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Тарас КРИВОРУЧКО: 
«Понад 40% води, 

що подається у домівки 
киян, проходить 

очищення за допомогою 
безхлорних технологій»

Борги за опалення  
можна сплатити 
частинами

Київський фунікулер 
вперше за майже  
40 років модернізують 

«Укравтодор» 
обіцяє до кінця року 
відремонтувати 
Дарницькій міст
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Медичний туризм може допомогти Києву 
впоратись із кризою, – Марина Хонда
Про це заявила  
заступниця голови 
КМДА Марина Хонда 
під час відкриття 
форуму MedTW.
Ukraine, який відбувся 
3 березня у столиці.

Медичний та оздоровчий на-
прями туризму можуть стати од-
ними із головних для відновлен-
ня туристичної галузі Києва. Для 
цього у столиці є всі можливості 
та ресурси.

«Минулий рік відчутно вдарив 
по туристичній галузі усього світу. 
Що стосується Києва, то ми втрати-
ли майже 75% туристичних потоків 
та 46% податкових надходжень. Так 
збіглося, що пандемія припала саме 
на той рік, коли ми визначили на-
прям медичного туризму для себе 
як перспективний. Раніше столицю 
щороку відвідували з оздоровчою 
метою близько 70 тисяч іноземців, 
кожен із яких у середньому ви-
трачав тут близько 3000 доларів. 
Нині, звісно, ця цифра набагато 
менша. Але з іншого боку, панде-
мія показала, що саме медичний 

та оздоровчий туризм може стати 
тим рушієм, який виведе всю га-
лузь із кризи», – зазначила Марина 
Хонда під час відкриття форуму 
MedTW.Ukraine.

Вона також додала, що в місті 
717 приватних клінік, які пропо-
нують широкий спектр лікуваль-
них та оздоровчих послуг, мають 
висококваліфікований персонал, 
використовують європейські про-
токоли лікування і надають якіс-
ний сервіс за помірною ціною. 
Високий попит серед інозем-
них гостей столиці – на послуги 
з офтальмології, стоматології, 
кардіохірургії, пластичної хірургії, 
естетичної медицини та космето-
логії, репродуктивної медицини, 
клітинної терапії тощо.
COVID-19 додав ще один на-

прям, який за прогнозами експертів 
матиме високий попит протягом 
ще довгого часу. Це лікувальні 
та реабілітаційні програми для лю-
дей, що хворіють або перехворіли 
на COVID та мають низку усклад-
нень. Клініки Києва вже готові на-
давати такі послуги з дотриманням 
усіх вимог та протоколів.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Столичні заклади освіти одержать 
1,6 мільярда гривень на ремонти
У Києві уже розпочалась підготовка до нового навчального року,  
до 1 вересня 2021 року в усіх закладах освіти мають закінчити ремонти.

За словами заступника голови 
КМДА Валентина Мондриївсько-
го, до 1 вересня також мають ство-
рити умови для реалізації «Нової 
української школи».

«У столичному бюджеті перед-
бачено 1,6 млрд грн на ці потреби, 
що в розрахунку на одну дитину 

в середньому становить 3,3 тис. 
грн. Ми пішли шляхом повного за-
безпечення дітей усім необхідним, 
де безпека та комфортні умови 
в закладах освіти – наш пріори-
тет», – зазначив він.

Зокрема, ремонтуватимуть 
дахи, фасади, харчоблоки, місця 

загального користування, огорожі 
закладів освіти тощо. 

Пріоритетні напрямки оби-
ратимуть районні адміністрації. 
Також вони визначатимуть про-
грами розвитку шкіл і садочків, 
з огляду на індивідуальні потреби 
закладів освіти. Також у Києві роз-

почався процес переходу шкіл до 
автономії в рамках «Нової укра-
їнської школи».

Як розповів в.о. першого за-
ступника голови КМДА Валентин 
Мондриївський, за результатами 
аналітичного дослідження Центру 
«Освіт Аналітика» при Київському 
університеті ім. Б. Грінченка, 
більшість закладів позитивно 
ставляться до таких нововведень.

Найбільшу підтримку отри-
мала пропозиція реорганіза-
ції районних управлінь освіти 
у сервісні центри для здійснення 
ними інформаційно-аналітичних 
функцій.

«Водночас процес переходу має 
проходити поступово, без зни-
ження якості освітньої послуги. 
Тому зараз разом з Департаментом 
освіти і науки та за підтримки мера 
Віталія Кличка ми працюємо над 
створенням ефективної моделі 
управління школами, яка насампе-
ред сприятиме якісному розвитку 
та підготовці наших дітей до до-
рослого життя», – додав Валентин 
Мондриївський.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Сьогодні кияни 
отримують 
абсолютно безпечну 
питну воду,  
яка відповідає 
чинним Державним 
санітарним  
нормам, 
що максимально 
наближені 
до європейських.

«Понад 40% води, що подається у домівки 
киян, проходить очищення за допомогою 
безхлорних технологій», — Тарас Криворучко
Депутат Київради Тарас Криворучко розповів про якість питної 
води та реконструкцію стратегічних об’єктів столиці.

Представники Постійної 
комісії Київради з питань 
житлово-комунального 

господарства та паливно-енерге-
тичного комплексу продовжують 
перевіряти найбільші підприємства 
столиці, від яких залежить жит-
тєзабезпечення містян. Зокрема, 
нещодавно депутати відвідали 
Дніпровську водопровідну станцію, 
яка подає воду майже третині киян.

Також столичні обранці проін-
спектували єдині очисні споруди 
стічних вод Києва та прилеглих міст 
і селищ — Бортницьку станцію ае-
рації (БСА). Чи безпечно пити воду 
з-під крана? Коли жителі Дарниць-
кого району нарешті позбудуть-
ся неприємного запаху від БСА? 
Де планується побудувати новий 
сміттєпереробний комплекс? Про 
це та багато іншого «Вечірньому Ки-
єву» розповів заступник голови По-
стійної комісії Київради з питань 
ЖКГ та ПЕК Тарас Криворучко.

