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Віталій КЛИЧКО: «Фінансування 
освіти – третина бюджету столиці»
Мер Києва до Дня вчителя вручив 
нагороди столичним педагогам. Всього 
нагородили шістьох вчителів столичних 
ліцеїв, однієї гімназії та школи.

Освітяни отримали ордени «За 
заслуги» ІІ і ІІІ ступеня, подяку 
Київського міського голови, од-
ному педагогу присвоєно звання 
«Заслуженого вчителя України».

«Хочу привітати вас та подя-
кувати за вашу непросту місію. 
Ви, дорогі вчителі, робите справді 
дуже важливу справу! Ви навчаєте 
наших дітей, готуєте їх до дорослого 
життя. Допомагаєте їм знайти свій 
шлях. Тому моя принципова пози-
ція – фінансування освіти в столиці 
має бути належним», – додав мер.

За словами Віталія Кличка, 
міська влада спрямовує значні 
кошти на розвиток освітньої галузі. 
Адже столичні учні повинні мати 
комфортні умови для навчання, 
а вчителі – гідну оплату праці.

Бюджет галузі становить 
19,5 млрд грн – третину бюджету 
Києва. Місто продовжує вкладати 
кошти у розвиток та модерніза-
цію закладів освіти. За останніх 
шість років у місті побудували, 
відновили та відкрили 28 садків, 
вісім шкіл. Створили 12,5 тисячі 
місць у садочках та значно ско-

ротили чергу до дошкільних за-
кладів. Міська влада також зараз 
виплачує максимальні надбавки 
всім працівникам галузі.

Принагідно до Дня вчителя сто-
лична влада підготувала подарунок 
не тільки вчителям, але і учням 
з їхніми батьками, запустивши 
Віртуальну платформу КМДА 

з емоційної підтримки вчителів 
та кар’єрного консультування для 
учнів (help.eduhub.in.ua). Її роз-
робник – Освітній Хаб міста Києва, 
який є структурним підрозділом 
КНП «Освітня агенція міста Києва».

«У цей складний період наше за-
вдання – максимально підтримати 
вчителів, на плечі яких наразі ви-
пало велике навантаження, зокрема 
психологічне. Також за допомогою 
цього проєкту ми розпочинаємо 
системну реалізацію профорієн-
тації серед учнів», – заявив в.о. 
першого заступника голови 
КМДА Валентин Мондриївський.

На даній платформі будь-
який вчитель може замовити 

в зручний для себе день та час 
безкоштовну індивідуальну кон-
сультацію з психологами та тре-
нерами з емоційного інтелекту 
Освітнього Хабу міста Києва 
і проконсультуватися з приводу 
булінгу, якщо такий випадок тра-
питься в навчальному закладі. 

«Учні та їхні батьки також змо-
жуть вільно отримати консультації 
від кар’єрних консультантів, які 
допоможуть розкрити здібнос-
ті дитини та визначити, в якій 
сфері краще продовжити навчан-
ня, а згодом і правильно обрати 
професію. Це перший в Україні 
системний проєкт щодо профо-
рієнтації школярів за допомогою 
кар’єрних радників», – зазначив 
директор КНП «Освітня агенція 
міста Києва» Бадрі Лолашвілі.

«Ми застосували інноваційну 
технологію «перегорнутого кол-
центру» – коли консультант теле-
фонує вчителю або батькам з учнем 
у заздалегідь обраний ними час. 
Таку технологію ми успішно вико-
ристали навесні під час жорсткого 
карантину в рамках Моніторин-
гового центру КМДА з протидії 
COVID-19 щодо емоційної під-
тримки людей, послугами якої 
скористалося понад 100 тис. осіб», – 
сказала директорка Освітнього 
Хабу міста Києва Марія Богуслав.

За матеріалами сайту  
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Друге життя для 
київських «хрущовок»
Згідно із Генпланом столиці, планується 
реконструювати майже 400 га території, 
на якій розташовані квартали застарілого 
житлового фонду.

Проєктом Генерального плану 
міста Києва передбачена рекон-
струкція території мікрорайонів 
(кварталів) застарілого житлово-
го фонду («хрущовок») площею 
388,5 га, де знаходиться 2,5 млн кв. 
м житлового фонду. Це квартали 
по вул. Маршала Гречка, вул. Сте-
ценка, вул. Воскресенської, бульв. 
Перова, просп. Алішера, Навої, вул. 
Попудренка, вул. Гната Хоткевича, 
вул. Мініна, вул. Червоноткацької, 
Лісового проспекту, вул. Мілютенко, 
вул. Шолом-Алейхема, вул. Росій-
ської, вул. Сімферопольської, вул. 
Ялтинської, вул. Новодарницької 
тощо. Про це повідомив началь-
ник КО «Київгенплан» Сергій 
Броневицький. 

