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До професійного свята 
мерія нагородила кращих 
столичних рятувальників

Нове життя Труханового 
острова: для киян 
облаштовують 
комфортний простір

У столиці відкрили 
пам’ятну дошку  
Георгію Гонгадзе

Новий дитячий 
садочок із групами для 
особливих дітей відкрили 
у Дарницькому районі
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Столиця повністю готова 
до нового опалювального сезону
У разі потреби тепло до осель киян готові подати завчасно.

Столична тепломережа по-
вністю готова до роботи 
в осінньо-зимовий пері-

од. Про це на брифінгу повідо-
мив міський голова Києва  
Віталій Кличко.

«Технічно місто вже готове до 
пуску тепла в мережу. Фахівці ко-
мунального підприємства «Ки-
ївтеплоенерго» здійснили пере-
вірку котелень та теплопунктів. 
Усунули 6,5 тисяч пошкоджень на 
тепломережах та пошкоджень, що 
виникли в результаті гідравлічних 
випробувань. Підкреслю, що саме 
якісне проведення гідравлічних 
випробувань влітку допомагає 
уникнути багатьох аварійних си-
туацій взимку, коли тепло вже за-
пущене», – сказав Кличко.

Він також зазначив, що місто 
готове надати необхідну допомогу 
управляючим компаніям, ОСББ 
та іншим житловим об’єднанням, 
аби вони змогли вчасно вступити 
в опалювальний сезон.

«Фахівці «Київтеплоенерго» 
можуть оглянути справність об-
ладнання і систем. Також закли-
каю всі ці об’єднання перевірити 
наявність заборгованості за те-
пло. Тобто зробити все необхідне, 
аби потім не здійснювати роботи 
в авральному режимі, коли на ву-
лиці буде мінусова температура», – 
зазначив Кличко.

Київський міський голова та-
кож нагадав, що місто не тільки 
оновлює тепломережі та замінює 
аварійні труби (цього року оно-
вили понад 100 км труб на най-
більш проблемних ділянках), а й 
запроваджує новітні технології 
для утримання мереж.

«У новому опалювальному 
сезоні «Київтеплоенерго» дослі-
джуватиме тепломережі за допо-
могою дронів із тепловізорами. 
Головне завдання такої техніки – 

оперативне виявлення ймовірних 
пошкоджень та «слабких місць» 
тепломереж, моніторинг стану 
енергетичного обладнання», – по-
відомив Віталій Кличко.

Столична влада 
прагне мінімізувати 
кількість платіжок

Київська міська влада наполягає 
на необхідності внесення змін до 
Закону України «Про житлово-
комунальні послуги». Відповід-
ний законопроєкт № 2458 «Про 
внесення змін до деяких зако-
нів України щодо врегулювання 
окремих питань у сфері надання 
житлово-комунальних послуг» най-
ближчими днями має розглядати 
Верховна Рада України. Про це 
повідомили у пресслужбі КМДА.

«Зміни дозволять застосу-
вати менші тарифи на послуги 
з постачання теплової енергії 
та гарячої води. Адже зазначена 
вартість враховує актуальну ціну 
газу, яка на 35% менша за ту, що 
використовувалась для розрахунку 
тарифів у 2018 році», – йдеться 
у повідомленні.

Встановлення вузлів комер-
ційного обліку води та теплової 
енергії необхідно проводити ко-
штом інвестиційних виконавців 
послуг. А не окремим платежем 
для споживачів.

Без змін до Закону «Про житло-
во-комунальні послуги» кількість 
рядків у платіжках для оплати меш-
канцями збільшується у кілька 
разів. Наприклад, теплопостачаль-
ним організаціям необхідно буде 
направляти мешканцям дев’ять 
платежів.

«Необхідно встановити від-
повідальних за стан будинкових 
мереж та їхнє належне обслугову-
вання. Закон має цю прогалину. 
Наразі він зобов’язує мешканців 
обрати управителя будинку. Але 
замість старої послуги з утримання 
будинку запроваджена нова – 
з управління багатоквартирним 
будинком. У Києві понад 11 тисяч 
багатоквартирних будинків. За 
останні три роки випадків, коли 
мешканці самі обрали управите-
ля, – одиниці. Тому пропонуємо 
надати право органам місцевого 
самоврядування провести кон-
курси там, де мешканці за різних 
обставин не можуть обрати упра-
вителя самостійно», – пояснюють 
фахівці.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Втрачене посвідчення МВ № 019679 від 19.05.2016 р., видане ГУНП 
у м. Києві на ім’я Литвин Сергій Володимирович, вважати недійсним.