— Тарасе Григоровичу, що вас 
особисто вразило під час від-
відування Дніпровської водо-
провідної станції?

— Як відомо, вода — це основа 
життя, але тільки якщо вона чиста. 
Дніпровська водопровідна станція, 
що розташована в Оболонському 
районі, працює з 1939 року. Деякі 
агрегати й досі «в строю». Втім 
на станції вже модернізували кіль-
ка важливих об’єктів. Зокрема, 
збудовано цех із новітнім облад-
нанням для очистки води діокси-
дом хлору.

На відміну від рідкого хлору, 
це більш ефективний та безпечний 
реагент для знезараження води. 
Діоксид хлору використовують 
багато міст Європи, зокрема, Ві-
день, Барселона, Варшава, Краків, 
Нюрнберг, Бонн та багато інших.

Київводоканал ретельно вивчив 
закордонний досвід і серед різ-
них варіантів знезараження обрав 
саме цей оптимальний варіант. 
А щоб знезаражена вода до подачі 
у мережу зберігалась у належних 
умовах, за новими технологіями 
на станції реконструювали резер-
вуари для чистої води.

Наразі вже понад 40% води, 
що подається у домівки киян, про-
ходить очищення за допомогою без-
хлорних технологій. На Дніпровській 
водопровідній станції якість та без-
пека питної води контролюється 
цілодобово та на всіх етапах очищен-
ня. Застарілі технології хлорування 
поступово залишаються у минулому. 
До речі, наразі планується технічне 
переоснащення та модернізація Дес-
нянської водопровідної станції, роз-
ташованої на Воскресенці, яка екс-
плуатується з 1961 року і забезпечує 
водою 2/3 помешкань киян.

— Так можна пити воду з-під 
крана чи ні?

— Сьогодні кияни отримують 
абсолютно безпечну питну воду, 
яка відповідає чинним Державним 
санітарним нормам, що макси-
мально наближені до європейських. 

Але є ще одна важлива проблема, 
пов’язана з якістю води у Києві, 
це стан трубопроводів. Частині 
з них виповнилося понад 50 років. 
За довгий час експлуатації в трубах 
накопичується осад, унаслідок чого 
при транспортуванні води вона 
може дещо змінювати свою якість, 
колір та вміст. Якщо ця пробле-
ма вирішується регулярною про-
чисткою Київводоканалом своїх 
мереж, то труби, котрі знаходяться 
в будинках, ніхто не чистив з часу 
їх введення в експлуатацію.

До речі, Київводоканал планує 
за власний кошт зробити пробну 
очистку труб водопостачання для 
початку в 10 будинках різного типу. 
Це дасть змогу визначити ефект 
і вартість таких робіт в будинках 
різного віку і поверховості.

Нагадаю, що київський водо-
провід — це 4300 кілометрів ме-
реж, по яких щодня до осель киян 
постачається 700 мільйонів літрів 
питної води. Вона надходить з трьох 
джерел: 65% — з Десни, 25% — 
з Дніпра та 10% — з артезіанських 
свердловин.

— Як проходить реконструкція 
Бортницької станції аерації?

— Станція займає величезну 
територію у 150 гектарів. Осо-
бливо цікаво було відвідати лабо-
раторію, де відбувається постій-
ний моніторинг стану побутових 
стічних вод, а також побутових 
і  промислових стоків на  вході 
до станції, а головне — на виході. 
Адже після всіх етапів очищення 
вода повертається у Дніпро. Зо-
крема, для біологічної оцінки якості 
води, крім звичних реагентів, ви-
користовуються також планктонні 
рачки дафнії. Якщо 90% цих орга-
нізмів живуть в очищеній воді, вона 
вважається придатною для скиду 
в Дніпро.

Сьогодні коштом міського бю-
джету та Державного фонду регі-
онального розвитку завершується 
будівництво нової насосної станції 
першого підйому. Це дозволить 
підвищити енергоефективність БСА 
та якість очищення каналізаційних 
стоків. Завершити будівництво 
насосної станції планують у грудні 
2021 року.

— А чи можливо взагалі по-
збутися неприємного запаху 
від станції?

— Великі сподівання ми по-
кладаємо на масштабний проєкт 
модернізації БСА за фінансової 
і технічної підтримки японського 
уряду. Впевнений, що після його 
реалізації значно поліпшиться 
екологічний стан не лише Дарниць-
кого району, але й усього Києва 
та області. Містяни нарешті позбу-
дуться того неприємного запаху, 
який відчувають жителі Бортничів, 
Позняків, Харківського масиву.

Нагадаю, ще у 2015 році між 
Україною та Японією була під-
писана кредитна угода для за-
лучення коштів на реконструк-
цію БСА на пільгових і вигідних 
для нас умовах від Японського 
агентства міжнародного співро-
бітництва (JICA). Кредит на суму 

108 мільярдів єн (понад мільярд 
доларів) надається на 40 років під 
0,1% річних із пільговим періодом 
10 років.

Зараз, наприклад, весь осад, 
що утворюється в процесі очи-
щення стічних вод, після оброб-
ки перекачується на мулові поля 
у Бориспільському районі. Там він 
висихає, злежується, перетворюю-
чись майже на камінь. З цим осадом 
неможливо нічого зробити. Така схе-
ма була розроблена ще у 60-х роках 
минулого століття. Модернізація БСА 
дозволить позбавитися від цього 
мулу. Японські технології перед-
бачають спалювання осаду в дрібну 
золу прямо на території станції.

Київрада зробила все можли-
ве, щоб роботи почалися якомога 
швидше, але процес затягнувся 
через низку ретельних бюрокра-
тичних процедур з японського боку. 
Адже мова йде про масштабний 
проєкт і великий державний кредит. 
Сподіваюся, що уже наприкінці 
весни завершиться процедура ви-
значення генерального підрядни-
ка робіт і нарешті розпочнеться 
реконструкція. А через 5–6 років 
у нас по суті з’явиться нова станція 
аерації без неприємних запахів. Но-
вітні японські технології дозволять 
удосконалити очищення стічних 
вод і забезпечити впевнену роботу 
станції аерації на десятиліття впе-
ред. Хоча, підкреслюю, сьогодні зво-
ротні води БСА відповідають усім 
вітчизняним санітарним нормам.