«Житловий фонд міста щороку 
збільшується за рахунок будів-
ництва сучасних багатоповерхо-
вих будинків. Проте на часі вже 

вирішення проблем існуючого 
застарілого житлового фонду так 
званих «хрущовок». Ми далеко не 
перші, хто зіткнувся з цією пробле-
мою. Наприклад, Польща зробила 
акцент на утеплення панельних 
будинків та перетворення сірих 
депресивних будинків на естетич-
но привабливі, у Великобританії 
багато панельних багатоповерхі-
вок просто позносили, – зазначив 
Сергій Броневицький. 

Дуже серйозно до питання ре-
конструкції таких будинків піді-
йшла Німеччина. Тут програма 
реновації тривала близько 20 років 
у кілька етапів. Деякі будинки зно-
сили, використовуючи будівельне 
сміття для влаштування доріг, деякі 
капітально ремонтували, покращу-
ючи планування квартир, а деякі 
реконструювали. До того ж велику 
увагу приділяли реконструкції 

інженерних мереж та організації 
публічного простору. У Східній Ні-
меччині п’ятиповерхові хрущовки 
перетворюються на 3–4-поверхові, 
з великими терасами і сучасною 
архітектурою. Латвія взяла курс на 
максимальну енергоефективність 
при оновленні житлового фонду.

За словами Сергія Броневиць-
кого, загальний обсяг застарілого 
житлового фонду в м. Києві складає 
12 322 тис. кв. м. Він розташований 
у 5 395 будинках. Чисельність насе-
лення, що проживає в зазначеному 
житловому фонді – 567 тисяч лю-
дей. Найбільша кількість таких 
будинків у Шевченківському, 
Солом’янському та Голосіївсько-
му районах міста.

Наразі на виконання розпоря-
дження Київської міської держав-
ної адміністрації розробляється 
Програма комплексної реконструк-
ції кварталів застарілого житлового 
фонду в місті Києві. Програма має 
визначити організаційні, правові 
та економічні засади реконструкції 
кварталів (мікрорайонів) і буде 
першим кроком до вирішення цієї 
надзвичайно важливої проблеми.

За матеріалами сайту  
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З А Я В А  
про екологічні наслідки діяльності при 
експлуатації проектованого об’єкта

Проектом передбачається –  Реконструкція 
нежитлового будинку під офісну будівлю по вул. 
Червоноткацька, 1/12, літера «А» у Дніпров-
ському районі м. Києва (за кошти інвестора), 
без зміни зовнішніх геометричних розмірів 
фундаментів у плані з надбудовою до 5 по-
верхів, із збереження розривів між існуючими 
будівлями та об’єктом реконструкції.

Мета планованої діяльності – забезпечен-
ня населення адміністративними приміщеннями  
згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019.

Суттєві фактори впливу на стан навко-
лишнього природного середовища (НПС): 
викиди від гостьових автостоянок:NO

х
, CO, 

С
12

-С
19, 

С, SO
2
,  СН

4,
C

20
H

12,
NН

3,
СО

2
; стоки в до-

щову каналізацію; утворення твердих побутових 
відходів; благоустрій території. 

Для зменшення впливу на атмосферне повітря 
проектом передбачається: в системі кондиці-
ювання повітря приміщень застосований озо-
нобезпечний фреон; теплопостачання об’єкта 
здійснюється від міських тепломереж; перед-
бачений комплекс заходів з енергозбереження.

Підземні та поверхневі води:  не можливе 
забруднення ґрунту та підземних вод нафтопро-

дуктами завдяки влаштуванню водонепрокного 
покриття території.

Геологічне середовище: проектом перед-
бачається інженерний захист території.

Відходи: утворені відходи будуть вивозитися 
згідно з договорами із спеціалізованими під-
приємствами.

Виникнення надзвичайних екологічних си-
туацій – не прогнозується.

Проектом  передбачені заходи щодо змен-
шення шуму і вібрацій від інженерного облад-
нання. Тверді відходи передбачено вивозити 
за окремими угодами.