ФОП Семенков Д.В., на підставі договору з ТОВ «Липська 15» на виконання робіт, виконує 
роботи по виготовленню технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки за 
адресою м. Київ, вул. Липська 15 «З» у Печерському районі, повідомляє про збори суміжних 
землевласників/землекористувачів — Головного управління культури і мистецтв виконавчо-
го органу Київради (КМДА). Просимо вас бути присутніми за адресою: м. Київ, Печерський 
р-н, вул. Липська, 15 «З» 29 вересня 2020 року о 09.00 та погодити межі земельної ділянки, 
які підлягають встановленню.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛУ СВІДОЦТВА  
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ

Цим ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВОРОНІН-
УКРАЇНА» (ідентифікаційний номер: 31808381) повідомляє про втрату оригіналу 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реєстраційний №167/1/10, виданого 
11 травня 2010 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» виконує функ-
ції замовника по проєктуванню та будів-
ництву об’єкта «Будівництво житлових 
будинків з прибудованими нежитловими 
приміщеннями та дитячим дошкільним 
закладом по пров. Милославський, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49 та пров. Милославський, 
34а, 40а, 42а, 44а, 46а, 50а, 52а, 54а, 
56а, 46, 48, 50, 52, 54, 56 у Деснянському 
районі м. Києва». Соціально-економічна 
необхідність: розвиток житлового будівни-
цтва; створення робочих місць. Потреба в 
ресурсах: енергетичних – електромережа 
згідно з технічними умовами (далі – ТУ), 
водопостачання, каналізування, теплопос-
тачання від міських мереж – згідно з ТУ. 
Транспортне забезпечення: підрядний 
автотранспорт. Екологічні та інші обме-
ження: дотримання гігієнічних нормативів 
якості атмосферного повітря, води та 
ґрунтів (ГДК), дотримання нормативних 
рівнів шуму, санітарних розривів. Необ-
хідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території: не потребує. Можливі 

види впливів на навколишнє середови-
ще: повітряне середовище – можливе 
незначне забруднення атмосферного 
повітря відпрацьованими газами авто-
мобілів з підземного паркінгу та відкри-
тих автостоянок (оксиди азоту, оксид 
вуглецю, вуглеводні граничні С12-С19, 
сірчаний ангідрид); водне середовище: 
утворення стічних вод; ґрунти: вплив 
відсутній; рослинний і твариннии світ: 
вплив відсутній; навколишнє соціальне 
середовище: створення робочих місць; 
навколишнє техногенне середовище: 
вплив відсутній. Під час діяльності мо-
жуть утворюватись наступні відходи: 
тверді побутові відходи, шлам септиків 
тощо. Об’єм виконання ОВНС – згідно  з 
ДБН А.2.2–1-2003. Для ознайомлення з 
проєктом, з метою надання пропозицій 
(зауважень) – звертатися до замовника 
проєкту, генпроєктувальника та роз-
робника матеріалів ОВНС. Замовник 
проєкту: ПрАТ ХК «Київміськбуд», тел.: 
(044) 288-50-43. Генпроєктувальник: 
ТОВ «Буд-Проєкт Інжиніринг».

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про 

результати конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбулися 11.09.2020

№ 
з/п

Найменування/прізвище, 
ім’я, по батькові суб’єкта 

оціночної діяльності

Найменування  
та площа об’єкта оцінки

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета про-
ведення неза-
лежної оцінки

Вартість та строк 
надання послуг 
з оцінки, грн/ 

календарних днів

1. 
ТОВ «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ 

ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ  
«ЕВЕРЕСТ»

нежитлові приміщення  
(літ. А) площею 30,5 кв.м

м.Київ, вул. Хрещатик, 
15/ вул. Заньковецької, 4

визначення рин-
кової вартості 

для приватизації
2100/3

2. ТОВ «Експертно-оціночна 
компанія»

нежитлове приміщення  
(літ. А) площею 81,7 кв.м

м.Київ, вул. Лютеран-
ська, 3

визначення рин-
кової вартості 

для приватизації
1800/7

3. ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛ-
ТИНГ»