— Але ці показники контролю, 
мабуть, застаріли?

— Так, наші норми контролю 
очищених стоків, на відміну від єв-
ропейських, а тим більше від япон-
ських, допускають потрапляння 
у Дніпро значної кількості фосфа-
тів, сульфатів, які провокують ріст 
водоростей і, як наслідок, цвітіння 
води. Це призводить до задухи риби 
та гибелі інших мешканців водойм.

Очевидно, що застарілі норми 
контролю стічних вод необхідно 
змінювати на законодавчому рівні. 
Проте цьому заважає потужне лобі 
хімічних промисловців. Втім це ви-
мога часу. Вважаю, що Київрада 
має звернутися з цього приводу 
до парламенту.

— А як просуваються робо-
ти з закриттям найбільшого 
в Україні сміттєвого полігону 
в Підгірцях?

— Роботи з рекультивації пере-
повненого полігону тривають. Адже 
це не просто величезна купа сміт-
тя, а складна інженерна споруда. 
Оскільки полігон вичерпав свій 
ресурс, Київрада ще у 2018 році 
прийняла рішення про його за-
криття. Втім, це дуже складний 
і тривалий процес.

Паралельно місто працює 
над пошуком нових полігонів 
і сміттєпереробних потужностей. 
Наша комісія дала протокольне 
доручення Департаменту житло-
во-комунальної інфраструктури 
КМДА підготувати та провести 
конкурс для визначення найкра-
щих проєктів комплексного по-
водження з твердими побутовими 
відходами. Для вирішення цього 
питання знадобиться мінімум 

3–4 роки. Зокрема, розглядається 
варіант щодо створення сучасного 
сміттєпереробного підприємства 
у Чорнобильській зоні. Можливо, 
буде визначений не один, а кілька 
виконавців цієї комунальної по-
слуги. Адже лівий та правий береги 
Києва мають свою специфіку.

— Комісія з питань ЖКГ готує 
проєкт рішення щодо створення 
«револьверного фонду», який 
надаватиме поворотну фінан-
сову допомогу ОСББ та ЖБК для 
проведення капітальних ре-
монтів будинків. Навіщо запро-
ваджувати нову систему, якщо 
в місті вже працюють програми 
співфінансування?

— З цього року капітальні ре-
монти у будинках проводитимуться 
виключно на умовах співфінан-
сування, коли місто оплачує 70% 
вартості робіт, мешканці — 30%. 
Але сьогодні киянам, які, напри-
клад, хочуть утеплити будинок 
чи виконати інші вартісні роботи, 
важко сплатити свою частку суми 
за півроку-рік. Тому завданням 
револьверного фонду буде надання 
мешканцям під мінімальний від-
соток кредиту чи позики на 3 роки.

Мешканці зможуть отримати фі-
нансування відразу, а повертатимуть 
свою частку цих 30% протягом кіль-
кох років. Таким чином, повернення 
запозичених коштів стане посиль-
ним для співвласників будинків. 
Потім цими грошима скористаються 
інші мешканці. Саме тому, за прин-
ципом дії поворотного механізму, 
фонд називається револьверним. 
Плануємо вже цього року запустити 
нову систему в роботу. Для початку 
фонд матиме 200 мільйонів гри-
вень. Згодом плануємо збільшити 
цю суму за допомогою європейських 
програм. Розподілятимуться гроші 
на конкурсній основі.

— Нещодавно комісія розгля-
нула пропозиції Інституту тех-
нічної теплофізики та можли-
вості їх впровадження у систему 
теплопостачання Києва. Є цікаві 
розробки?

— Безперечно, зокрема, у галузі 
хімічного очищення димових газів 
підприємств. Наприклад, на єдино-
му в Україні сміттєспалювальному 
заводі «Енергія», який утилізує 
25% столичного сміття, на замов-
лення Київтеплоенерго почалося 
будівництво високотехнологічної 
системи хімочистки.

Згідно з висновками Інституту 
вугільних енерготехнологій та Ін-
ституту технічної теплофізики, 
прийнято схему напівсухого хі-
мічного очищення димових газів, 
обрано технологію та обладнання, 
а також забезпечено технічний 
і науковий супровід будівництва.

Після впровадження системи, 
димові гази заводу відповідатимуть 
нормативним документам ЄС, які 
у 5 разів суворіші за чинні україн-
ські норми викидів.

Впевнений, що українські роз-
робники та виробники мають вели-
чезний потенціал, тому ми будемо 
їх всіляко підтримувати.

Олександр ГАЛУХ,  
«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)

(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

Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ»
м. Київ, Київської області, код ЄДРПОУ 

05391057 
(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 від-

мовляються 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 господарювання.

Україна, 04212, м. Київ, вул. Богатирська, 3, 
тел. (044) 412-84-10

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи-підприєм-

ця (поштовий індекс, адреса), контактний  
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Видобування підземних вод Київського родовища 
проводиться на двох водозабірних ділянках, а саме 
ділянці «Оболонь» та родовищі «Оболонь», які роз-
ташовані на чотирьох майданчиках.

На родовище «Оболонь» видобування мінеральних 
природних столових вод для промислового розливу 
в пляшки під назвою «Оболонська» відбувається 
свердловиною № 2247(6ю), що знаходиться поза 
території ПрАТ «ОБОЛОНЬ» в кількості 800 м3/добу 
(категорія А) (спеціальний дозвіл на користування 
надрами №1442 від 26.06.1998, строком дії до 
26.06.2028 року).

На ділянці «Оболонь» Київського родовища ви-
добування питних підземних вод відбувається для 
питних, санітарно-гігієнічних, виробничих потреб 
підприємства (Дозвіл на спеціальне водокористування 
№52/КІ/49д-20 від 31.08.2020 року). Ділянка «Обо-
лонь» експлуатується свердловинами №№ 1с, 2с, 
3с, 4с, 5с та свердловинами №№ 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 
9ю, 10ю, облаштованими на сеноман-келовейський 
водоносний комплекс і байоський водоносний гори-
зонт, відповідно (спеціальні дозволи на користування 
надрами №1440 та 1441 від 26.06.1998, строком дії 
до 26.06.2028 року).