ЗАХОДИ, що гарантують здійснення 
планованої діяльності відповідно до еколо-
гічних стандартів і нормативів: будівництво 
з застосуванням сучасних екологічно безпечних 
технологій; застосування екологічно безпечного 
обладнання; відведення господарсько-побу-
тових стоків до міської каналізаційної мережі; 
відведення дощових і талих вод з території зі  
скидом до міської дощової каналізації; утилізація 
відходів; благоустрій та озеленення прилеглої 
території згідно дендроплану. 

Замовник ТОВ «ТРИ-О»
Проектувальник ФОП «Гапошко Ю.О.»
Відгуки та побажання надсилати в місячний 

термін з дня виходу публікації, за адресою: 
02218, м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2-а.

Перемогу в конкурсі 
«Громадський бюджет» 
здобув 351 проєкт
Їх мають реалізувати 
протягом 2021 року.

У рамках Громадського бюдже-
ту-2021 переможними стали 351 
проєкт. Відповідні ініціативи бу-
дуть реалізовані наступного року, 
розповів заступник міського го-
лови – секретар Київради Воло-
димир Прокопів. Він зазначив, що 
до визначення найкращих проєктів 
долучилася рекордна кількість 
киян – більше, ніж 207 тисяч. За-
галом було віддано понад 725 тисяч 
голосів.

«Якщо порівнювати з попе - 
редніми роками, то число гро-
мадських ініціатив суттєво зрос-
ло. Кількість проєктів, які брали 
участь у голосуанні у 2017 році, 
порівнюючи із ГБ-2021, зросла 
в 4 рази – із 320 ініціатив до 1 405. 
Серед проєктів-переможців цього 
року маємо 276 малих на загальну 
суму майже 68 мільйонів гривень. 

І ще 75 великих на 102 мільйо-
ни. Найбільше ініціатив подано 
в розділі освіта – фактично 55% від 
усіх проєктів. І маємо лише 7 ідей 
екологічного спрямування», – за-
значив Володимир Прокопів. 

Серед ініціатив, які місто ре-
алізовуватиме наступного року, 
уже традиційний фестиваль 
SolomaFest, Radioday free open air 
у рамках святкування дня міста 
та міжнародний фестиваль ди-
тячо-юнацької творчості «Со-
нячний каштанчик». Серед ці-
кавинок – проведення наукових 
пікніків, відтворення будинку 
Крістера на гірці, рекорд Украї-
ни з експериментального раке-
тобудування, кіноклуб у Малій 
опері тощо.

Загалом міська влада перед-
бачила 170 мільйонів гривень на 
Громадський бюджет-5.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Рада Європи: 
«Закон про 
столицю потребує 
доопрацювання»
2 жовтня у Києві представили висновок  
Ради Європи стосовно нового законопроєкту 
про столицю № 2143–3, який громадськість 
сприйняла неоднозначно.

Висновок представляли народні 
депутати Дмитро Гурін, Ірина 
Верещук, Ганна Бондар та меді-
атор публічних обговорень закону 
про столицю Влад Голдаківський.

На їхню думку, висновок Ради 
Європи є «виключно позитивним», 
однак це твердження складно під-
твердити, адже у висновку міститься 
також і багато критики. На дум-
ку радника міського голови Воло-
димира Бондаренка, Рада Європи 
вказала на слабкі повноваження 
у місцевого самоврядування та за-
грозу можливостей для кумівства.

Згідно з текстом законопроєкту, 
міський голова втратить право 
голосувати за рішення Київради. 

У висновку Ради Європи зазна-
чають, що така норма суперечить 
чинному законодавству та практиці.

Журналісти запитали одного 
з авторів законопроєкту Дмитра 
Гуріна про мету цього рішення. 
Він зазначив, що таким чином пла-
нується розділити повноваження 
Київради та мера міста.

«Нам дуже важливо, щоб міський 
голова був підзвітний, підконтр-
ольний міській раді, і щоб міська 
рада могла ставити йому завдання 
і перевіряти їхнє виконання, як 
у всіх інших містах. Так ми при-
йняли рішення, що Київський 
міський голова головує, але не 
голосує», – сказав Гурін.

З таким рішенням нардепів 
категорично не погоджується 
Бондаренко.

«На превеликий жаль, цей за-
конопроєкт не про киян і не для 
киян. Цей законопроєкт про роз-
поділ влади», – відмічає він.

Ще одним зауваженням від 
Ради Європи став різний статус 
депутатів місцевих рад та Київ-
ради, на що звернули увагу під 
час пресконференції журналісти. 
Автори законопроєкту зазначи-
ли, що свідомо пішли на такий 
крок, адже, за їхніми словами, 
згодом практика, прописана 
у законопроєкті, пошириться і на 
всю Україну.