нежитлові приміщення  
(літ. А) площею 80,1 кв.м

м.Київ, вул. Алматинська, 
97/1

визначення рин-
кової вартості 

для приватизації
2200/3

4. ТОВ «Оціночна компанія 
«МІСТО»

нежитлові приміщення  
(літ. А) площею 90,4 кв.м

м.Київ, просп. Голосіїв-
ський, 15-а

визначення рин-
кової вартості 

для приватизації
2000/7

Віталій Кличко 
привітав рятувальників 
із професійним святом

У четвер, 17 вересня, мер Киє-
ва Віталій Кличко привітав вог-
неборців із Днем рятувальника 
і вручив подяки Київського місь-
кого голови. Усього нагородили 
8 рятувальників. Зокрема і тих, 
які працювали на ліквідації над-
звичайної ситуації в будинку на 
Позняках, на вулиці Соломії Кру-
шельницької, де стався вибух. Про 
це повідомили в пресслужбі КМДА.

«Сьогодні Україна святкує День 
рятувальника. Безпека міста, осо-
бливо багатомільйонної столиці, — 
це пріоритет і ключове завдання 
для міської влади. Зношеність 
мереж та обладнання, пожежі, 
підтоплення, завали — це далеко 
не увесь перелік загроз, із якими 
щодня працюють столичні ряту-
вальники», — сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що на варті без-
пеки Києва сьогодні — понад 3 100 
рятувальників. Тільки з початку 
цього року київські рятувальники 
ліквідували майже 7 тисяч над-

звичайних ситуацій — це сотні 
врятованих життів.

«Місто знаходить можливості, 
аби щороку поліпшувати умови 
роботи рятувальників. Оснащувати 
їх новою технікою та спорядженням. 
За останні роки парк техніки та 
спорядження збільшився та оно-
вився. За рахунок бюджету міста 
й держави та в рамках партнерської 
допомоги київські рятувальни-
ки отримали 24 одиниці техніки, 
понад 200 одиниць спеціального 
спорядження, зокрема, комплекти 
бойового одягу та дихальні апара-
ти. Місто і надалі підтримуватиме 
наших рятувальників і надаватиме 
необхідні ресурси. Бо ми розуміємо, 
наскільки небезпечною та напру-
женою є ваша робота! Дякую за 
вашу місію, дякую за вашу працю 
і відданість професії!» — наголосив 
Віталій Кличко.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Триває облаштування центрального входу на Труханів острів.
Найближчим часом киянам та 

гостям міста презентують оновле-
ний громадський простір на Труха-
новому острові — з оригінальним 
тіньовим навісом, смарагдовим 
газоном, квітниками та зручною 
велосипедною розв’язкою.

Швидке завершення першої чер-
ги будівництва нещодавно анонсу-
вав міський голова Києва Віталій 
Кличко. Зі слів мера, роботи мають 
фінішувати вже найближчими тиж-
нями. Журналістка видання «Вечір-
ній Київ» побувала на будівельному 
майданчику і дізналася детально 
про те, як триває реконструкція 
популярної столичної локації.

Ремонтні роботи на Труха-
новому острові видає шум буді-
вельної техніки — її стає чутно ще 
з Паркового мосту. Вхідна частина 
острова — візитівка території — 
нині огороджена двометровими 
парканами. За ними, на будівель-
ному майданчику працює пів сотні 
робочих та спеціальна техніка. 
Нині будівельники реалізовують 
першу чергу реконструкції так 
званої вхідної групи «Центральна». 
На її перебудову місто виділило 
29 млн грн.

Загальна площа вхідної зони 
«Центральна» — 17,7 га. Відпочин-
кову територію відновлюватимуть 
у кілька етапів. Головний задум 
проєкту — облаштувати комфорт-
ний багатофункціональний гро-
мадський простір. Зокрема, тут 
будуть місця для відпочинку під 
спеціальним накриттям із квітни-
ками, пішохідна зона та велоси-
педна розв’язка, яка сполучатиме 
острів із Пішохідним мостом. Зго-
дом планують встановити фонтан 
та завершити облаштування пішо-
хідних та велосипедних розв’язок.

Федір Ящук, виконроб ТОВ 
«БУДМОНТАЖСЕРВІС» , яке 
є генпідрядником об’єкта, розповів, 
що на даному етапі будівельники 
монтують перголу. Саме цей еле-
мент, згідно з проєктом, має стати 
найбільш впізнаваною частиною 
острова.