Водозабір мінеральних природних столових вод – 
свердловина №2247 (6-ю), яка розроблена з метою 
промислового розливу в якості мінеральної при-
родної столової під торговою маркою «Оболонська» 
та водозабір питних підземних вод – свердловини 
№№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю, 
які розроблені з метою господарсько-питного водо-
постачання підприємства.

За складністю геолого-гідрологічних умов ділянка 
«Оболонь» Київського родовища питних підземних вод 
відноситься до групи родовищ складної геологічної 
будови (2 група) відповідно до Класифікації запасів 
і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Технічна альтернатива 1:
У 1972 р. затверджені запаси підземних вод 

Київського родовища для господарсько-питного 
водопостачання м. Києва та інших населених пунктів 
(протокол ДКЗ від 25.12.1972 № 6779). Підрахунок 
експлуатаційних запасів в межах площі близько 
30 тис. км2 виконувався методом математичного 
моделювання. Для оцінки запасів свердловини були 
згруповані у «великі колодязі». Ділянка «Оболонь» зна-
ходиться в межах однойменного великого колодязя 
«Оболонь» Київського родовища, по якому затвер-
джені запаси підземних вод сеноман-келовейського 
водоносного комплексу – 52 тис. м3/добу (категорії 
А+В), середньоюрського (нині байоського) водо-
носного горизонту – 69 тис. м3/добу (категорії А+В).

У 2012р. ДКЗ затверджені запаси питних підземних 
вод для ПАТ «Оболонь» (нині ПрАТ «ОБОЛОНЬ») по 
ділянці «Оболонь» Київського родовища у кількості 
16,8 тис. м3/добу, у т. ч. за категоріями (м3/добу): 
А-10830, В-5970 (протокол ДКЗ від 31.08.2012 
№ 2720).

Протягом 2017р. Державним підприємством 
«Український державний геологорозвідувальний 
інститут» (далі – УкрДГРІ) за технічним завданням  
ПрАТ «ОБОЛОНЬ» виконана повторна геолого-
економічна оцінка експлуатаційних запасів питних 

підземних вод по ділянці «Оболонь» Київського 
родовища. Заявлена потреба в питній підземній воді 
складає 16,8 тис. м3/добу без визначення першо-
чергової потреби.

Родовище експлуатується з часу розвідки 
шляхом видобування підземних вод зі сверд-
ловин №№1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр, 
8ю, 9ю, 10ю).

У 2012р. ДКЗ затверджені експлуатаційні запаси 
мінеральної природної столової води родовища 
«Оболонь» в кількості 800 м3/добу (категорія А) 
(протокол ДКЗ від 18.01.2008 №1435).

Протягом 2016 р. Київською гідрологічною екс-
педицією ДП «Українська геологічна компанія» за 
технічним завданням ПАТ «Оболонь» (нині ПрАТ 
«ОБОЛОНЬ») виконана повторна геолого-економічна 
оцінка родовища «Оболонь». Заявлена потреба 
в мінеральній природній столовій воді становить 
800 м3/добу.

Родовище експлуатується з часу розвідки 
шляхом видобування підземних вод зі сверд-
ловини № 2247(6ю).

Видобування води здійснюється відповідно до 
чинного проекту розробки родовища свердловинними 
електричними насосами з подачею до виробничих 
приміщень по водогону.

Технічна альтернатива 2:
Модернізація насосного обладнання на свердло-

винах з встановленням сучасних насосних агрегатів 
Grundfos.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1:
Планована діяльність здійснюється в межах тери-

торії ПрАТ «ОБОЛОНЬ», м. Київ, Київської області за 
адресою (місцем розміщення діючих свердловин):

– ділянка мінеральних природних столових вод, 
свердловина №2247(6ю);

– ділянка питних підземних вод , свердловини: 
№№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, бюр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю.

Водозабірні свердловини питних підземних вод та 
мінеральних природних столових вод – знаходяться 
на 4 майданчиках в Оболонському адміністративному 
районі м. Києва за адресами, а саме:

 – вул. Полярна (сверд.№№2с,6ю,6юр);
 – перетин вул. Полярна та вул. Богатирська 

(сверд.№№1с,5с,9ю,10ю);
 – перетин вул. Поперечна та вул. Лебединська 

(сверд.№№3с,7ю,7юр);
 –  в у л .  С і м ’ ї  Ш о в к о п л я с і в  ( Д и б е н к о ) 

(сверд.№№4с,8ю).

Географічні координати водозабірної свердловини

свердловина ПнШ СхД
№ 2247(6ю) 50° 30’  54” 30° 28’ 44”

№ 1с 50° 31’ 02” 30° 28’ 59”
№ 2с 50° 30’ 54” 30° 28’ 45”
№ 3с 50° 31’ 23” 30° 28’ 44”
№ 4с 50° 31’ 38” 30° 28’ 35”
№ 5с 50° 31’ 03” 30° 28’ 55”

№ 6юр 50° 30’ 53” 30° 28’ 43”
№ 7ю 50° 31’ 23” 30° 28’ 46”

№ 7юр 50° 31’ 22” 30° 28’ 46”
№ 8ю 50° 31’ 38” 30° 28’ 36”
№ 9ю 50° 31’ 03” 30° 28’ 54”

№ 10ю 50° 31’ 01” 30° 28’ 59”
Територіальна альтернатива 2: 
Видобування питних підземних вод здійснюється 

на детально розвіданій ділянці «Оболонь» Київ-
ського родовища та родовищі «Оболонь», запаси 
якого затверджено Державною комісією України по 
запасах корисних копалин і враховані державним 
балансом запасів корисних копалин. Інші родовища 
питних підземних вод в даному районі відсутні. 
У зв’язку з цим територіальна альтернатива 2 не 
розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності.