«Ми впроваджуємо європейську 
модель компенсації. Річ у тім, що 
якщо кияни не платять депута-
там – це означає, що їм платить 
хтось інший. Європейська модель 
передбачає, що депутат отримує 
гроші за ту діяльність, яку він 
веде. Я сподіваюся, що депутати 
не будуть популістами і не призна-
чать собі по тисячі гривень, бо це 
абсурд. У Києва два мільярди до-
ларів річного бюджету і ми маємо 
нормально компенсувати роботу 
депутатів», – сказав Дмитро Гурін.

Рада Європи також звернула увагу 
на слабкість законопроєкту в плані 
місцевого самоврядування, адже 
воно буде «частково обмеженим» 

у плані прийняття важливих рішень. 
На це питання в авторів законопро-
єкту не знайшлося чіткої відповіді.

«Підводячи підсумок, розділ про 
місцеве самоврядування в місті 
Києві, хоча і є детальним та до-
бре структурованим, передбачає 
відносно слабке самоврядування. 
Навпаки, розділ про виконавчу 
владу в місті (КМДА та її голова) 
є значно меншим за обсягом і не 
таким детальним, але водночас 
надає цим органам широкий спектр 
значних повноважень», – зазначи-
ли у висновку Ради Європи.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом
господарювання)

20201026678________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля

Фізична особа, Ніконов Ігор Володимиро-
вич, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків за даними Державного 
реєстру фізичних осіб – платників податків 
2357706099

(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові фізичної особи – підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у 

паспорті)
інформує про намір провадити плановану 

діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господа-
рювання

смт. Козин, Обухівській район, Київська 
область, вздовж земельних ділянок з ка-
дастровими номерами 

3223155400:03:023:0139; 
3223155400:03:023:0013;
3223155400:03:023:0014, 
тел.: (044) 247-57-93

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

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція берегоукріплення затоки 

вздовж земельних ділянок з кадастровими 
номерами 

3223155400:03:023:0139;
3223155400:03:023:0013; 
3223155400:03:023:0014
за адресою смт. Козин, Обухівського райо-

ну Київської області. Передбачені в проєкті 
рішення направлені на стабілізацію берегової 
лінії, поліпшення екологічного стану тери-
торії та водойми за рахунок реконструкції 
берегоукріплення, створення можливості 
для причалювання та відстою човнів мало-
мірного флоту, а також покращення умов для 
відпочинку і проведення дозвілля населення. 

Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність передбачає вико-

нання будівельних робіт з берега із застосу-
ванням будівельної техніки, спеціалізованого 
обладнання та механізмів.

Технічна альтернатива 2.
Планована діяльність передбачає вико-

нання будівельних робіт з води із застосу-
ванням спеціалізованих плавучих засобів, 
спеціалізованого обладнання та механізмів.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні ділянка 
будівництва розташована в смт. Козин, 
Обухівського району Київської області на 
березі затоки зв’язаної з р. Дніпро вздовж 
земельних ділянок з кадастровими номерами 

3223155400:03:023:0139; 
3223155400:03:023:0013;
3223155400:03:023:0014. 
Роботи проводяться на землях водного 

фонду.
Провадження планованої діяльності пе-

редбачається вздовж земельних ділянок з 
кадастровими номерами 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати 
більше технічних та територіальних альтернатив.

3223155400:03:023:0139; 
3223155400:03:023:0013;
3223155400:03:023:0014, 
відповідно до рішення Козинської селищної 

ради від 07.09.2020 р. №31/32.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Реалізація проєктних рішень дозволить 
стабілізувати берегову лінію, покращити 
екологічний стан території і водойми в по-
рівнянні з існуючим за рахунок реконструкції 
берегоукріплюючих споруд. Створення 
упорядкованої берегової лінії дозволить 
експлуатувати прибережну смугу без по-
гіршення її екологічного стану.

Позитивний соціальний ефект полягає у 
збереженні якості природних водойм для 
рекреаційного призначення, а також по-
кращення умов для відпочинку і проведення 
дозвілля населення.

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

Планованою діяльністю передбачається: 
реконструкція берегоукріплення вертикаль-
ного профілю (з можливістю причалювання 
та відстоювання човнів маломірного флоту) 
довжиною орієнтовно 130,0 м; реконструкція 
елінгу, розташованого у верхній частині ді-
лянки; розчищення акваторії з виконанням 
кріплення дна водойми вздовж берегоукрі-
плення, що реконструюється; будівництво 
майданчику для забезпечення підйому та 
зберігання судна маломірного флоту.