«Пергола — це тіньове накрит-
тя, яке в нашому випадку кріпи-
тиметься на спеціальних вантах. 
Заплановані також квітники та 
поливна система. Фактично ця пер-
гола — альтернатива традиційним 
левам чи аркам на вхідних частинах 
у парки чи інші зони відпочин-
ку», — розповідає Федір Ящук.

З його слів, споруда вийде масш-
табною — тіньовий навіс накрива-
тиме 15 колон, які вже встановили 
на будмайданчику. Найближчим 
часом робітники облаштовувати-
муть також освітлення. За задумкою 
проєктантів, вдень пергола буде 
забезпечувати тінь, а ввечері — 
підсвічуватиме усю внутрішню 
територію по периметру.

«Конструктивно пергола та ко-
лони, які вона накриватиме, — до-
сить складні елементи. З цікавого, 
необхідно змонтувати близько 250 
тонн металевих конструкцій! Для 
цього використовуємо технологію 
зварювання. Загальна довжина 
усіх зварювальних елементів ста-
новить — тільки вдумайтесь — 12 
км. Але краса і оригінальність 
конструкції варта усіх зусиль. 
Сподіваюсь, кияни оцінять нашу 
працю», — наголошує виконроб 
генерального підрядника.

Після завершення робіт, буді-
вельникам потрібно буде провести 
благоустрій території. Федір Ящук 

каже, що через щільність конструк-
ції, працівникам доведеться фак-
тично в ручну створювати квітники 
та посівні газони.

«Коли розберемо риштування, 
мусимо ще облагородити 5 000 кв. 
м території, зокрема, встановити 
квітники. А це непросто, оскільки 
технікою вже не заїдеш — дове-
деться вручну все облаштовувати. 
Та великої проблеми з цього не 
робимо. Впевнений — впораємось 
вже у найближчі тижні. Якщо по-
года, звісно, буде сприяти», — під-
сумував Федір Ящук.

У наступній черзі проєкту запла-
новане встановлення фонтану та 
прокладання велодоріжок на Тру-
хановому острові — з оптимальною 
доступністю до будь-якої точки на 
території. Усі роботи планують за-
вершити у наступному році.

Нагадаємо, що у 2017 році на 
території Труханового острова, 
вздовж центральної дороги, вста-
новили світлодіодні освітлюва-
чі. У центральній частині парку 
висадили дерева і облаштували 
два спортмайданчики (воркаути). 
Вздовж велодоріжок облаштували 
місця для відпочинку спортсменів.

Крім того, з боку Північно-
го мосту відкрили паркінг, щоб 
обмежити рух транспорту остро-
вом. Для підвищення рівня безпеки 
при в’їзді на Труханів острів обла-
штували додаткові нерегульовані 
пішохідні переходи, встановили 
пристрої примусового зниження 
швидкості та нанесли інформа-
тивну розмітку.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Нове життя Труханового 
острова

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування спортивних 
майданчиків на території парку, розташованому на Дніпровській набережній у районі 
затоки Берковщина у Дарницькому районі м. Києва», переможцем визначено ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТ СІТІ ПЛЮС» (ідентифікаційний код 
юридичної особи: 43552632), результати затверджені розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 15.09.2020 р. №1433.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

(дата офіційного опублікування в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазнача-

ється суб’єктом господарювання)

201912265080

(реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1.Планована діяльність.
Реконструкція зливостокової каналізації 

системи озер Опечень в Оболонському 
районі із врахуванням гідротехнічних споруд 
та відновленням екологічного та санітарно-
технічного стану системи водойм на ділянці 
відкритого русла р. Почайна орієнтовно 
довжиною 685,0 м від проспекту Степана 
Бандери до шлюзу. 

Планована діяльність направлена на 
стабілізацію берегової лінії за рахунок ре-
конструкції берегоукріплення, поліпшення 
екологічного стану території та річки після 
розчищення та формування берегової лінії, 
покращення умов для відпочинку та про-
ведення дозвілля для мешканців району 
та міста.

(загальні технічні характеристики,  
зокрема параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо), місце провадження 

планованої діяльності)

Планована діяльність передбачає: роз-
чищення відкритого русла р. Почайна 
від замулення; реконструкцію вихідного 
оголовку з-під проспекту С. Бандери; ре-
конструкцію кріплення русла та укосів на 
основі гідравлічних розрахунків та згідно 
з архітектурними рішеннями; розчищення 
та формування стійких укосів на ділянці 
природного русла р. Почайна; влашту-
вання синергетичних очисних комплек-
сів «БІОПЛАТО» для покращення якості 
води; будівництво символічного місця для 
хрещення «Хрест» згідно з архітектурно-
планувальними рішеннями; будівництво 
пішохідних мостів згідно з архітектурно-
планувальними рішеннями.

