздками на оновленому 
фунікулері. Окрім необхідних 
технічних робіт, комунальники 
проведуть ремонт внутрішнього 
оздоблення салону, полагодять 

колеса та колію. А отже, пере-
сування на фунікулері стане на-
багато комфортнішим. 

«Протягом серпня відремон-
тують машинний, компресорний 
та тиристорний зали. Замінять 
шпали та оновлять контактну 

мережу. Також замінять колеса 
та внутрішню обшивку вагонів 
підйомника, проведуть повний 
огляд обладнання», – зазначають 
у Київпастрансі.
Після завершення цих робіт, 

ремонтники проведуть статичні 
та динамічні випробування об-
ладнання під навантаженням.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  
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