Вздовж берегоукріплення передбачається 
прогулянковий променад на перемінних від-
мітках від 91,90 мБС до 93,00 мБС.

Будівельні роботи передбачено виконувати 
з використанням сертифікованих засобів 
будівництва.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
При експлуатації об’єкту вплив на довкілля 

відсутній. При будівництві об’єкта вплив на 
довкілля – в межах гранично допустимих 
норм. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності передбачають дотримання 
основного юридичного документу – Водного 
кодексу України, що регламентує виконання 
робіт на водних об’єктах України. Врахо-
вуються екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівні й територіальні 
обмеження згідно чинних нормативних до-
кументів. Планована діяльність визначається 
проєктно-технічною документацією, яка 
перевіряється та погоджується відповідно до 
норм чинного законодавства. Викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря при 
будівництві відповідають звичайному стану 
повітря населених місць, викиди незначні і 
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини 
не використовуються, відходи будівництва 
передаватимуться спеціалізованим органі-
заціям. Забороняється проводити всі види 
гідро-механізованих робіт у період нересту 
риб, строки заборони встановлюються що-
річно органами рибоохорони.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за технічної альтернативи 2 ана-
логічні технічній альтернативі 1. Додатково 
при провадженні планованої діяльності з 
води необхідно врахувати екологічні об-
меження щодо проведення додаткових 
будівельних робіт на землях водного фонду. 
А саме – необхідність виконання додаткових 
підготовчих робіт щодо створення суднового 
ходу в протоці для забезпечення доступу 
спеціалізованих плавучих засобів, будівельної 
техніки та доставки будівельних матеріалів до 
ділянки проведення робіт. Передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речовин 
від роботи будівельної техніки та збільшений 
вплив на водне середовище.

щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації про-

водиться з урахуванням вимог:
статті 89 Водного кодексу України;
статті 61 Земельного кодексу України;

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

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

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

та захисту території передбачають:
влаштування будівельно-монтажного 

майданчика за межами прибережно за-
хисних смуг;

влаштування тимчасових внутрішньомай-
данчикових доріг; 

організацію спеціально відведених та 
відповідно обладнаних місць для тимчасо-
вого зберігання відходів згідно з їх харак-
теристикою небезпеки та відповідно до 
вимог санітарно-гігієнічних норм і правил 
з подальшим поводженням відповідно до 
законодавства України;

дотримання технологій передбачених про-
єктом при розробці ґрунту з метою уникнення 
ерозійних процесів.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист 

території за технічної альтернативи 2 ана-
логічні технічній альтернативі 1. Додатково 
виконується облаштування території для тим-
часового складування ґрунту від виконання 
днопоглиблювальних робіт та улаштування 
суднового ходу для вільного доступу спеці-
алізованих плавзасобів, будівельної техніки 
та доставки будівельних матеріалів.

щодо територіальної альтернативи 1
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

і захисту території передбачають:
 – планування території з максимальним 

збереженням природного рельєфу; 
 – організацію відведення дощових і талих 

вод зі швидкостями, які виключають ерозію 
ґрунтів;

 – захист території від несприятливих при-
родних процесів з урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань;

 – дотримання обмежень господарської 
діяльності на землях водного фонду.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

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

щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу на до-

вкілля за технічною альтернативою 1 є:
Вплив на атмосферне повітря зумовле-

ний викидами вихлопних газів працюючих 
двигунів внутрішнього згоряння будівельної 
техніки. Обмежується короткочасними та 
тимчасовими викидами нестаціонарних 
джерел.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на водне середовище внаслідок 

виконання будівельних робіт в акваторії 
у вигляді утворення додатк ової мутності. 
Обмежується дотриманням технології ви-
конання будівельних робіт. Мутність, що 
утворюється – значно не перевищуватиме 
показники природного стану водойми.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на землю, флору, фауну, рослин-

ний та тваринний світ. Під час виконання 
будівельних робіт спостерігається вплив 
на рибні ресурси водойми. Обмежується 
дотриманням технології виконання буді-
вельних робіт і дотриманням обмежень 
проведення будівельних робіт в акваторії 
в період нерестової заборони. Планована 
діяльність передбачає вплив на водну рос-
линність при розчищенні акваторії. Після 
закінчення будівельних робіт проводиться 
озеленення території.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на геологічне середовище. Про-

єктована діяльність не передбачає глобаль-
них будівельних робіт, не потребує зміни 
ландшафту, виключає впливи на основні 
елементи геологічної структурно-текто-
нічної будови та не викликає змін існуючих 
ендогенних й екзогенних явищ природного 
та техногенного походження (зсувів, селів, 
сейсмічного стану та ін.).