Вплив на соціальне середовище носить пози-
тивний аспект. Планована діяльність є безпечною 
для населення і відповідає діючому природоохо-
ронному законодавству. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні 
працездатного населення робочими місцями, сплаті 
податків в місцеві бюджети (в т.ч. в сплаті рентних 
платежів), виробництві продукції і як наслідок по-
кращенні економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Всього на сьогоднішній день на ділян-
ці «Оболонь» Київського родовища обладнано 
5 експлуатаційних свердловин на сеноман-кело-
вейський водоносний комплекс №№ 1с, 2с, 3с, 
4с і 5с та 6 свердловин на байоський водонос-
ний горизонт №№ бюр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю і 10ю. 
Заявлена потреба в питній підземній воді складає  
16,8 тис. м3/добу без визначення першочергової 
потреби.

На байоський водоносний горизонт на ділянці 
водозабору ПрАТ «ОБОЛОНЬ» також закладена 
свердловина №2247(6ю), яка виводить на земну 
поверхню мінеральні природні столові води, запаси 
якої становлять 800 м3/добу.

В адміністративному відношенні родовище «Обо-
лонь» розташоване в Оболонському районі м. Києва 
по вул. Богатирській, 3.

Ділянка мінеральних природних столових 
вод, свердловина №2247(6ю).

Родовище мінеральних підземних вод «Оболонь» 
пов’язане з відкладами орельської світи середньої 
юри, які літологічно представлені дрібно – та серед-
ньозернистими пісками, що чергуються з прошарками 
та лінзами глин. Водоносний горизонт в межах 
родовища залягає в інтервалі глибин 230–270 м. За-
гальна потужність горизонту складає 40 м. У покрівлі 
водоносного горизонту залягають глини ніжинської 
і підлужної світ середньої юри (батські глини), які 
в свою чергу покриті глинами з прошарками піско-
виків ічнянської світи середньої юри. Загальна по-
тужність водотривких порід становить 60 м. У підошві 
середньоюрських пісків залягає нижньотріасова 
піщано-глиниста товща.

Водоносний горизонт напірний. Величина на-
пору становить 172,48 м. П’єзометричний рівень 
встановлюється на глибині 62,52 м. Дебіт сверд-
ловини № 2247(6ю) при дослідній відкачці становив 
16,7 дм7с (1440 м3/д) при зниженні рівня на 31,0 м.

Води горизонту гідрокарбонатні натрієво-каль-
цієво-магнієві з мінералізацією 292,9–382,5 мг/дм3, 
загальною жорсткістю 3,83–4,8 ммоль/дм3

Ділянка питних підземних вод, свердловини:
№№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 

9ю, 10ю.
Ділянка «Оболонь» Київського родови-

ща питних підземних вод пов’язана з різними 
в стратиграфічному та літолого-фаціальному від-
ношенні відкладами іваницької світи середньої-
верхньої юри, загорівської, журавинської, бурімської 
світ нижньої-верхньої крейди (сеноман-келовей-
ський водоносний комплекс), а також відкладами 
орельської світи байоського ярусу середньої юри 
(байоський водоносний горизонт).

У літологічному відношенні сеноман-кело-
вейський водоносний комплекс представлений 
пісками різнозернистими (дрібнозернистими), зі 
стяжіннями кременів, тріщинуватими пісковиками 
з прошарками глин. Глибина залягання комплексу – 
75–115 м, середня потужність відкладів – близько 
34 м. Водоносний комплекс перекривається мер-
гельно-крейдовою товщею верхньої крейди потуж-
ністю 16–18 м. У підошві водоносного комплексу 
залягають глинисті відклади ічнянської світи, що 
є частиною регіонального водотриву потужністю 
88–106м. Водоносний комплекс напірний. Величина 
напору над покрівлею становлять близько 50–56 
м. Статичні рівні води в свердловинах встановлю-
ються на глибинах 20–25 м. Дебіти свердловин 
становлять 8,45–19,44 дм3/с при зниженні рівня 
на 10–40 м. За хімічним складом підземні води 
водоносного комплексу є гідрокарбонатними, 
хлоридно-гідрокарбонатними різного катіонного 
складу з сухим залишком, що змінюється в межах 
від 255 до 606 мг/дм3, загальною жорсткістю – від 
3,75 до 7,93 ммоль/дм3, водневим показником – від 
6,7 до 8,4 од. рН; вміст заліза загального стано-
вить 0,08–0,65 мг/дм3, амонію – 0,04–0,78 мг/дм3, 
кремнію – 13,25–15,72 мг/дм3.

Байоський водоносний горизонт літологічно 
представлений пісками кварцовими різнозернисти-
ми (середньозернистими) з прошарками та лінзами 
глин, що залягають в інтервалі глибин 230–284 м. 
Загальна потужність піщаних відкладів становить 
34–44 м. Перекриваються водозбагачені породи 
батськими глинами середньої юри, у підошві їх 
залягає глиниста товща нижнього тріасу. Статич-
ний рівень встановлюється на глибинах 75–79 м. 
Підземні води горизонту напірні. Величина напору 
становить 150–167 м. Дебіт свердловин становить 
15,51 – 12.23 дм3/с при зниженні рівня на 6–48 м. 
За хімічним складом підземні води водоносного 
горизонту є хлоридно-гідрокарбонатними різного 
катіонного складу з сухим залишком, що зміню-
ється в межах від 289 до 467 мг/дм3, загальною 
жорсткістю – від 3,2 до 5,7 ммоль/дм3, водневим 
показником – від 6,7 до 8,4 од. рН; зміст заліза 
загального становить 0,06–0,61 мг/дм3, амонію – 
< 0,1–1,0 мг/дм3.

Експлуатаційні запаси водозабірної свердловини

свердловина А+В, м3/добу А, м3/добу В, м3/добу

№ 2247(6ю) - 800,0 -
№ 1с

6920 5190 1730
№ 2с
№ 3с
№ 4с
№ 5с

№ 6юр

9880 5640 4240
№ 7ю

№ 7юр
№ 8ю
№ 9ю

№ 10ю
6. Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльнос-
ті встановлюються згідно Законодавства України 
з дотриманням нормативів граничнодопустимих 

рівнів екологічного навантаження на природне се-
редовище, санітарних нормативів, охорони праці, 
пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження 
з відходами тощо.

Щодо технічної альтернативи 2: аналогічні щодо 
технічної альтернативи 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1: дотримання 
меж поясів ЗСО.

Щодо територіальної альтернативи 2: не роз-
глядається з причин, вказаних в пункті 3.

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

Щодо технічної альтернативи 1:
На родовищі використовується закрита система 

забору, очищення, розподілу води, що відповідає 
сучасним вимогам. Насосні станції побудовані відпо-
відно ДБН В.2.5–74:2013 «Водопостачання, зовнішні 
мережі та споруди. Основні положення проектуван-
ня», та задовольняють умовам, які не допускають 
забруднення водоносних горизонтів. Експлуатація 
водозаборів Київського родовища проводиться з 1972 
року, тому інженерна підготовка і захист території 
здійснюється вже існуючою інфраструктурою;

Прийняті рішення по експлуатації водозаборів 
забезпечують раціональне використання земельних 
ресурсів та розвіданих запасів підземних вод.

Щодо технічної альтернативи 2: аналогічні щодо 
технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: Водо-
забори Київського родовища розташовані в межах 
земельного відводу на територіях, погоджених 
у встановленому порядку. Зони санітарної охорони 
витримані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водо-
постачання, зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування» та передбачають заходи, які 
не допускають забруднення водоносних горизонтів.

Щодо територіальної альтернативи 2: не роз-
глядається.

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

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля 
щодо технічної альтернативи 1 включають:

 – клімат, мікроклімат – впливи відсутні;
 – повітряне середовище – впливи відсутні;
 – водне середовище – в період експлуатації: 

вплив полягає у водовідборі підземних вод у кількості 
800 м3/добу + 16800 м3/добу (згідно спеціальних 
дозволів на користування надрами);

 – геологічне середовище – впливи відсутні;
 – ґрунти – при продовженні планованої діяльності 

впливи відсутні;
 – фауна – впливи відсутні;
 – флора – впливи відсутні;
 – соціальне середовище (населення) – по-

зитивний;
 – техногенне середовище – впливи відсутні.
Щодо технічної та територіальної альтернативи 2: 

не розглядається.

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

Друга категорія видів діяльності, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (пункт 3, частина 3 стаття 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля») – видобування 
корисних копалин.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (заче-
плених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД 
у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, під-
лягає 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 громад-
ського обговорення планованої діяльності; аналіз 
уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку на-
дає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 

результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження пла-
нованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
бачає право і можливості громадськості для участі 
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Укра-
їни з метою запобігання 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 громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

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

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють 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 об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде подовження 
спеціального дозволу на користування надрами 
Київського родовища питних підземних вод на ділянці 
«Оболонь» Київського родовища та родовище «Обо-
лонь» мінеральних природних столових підземних 
вод, який видається Державною службою геології 
та надр України. (вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11, Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»), що видається Державною службою 
геології та надр України (Держгеонадра).

(орган, до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення)

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

Управління екології та природних ресурсів ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), поштова адреса: 
04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел: (044) 336-64-15, 
електронна адреса: ecodep@kmda.gov.ua, контактна 
особа: Возний Олександр Іванович.

(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, номер теле-

фону та контактна особа)

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта 

оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

№  
з/п

Найменування та площа 
об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення  
незалежної оцінки

Орієнтовна  
дата оцінки

Очікувана найбільша 
ціна надання послуг, 

грн

1.
Нежитлові приміщення  

(літ. А) площею 67,8 кв.м
м.Київ,  

вул. Кропивницького, 12

визначення  
ринкової вартості  
для приватизації

28.02.2021 4 500,00

Детальну інформацію розміщено на 
вебсторінці Департаменту комунальної 
власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/
засідання-конкурсної-комісії/).

Замовник та платник послуг з оцін-
ки – Департамент комунальної власності 
м. Києва.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної 
діяльності буде здійснюватися відповід-
но до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом Фонду державного 
майна України 31.12.2015 № 2075, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у 
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 
47, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 20.02.2018 за № 198/31650) 
(далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються пре-
тенденти, які діють на підставі чинного 

сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
яким передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 
спеціалізацією в межах цього напряму 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у 
конкурсі (учасників конкурсу) передбачені 
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги 
до конкурсної документації, порядку її 
складання, оформлення та подання міс-
тяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 
6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до надання послуг з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються 

за встановленими в додатках 3–5 до По-
ложення формами. 

Для визначення об’єкта, подібного до 
об’єкта оцінки, будуть використовуватись 
ознаки подібності, наведені у додатку 2 до 
Положення.

Конкурсна документація подається 
безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 10 до 13:00 19.03.2021. Телефон 
загального відділу: 202-61-55. Конкурсна 
документація претендента подається у за-
печатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті, на 
кожний об’єкт оцінки окремо, з відміткою 
на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності» та зазначенням назви 
об’єкта оцінки.

Конкурс відбудеться о 10:00 24.03.2021 в 
Департаменті комунальної власності м. Києва 
за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10. 
Телефони для довідок: 202–61-70, 202-61-72.

ТОВ «ЕК «КОМФОРТ-МАЙСТЕР» 
повідомляє про наміри отримати До-
звіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами від торговельно-офісно-
го комплексу за адресою: м. Київ, 
Дарницький р-н, вул. Ревуцького, 
буд. 50, 52, 54.

Основна діяльність підприєм-
ства – комплексне обслуговування 
об’єктів.

Об’єкт віднесено до другої групи 
за ступенем впливу об’єкту на за-
бруднення атмосферного повітря, та 
потребує взяття на державний облік 
за обсягами потенційних викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферу.

З метою отримання Дозволу була 
проведена Інвентаризація викидів за-
бруднюючих речовин та розроблені 
Документи, у яких обґрунтовують-
ся обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел торговельно-
офісного комплексу. Після вислов-
лювання побажань, Документи у 
яких обґрунтовуються обсяги ви-
кидів, для отримання Дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, буде надано 
для затвердження у відповідних 
Державних органах.