Вплив на ґрунти. При плануванні території 
очікується незначний вплив на ґрунти. При 
дотриманні прийнятих в проєкті заходів 
даний вплив оцінюється як мінімальний.

Під час експлуатації вплив відсутній.
Вплив на техногенне середовище. Реаліза-

ція проєктних рішень не вимагає зменшення 
площ, зайнятих родючим шаром ґрунту, 
не впливає на підземні й наземні споруди, 
культурні ландшафти. Вплив на навколиш-
нє техногенне середовище оцінюється як 
незначний.

Вплив на соціальне середовище. При 
будівництві вплив на соціальне середовище 
може спостерігатись у певному дискомфорті 

для мешканців району проведення планова-
ної діяльності. Однак, він є короткочасним 
та незначним.

При експлуатації – позитивний соціальний 
ефект полягає у збереженні якості природних 
водойм для рекреаційного призначення, а 
також покращення умов для відпочинку і 
проведення дозвілля населення.

щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на довкілля 

за технічною альтернативою 2 аналогічні 
технічній альтернативі 1. Відмінність потенцій-
ного впливу від технічної альтернативи 1 буде 
вплив на водне середовище та атмосферне 
повітря при облаштуванні суднового ходу.

щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності не спри-

чинить негативного впливу на навколишнє 
середовище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 відсутня.
9. Належність планованої діяльності 

до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

Відповідно до п.10, частини 3, статті 3 
(Друга категорія видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля) – проведення робіт з розчищення 
і днопоглиблення русла та дна річок, бе-
регоукріплення, зміни і стабілізації стану 
русел річок.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, до-
вкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

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

Планується проведення досліджень впливу 
планованої діяльності на повітряне, водне, 
техногенне, соціальне середовища, а також 
на ґрунт, рослинний і тваринний світ під 
час будівництва та експлуатації об’єкта. 
Розроблення заходів щодо зниження не-
гативних впливів на довкілля та підвищення 
екологічного благополуччя.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля 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 додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мо-
тивованого 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 пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 14 вересня 2020 р. №824 
(зі змінами) Тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх 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 дослі-
джень 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 пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,
(вид рішення відповідно до частини пер-
шої статті 11 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля»)
що видається Департаментом екології 

та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ре-
сурсів Київської обласної державної адмі-
ністрації, поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна, 1/2-а, тел.: (044) 279-01-58, 
Е-mail: eko.koda@ukr.net, контактна осо-
ба: Ткаліч Ганна Іванівна.

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

На Героїв Дніпра запрацював 
перехоплюючий паркінг

У рамках муніципально-приват-
ного партнерства, поруч зі станцією 
метро «Героїв Дніпра», у Києві 
відкрили перехоплюючий паркінг.

«Паркінг із охороною та камера-
ми відеонагляду вміщає 93 автомо-
білі», – повідомили у Департаменті 
транспортної інфраструктури.

Раніше в рамках партнерства 
запрацював аналогічний паркінг 
на 250 автівок на станції метро 
«Академмістечко». А наприкінці 
липня цього року місто відкрило 

перехоплюючий паркінг біля стан-
ції метро «Видубичі». На сьогодні 
він працює на безоплатній основі 
в режимі дослідної експлуатації.

На цих паркінгах водії можуть 
залишати свої автомобілі та про-
довжувати рухатися містом аль-
тернативними видами транспорту, 
що допоможе розвантажити центр 
від заторів.

За матеріалами сайту 
 «Вечірній Київ»

«Куточок» Мюнхена в столиці –  
у Києві відкрили ще один сквер

Сквер відкрили на розі вулиць 
Зоологічної та Дегтярівської 
у Шевченківському районі. Він 
отримав назву «Мюнхенський» 
на відзначення тридцятиріччя 

побратимських зв’язків Мюнхена 
і Києва.

«Тепер цей сквер носить симво-
лічну назву Мюнхенський. Споді-
ваюсь, у найближчі часи в Мюнхені, 

який вже 30 років є містом-побрати-
мом Києва, відкриється й Київський 
сквер», – зазначив міський очіль-
ник Віталій Кличко.

Відкриття скверу відбулося 
у рамках проєкту «Київ – міс-
то світу» – культурного проєкту 
з розвитку громадських просторів.