У результаті проведення вищев-
казаних робіт встановлено, що на 
об’єкті (1, 2, 3-пусковий комплекс 
першої черги будівництва) налічуєть-
ся 90 стаціонарних джерел викидів. 
Джерелами утворення викидів будуть 
три дахові транспортабельні котельні, 
в яких встановлені проточні теплоге-
нератори типу «Діскус-100В» – 90 од., 
паливо – природний газ.

Потужність викидів становить – 
0,702 г/с та 5229,892 т/рік, без пар-
никових газів (вуглецю діоксид, азоту 
(1) оксид (N2O), метану) – 6,156 т/рік.

Нормативна санітарно-захисна 
зона для даного виду діяльності не 
встановлюється. Величини викидів 
не перевищують нормативи гранич-
нодопустимих викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел та 
гігієнічні нормативи в сельбищній 
зоні.

Зауваження та пропозиції щодо 
намірів приймаються в місячний 
термін після публікації оголошення 
до Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації за адресою: 
02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, 
тел.: (044) 564-96-65, 564-96-50, 
564-90-35

Втрачене посвідчення серія УБД №118249 від 30.06.2016 р.,  видане 
Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил 
України, на ім’я  Кисіль Володимир Олегович, вважати недійсним.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УНІВЕР 
МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 33777261 (надалі – 
«Товариство») 

повідомляє про тимчасову зміну місцезнаходження 
Товариства на період проведення ремонту приміщення за 
офіційною зареєстрованою адресою місцезнаходження 
Товариства: м. Київ, вул. Жилянська, 68.

Адреса тимчасового місцезнаходження Товариства: 
01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 59, офіс 102.

Дата, з якої Товариство перебуватиме у тимчасовому 
місцезнаходженні: з 19 березня 2020 року.

Період перебування у тимчасовому місцезнаходженні 
Товариства: орієнтовно 4 (чотири) місяці.

Графік роботи Товариства за новим місцезнаходженням: 
з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
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Інститут психології імені Г.С. Кос-
тюка НАПН України оголошує кон-
курс на право реконструкції будівлі 
Інституту психології імені Г.С. Кос-
тюка НАПН України, за адресою 
вул. Паньківська буд. 2, у Голосіїв-
ському районі м. Києва відповідно 
до вимог чинного законодавства 
України.

Умовами конкурсу є:
1. Пропозиції учасників конкурсу 

щодо реконструкції будівлі Інститу-
ту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України;

2. Компенсація переможцем конкурсу 
витрат, понесених організацією на: 

– здійснення будівельно-технічного 
експертного дослідження;

 – незалежну оцінку об’єкта;
 – витрат на публікацію оголошення 

про конкурс за встановленими рахун-
ками відповідних ЗМІ;

3. Надання документів, підтверджу-
ючих платоспроможність учасника кон-
курсу (банківська гарантія виконання 
взятих фінансових зобов’язань, та 
договір поруки для виконання інших 
зобов’язань ).

Конкурс буде проводитися в при-
міщенні будівлі Інституту за адресою: 
вул. Паньківська буд. 2, м.Київ.

Звертаємо увагу учасників, що бю-
джетні кошти не виділяються, рекон-
струкція об’єкту здійснюється виключно 
за власні кошти інвестора.

Кінцевий термін прийняття пропо-
зиції від претендентів 5 квітня 2021 р.

Для участі у конкурсі юридичні особи 
подають наступні документи:

Для заявників, які є юридичними 
особами:

копія заяви про намір узяти участь;
завірені нотаріусом копії установчих 

документів;
довідка з податкової про відсутність 

будь – якої заборгованості;
довідка від заявника про те, що 

проти нього не порушено справу про 
банкрутство;

передпроектні пропозиції ( ескізний 
проект) щодо реконструкції будівлі Ін-
ституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України;

попередній кошторис з визначенням 
вартості фінансових інвестицій.

Для заявника, який є фізичною осо-
бою:

копія заяви про намір узяти участь;
копію документа, що засвідчує осо-

бу заявника;
витяг про реєстрацію фізичної осо-

би, підприємця;
декларацію про доходи або завірену 

в установленому порядку копію звіту 
суб’єкта малого підприємства – фізичної 
особи платника єдиного податку;

довідка з податкової про відсутність 
будь – якої заборгованості;

передпроектні пропозиції ( ескізний 
проект) щодо реконструкції будівлі Ін-
ституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України;

попередній кошторис з визначенням 
вартості фінансових інвестицій.

Ознайомитися з наявними доку-
ментами про технічний стан об’єкту, 
можливо в робочі дні з 10:00 до 15:00 
за місцем розташування об’єкту по 
вул. Паньківська, буд. 2 м. Київ, кабінет 
№17, за попередньою домовленістю. 
Телефон для довідок (044) 288-33-20, 
(044) 288-19-63.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 12 березня 2021 р. о 10:00 буде проводити встановлення меж зе-
мельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченку В.П. за адресою: вул. Вітавська, 69-б у 
Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Лисенко О.В., Мельниченко О.І. (кадастро-
вий номер 8000000000:90:044:0029), Скиба І. М., Кульженко С.М. (кадастровий номер 
8000000000:90:044:0035), Лодченко О. В. (кадастровий номер 8000000000:90:044:0032) або 
Ваших уповноважених представників, бути присутніми для погодження акта прийомки-передачі 
межових знаків на зберігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 12 березня 2021 р. о 11:00 буде проводити вста-
новлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченко Н.Г. за 
адресою: вул. Вітавська, 69-в у Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Скиба І. М., Кульженко С.М. (кадастровий 
номер 8000000000:90:044:0035) або Ваших уповноважених представників, бути 
присутніми для погодження акта прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

Втрачений договір дарування на квартиру серія ААА №821504 від 16.01.1997р. за 
адресою м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, 44, кв.102 на ім’я Чуприна Людмила Петрівна, 
посвідчений Українською нотаріальною палатою, вважати недійсною.