«Коли пандемія буде подолана, 
ми побачимо, що партнерство між 
Мюнхеном і Києвом продовжу-
ватиме процвітати. Перш за все, 
щоб люди змогли поїхати до обох 
міст і зустрітися одне з одним, 
зокрема в цьому сквері», – під-
креслила на відкритті Надзвичай-
ний і Повноважний Посол ФРН 
в Україні пані Анка Фельдгузен.

У сквері відновили роботу 
фонтану, висадили на централь-
ній клумбі 400 кущів хризантем, 
вздовж газонів – живу огорожу із 
150 кущів, відремонтували лави. 

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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На Лук’янівці відкрили пам’ятник 
легендарному полковнику  
Петру Болбочану

У Києві на вулиці Січових Стріль-
ців урочисто відкрили перший 
в Україні й світі пам’ятник пол-
ковнику армії Української Народ-
ної Республіки Петру Болбочану 
(1883–1919). Погруддя з бронзи 
легендарному полководцю встано-
вили у сквері навпроти кінотеатру 
«Київська Русь».

Пам’ятник є подарунком міс-
ту Києву від громадськості. Ідею 

встановити скульптуру на честь 
Петра Болбочана висунув істо-
ричний клуб «Холодний Яр», реа-
лізували – громадська спілка «Му-
зичний батальйон» за підтримки 
національно-патріотичних сил та 
органів місцевої влади. Скульпто-
ри – Михайло Горловий та Олек-
сандр Фурман.

Створення пам’ятника стало 
можливим завдяки пожертвам 

українців із нашої країни та різних 
куточків світу, зокрема Швейцарії, 
Польщі, США. На збір коштів зна-
добився лише один місяць.

Петро Болбочан – організатор 
найбільш боєздатних військо-
вих формувань УНР, очільник 
славетної операції квітня 1918 
року зі звільнення Криму від 
більшовиків і взяття під контр-
оль Чорноморського флоту.

Легендарний полковник був 
поборником самостійної та неза-
лежної України, категорично ви-
ступав проти союзу з більшовиками 
та Росією. У січні 1918 року став 
одним із керівників придушення 
більшовицького заколоту на заводі 
«Арсенал» у Києві.

Петро Болбочан був заарештова-
ний через критику непослідовної 
політики уряду УНР, осуджений 
воєнно-польовим судом та роз-
стріляний. На момент виконання 
вироку талановитому полковнику 
було лише 35 років. 

У листопаді 2017 року на честь 
Петра Болбочана перейменували 
сквер імені Косіора, який був од-
ним із організаторів Голодомору 
1932–1933 років.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

У Києві встановили рекорд – висадили найдовшу 
в Україні алею сакур
Алея, на якій ростуть майже три сотні японських дерев, стане новим 
громадським простором і туристичним магнітом Лівобережжя.

До сьогодні на бульварі Верхо-
вної Ради у Дніпровському райо-
ні столиці росли 240 японських 
дерев. Цей оригінальний сквер 
вирішили розширити, і 1 жовтня 
на алеї висадили ще 28 сакур. Від-
так представники Книги рекордів 
визнали алею із сакурами найдо-
вшою в Україні.

«Згідно із нашими замірами, 
загальна довжина бульвару – 
1,8 кілометра. Засаджена частина 
алеї складає 1,4 кілометра. Від-
тепер вона має статус найдовшої 
в Україні – щоб її перейти, по-
трібно близько 20 хвилин», – по-
відомив під час акції експерт На-
ціонального реєстру України 
Марк Орловський.

Саджанці, разом із комунальни-
ками, висаджували представники 
міської влади та японського по-
сольства в Україні. Організатори 
акції впевнені – алея стане попу-
лярним громадським простором 
і родзинкою Лівобережжя. 

«Алея сакур на бульварі 
Верховної Ради буде однією 
з найкрасивіших локацій Ліво-
бережної частини Києва. Сьогодні 

важливо, щоби красиві місця були 
не лише у центрі, а й у спальних 
районах. І щоб жителі могли насо-
лоджуватися чудовими локаціями 
неподалік дому. Тим паче, що деякі 
види сакур, які ростуть на алеї, 
цвітуть двічі на рік. Можу тільки 
уявити, яка неймовірна краса тут 
навесні. Тому я вважаю, що такі 
ініціативи треба усіма способами 
підтримувати та популяризувати. 
До речі, запитувала у представника 
Посольства Японії, яка найдовша 
алея сакур на його Батьківщині. 
Він не зміг відповісти – лише уточ-
нив, що цих дерев в Японії дуже 
багато», – розповіла «Вечірньому 
Києву» заступниця голови КМДА 
Марина Хонда.