Борги за опалення можна 
сплатити частинами

25% мешканців столиці мають 
заборгованість за теплопостачан-
ня, а 5% — системно не сплачують 
рахунки. У КП «Київтеплоенерго» 
розповіли, як можна реструктури-
зувати борги, не виходячи з дому. 
Кияни накопичили борг за спо-
жите тепло і гарячу воду на майже 
4,2 млрд грн. Більша частина боргів 
припадає на 225 тис. київських 
домогосподарств.

Разом з тим десять найбільших 
боржників за опалення та гарячу 
воду в Києві заборгували понад 
1,6 млн грн. Йдеться про влас-
ників житла у Шевченківському, 

Печерському, Голосіївському 
та Солом’янському районах сто-
лиці площею понад 200 м².

У КП «Київтеплоенерго» нагаду-
ють, що накопичення боргів за опа-
лення та гарячу воду — це в першу 
чергу загальні ризики для тепло-
постачання міста. І нестача фі-
нансового ресурсу унеможливлює 
низку важливих факторів.

«Модернізація інфраструктури, 
закупівлі газу та необхідних для 
ремонтів матеріалів є обов’язковими 
складовими надійної та безпере-
бійної роботи столичної енерге-
тики. Варто зауважити, що попри 

зростання вартості газу в цьому 
опалювальному сезоні, тарифи 
на централізоване опалення та гаря-
чу воду лишились на рівні 2019 року 
завдяки Меморандуму про взаємо-
розуміння, підписаному на початку 
лютого 2020 року між Асоціацією 
міст України та урядом України», — 
повідомили на підприємстві.

Відтак, киян, які мають заборго-
ваність, закликають укласти договір 
про розстрочку боргів та випла-
чувати її частинами. Для цього 
необхідно звернутись до Центру 
комунального сервісу (ЦКС) че-
рез месенджер у Facebook чи Skype, 
та надіслати фото або скан-копії:

паспорта чи документа, що його 
замінює (всі заповнені сторінки)/
ID-картки;

довідки про присвоєння іденти-
фікаційного номера (ІПН);

правовстановлюючого доку-
мента на квартиру або витягу 
з державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно;

довіреності, якщо договір укла-
датиме уповноважена особа.

Щоб спростити і прискорити 
процедуру укладення договору, 
ЦКС запровадив електронну форму 
заявки. Про укладення договору 
телефоном повідомить спеціа-
ліст Центру.

Також для укладення угоди про 
реструктуризацію можна зверну-
тися листом до СП «Енергозбут» 
КП «Київтеплоенерго» за адре-
сою вул. Жилянська, 83/53.

Принагідно киянам нагадують, 
що сплачувати онлайн за кому-
нальні послуги можна в особистих 
кабінетах «Київтеплоенерго» 
та ЦКС, а також з допомогою QR-
коду на рахунку та в платіжних 
онлайн-системах.
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10 найбільших боржників за опалення в Києві

Адміністративний 
район Адреса

Опалювальна 
площа  

квартири, м²
Сума боргу 

(грн)

Солом’янський вул. Кудряшова, 16 264,9 189 619,66
Солом’янський просп. В. Лобановського, 4-Г 444,0 183 210,55

Печерський вул. Старонаводницька, 6-Б 413,2 161 051,57
Голосіївський вул. Саксаганського, 48 296,4 161 010,50
Печерський вул. Ш. Руставелі, 38-А 407,3 150 865,00
Печерський вул. Старонаводницька, 6-Б 1348,5 143 477,09

Шевченківський вул. Ярославів Вал, 14-Г 420,1 144 453,25
Шевченківський вул. Б. Хмельницького, 58-А 504,5 143 294,40
Шевченківський вул. Б. Хмельницького, 72 360,0 148 184,04
Шевченківський вул. І. Франка, 4-Б 223,6 147 120,60

За зміст рекламних оголошень  
відповідає рекламодавець.  

Реклама друкується мовою оригіналу.

Фунікулер оновлять 
вперше за 37 років
Київпастранс збирається онови-

ти кабіни столичних фунікулерів 
вперше за 37 років.

Як повідомили в пресслужбі 
Київпастрансу, це відбувається 
в рамках проєкту «Міський гро-
мадський транспорт України», 
спільного з Європейським інвес-
тиційним банком.

Загальна вартість закупівлі 
становить 6,4 млн євро, замов-

ник також навчатиме персонал та 
вводитиме вагони в експлуатацію.

Заявки для участі в тендері 
прийматимуться до 13:00 години 
24.03.2021 року.

Фунікулер спорудили у Києві 
в 1905 році, останній раз кабіни 
оновлювали в 1984 році.
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Дарницький міст відремонтують 
до кінця року, — Укравтодор
Укравтодор та Укрзалізниця спільними силами мають добудувати Дарницький міст.

Як розповіли в пресслужбі Украв-
тодору, роботи планують розпочати 
влітку, а завершені вони будуть до 
кінця 2021 року.

«Голова Державного агентства 
автомобільних доріг України 
Олександр Кубраков та голова 
правління АТ “Укрзалізниця” Во-
лодимир Жмак у середу, 3 березня, 
підписали Меморандум щодо за-
вершення будівництва Дарниць-
кого мосту у Києві», — йдеться 
в повідомленні.

Міст наразі залишається на ба-
лансі Укрзалізниці, Укравтодор при 
цьому має надавати підтримку 
залізничникам у його будівництві.

Дарницький міст почали зво-
дити ще у 2004 році поруч із за-
лізничним мостом через Дніпро, 
однак будівництво зупинилось 
через нестачу коштів.

Столична влада неодноразово 
зверталась до Міністерства інфра-
структури з пропозицією передати 
міст на баланс Києва.

Нещодавно мер Києва Віталій 
Кличко нагадав, що Дарницький 
міст майже 20 років не введений 
в експлуатацію та перебуває на ба-
лансі Укрзалізниці. І відомство вже 
кілька років, незважаючи на всі 
звернення столичної влади, не пере-
дає об’єкт міст. Так само як не пере-
дають у власність громади, зокрема, 
Гостиний двір, будинок Сікорського.
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