Така прихильність України 
до японської культури посилить 
дружбу нашої держави з Японією, 
вважають у Посольстві.

«Сакура – це символ Японії та 
дуже красиве дерево з прекрасним 
цвітом. У 2017 році під час від-
значення року Японії в Україні 
висадили дуже багато цих дерев, 
зокрема за підтримки нашого По-
сольства. Між Україною та Японією 

розвиваються дуже тісні відносини. 
Ми дуже хочемо й надалі розвивати 
нашу дружбу і показати Україні 
більше японської культури та кра-
си», – зазначив під час заходу за-
ступник глави місії Посольства 
Японії в Україні Оцука Кадзуя. 

Більшу частину сакур, які вже 
ростуть на бульварі, закупили за 
бюджетні кошти. Ще частину – при-
дбали меценати, які не афішують 
своє ім’я.

«Я дуже вдячний місту та 
платникам податків, адже за-
вдяки вам Дніпровський район 
сьогодні сміливо можна назвати 
першим за кількістю зелених на-
саджень. А тепер маємо ще одну 
радість – найдовшу алею сакур, 
яка буде, напевно, найкрасивішою 
в Києві. Взагалі раніше вирішили, 
що Києву бракує зелені, особливо 
у спальних районах, і потрібно ви-
переджати забудовників та масово 
садити дерева. Думаю, що ми не 
здаватимемо позицій і будемо 
продовжувати засаджувати столи-
цю», – зазначив заступник голови 
КМДА Олександр Харченко, який 
є ініціатором рекорду.

Фахівці кажуть, що осінь – най-
кращий час для висадки сакур. За 
зиму вони встигнуть адаптуватись 
і вже навесні тішитимуть пере-
хожих. Та, звісно ж, – стануть по-
пулярною фотолокацією.

«Висаджувати сакури на осінь 
дуже добре, бо вони встигнуть вко-
рінитися – волога, яка буде посту-
пати від опадів та снігу дозволить 
отримати максимум мінеральних 
речовин. Також на алеї працює 
локальна крапельна система по-
ливу, яка з вечора до ранку подає 
воду деревам. Тому вони точно 
приживуться», – запевнив в.о. ген-
директора КО «Київзеленбуд» 
Олексій Король.

З його слів, на алеї ростуть сім сортів 
сакур, які будуть квітнути різними 
кольорами – від насиченого рожевого 
до молочного. Вартість одного саджан-
ця – від 2 000 до 3 200 грн. Стільки 
ж коштують і традиційні клени та липи, 
кажуть у «Київзеленбуді».

Цікаво, що на рекорді не зупи-
нятимуться, і впродовж наступних 
двох років у сквері хочуть засадити 
ще близько 250 сакур. У планах, 
щоби бульвар Верховної Ради став 
найбільш дивовижним за кількістю 
та різноманітністю сакур не лише 
у столиці та Україні, а й у світі.
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Кияни побачать великий 
футбол: глядачам 
дозволили вхід на трибуни

Комісія з надзвичайних ситу-
ацій міста дозволила проводити 
футбольні матчі за присутності 
глядачів.

Київ погодився з пропозицією 
Української асоціації футболу 
щодо проведення міжнародних 
матчів під егідою УЄФА за при-
сутності на трибунах вболіваль-
ників. Про це повідомив міський 
очільник Віталій Кличко.

Місця на стадіонах можна буде 
заповнювати на 30%. Кличко під-
креслив, що це стосується тільки 
міжнародних матчів.

Із дотриманням протиепіде-
мічних вимог та правил дозво-
лили часткове залучення вбо-
лівальників на наступні матчі: 

9 жовтня на стадіоні «Обо-
лонь» кваліфікаційний раунд 

Чемпіонату Європи серед мо-
лодіжних команд між збірними 
України та Румунії.

10 жовтня на «Олімпійсько-
му» зустрінуться збірні України 
і Німеччини. Це буде матч Ліги 
націй УЄФА.

13 жовтня – теж на «Олім-
пійському» – вийдуть на поле 
національні збірні України та 
Іспанії.

«Будемо чекати, вболівати 
і дотримуватися правил безпеки на 
стадіонах. Але просимо вболіваль-
ників не нехтувати правилами, які 
відомі всім. Щоб спортивне свято 
не спричинило спалаху захворю-
вання», – зазначив Віталій Кличко.
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