Площа розчистки становить 7 840,0 м2; 
берегоукріплення укісного типу – 142,0 м, 
напівукісного типу – 529,0 м.

2. Суб’єкт господарювання.
Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) по охороні, 
утриманню та експлуатації земель водного 
фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), 
ЄДРПОУ: 23505151.

(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),

02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобід-
ська, 7, тел.: (044) 541-18-11.

(місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності 

фізичної особи-підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер 

телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення.

Управління екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс 
Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що 
видається Управлінням екології та природ-
них ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА).
(вид рішення про провадження планова-

ної діяльності, орган, уповноважений його 
видавати, нормативний документ, що 

передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів з моменту офі-
ційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на 
її думку, стосуються планованої діяльності, 

без необхідності їхнього обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (зокрема, в електронному 
вигляді). Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться – 
тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, громадське обговорення планованої 
діяльності проводиться у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій (зокре-
ма, в електронному вигляді). У цей період 
громадські слухання, передбачені статтею 
7 цього Закону, не проводяться і на дати, що 
припадають на цей період, не призначаються. 
(зазначити дату, час, місце та адресу про-

ведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться – 
не потребується.

(вказати дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої 
діяльності.

Управління екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс 
Андрій Васильович.

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження 
і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій.

Управління екології та природних ресур-
сів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, 
e-mail: andrii.vergelis@kmda.gov.ua, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс 
Андрій Васильович.
(зазначити найменування органу, пошто-
ву та електронну адресу, номер телефону 

та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 162 аркушах з додатками.

(зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформа-
цію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайоми-
тися з ними.

1. Офіс Комунального підприємства ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) по 
охороні, утриманню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕ-
СО»), м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 
7. З 21 вересня 2020 р. Контактна особа – 
Сойкіс Григорій Михайлович.

2. Київська міська рада, м. Київ, вул. Хре-
щатик, 36. З 21 вересня 2020 р.

(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з 

якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

(дата офіційного опублікування в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазнача-

ється суб’єктом господарювання)
20196273964

(реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля
Повідомляємо про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1.Планована діяльність.
Благоустрій та берегоукріплення набе-

режної Лівобережжя у Дніпровському ра-
йоні м. Києва (на земельній ділянці площею 
4,01 га, що розташована між вулицею Ми-
кільсько-Слобідською та Броварським про-
спектом). Планована діяльність направлена 
на стабілізацію берегової лінії, поліпшення 
екологічного стану території та водойми за 
рахунок будівництва берегоукріплення, а 
також створення зони відпочинку та розваг 
для мешканців району та міста.

Дана планована діяльність передбачає 
виділення трьох пускових комплексів з на-
ступним розподілом споруд:

I пусковий комплекс – берегоукріплення 
вертикального профілю з використанням 
залізобетонних конструкцій. Влаштування 
сходів на понижених відмітках. Розчищення 
дна акваторії в зонах мілководдя. Довжина 
І пускового комплексу – 440,0 м;

II пусковий комплекс – берегоукріплення 
вертикального профілю з використанням 
залізобетонних конструкцій з причалом 

для човнів маломірного флоту та берегоу-
кріплення укісного профілю типу пляжного 
укосу. Розчищення дна акваторії в зонах 
мілководдя. Будівництво локальних очис-
них споруд (ЛОС). Довжина ІІ пускового 
комплексу – 335,0 м;

III пусковий комплекс – берегоукріплення 
укісного профілю типу пляжного укосу. Роз-
чищення дна акваторії в зонах мілководдя. 
Довжина ІІІ пускового комплексу – 105,0 м.

Виконується комплексна інженерна під-
готовка території.

(загальні технічні характеристики, зо-
крема параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце провадження 

планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київський 
центр розвитку міського середовища», 
ЄДРПОУ: 40092489.

(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),

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 32, 
тел.: (044) 221-60-70.
(місцезнаходження юридичної особи або 

місце провадження діяльності фізичної 
особи-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення.

Управління екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс 
Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 

контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що 
видається Управлінням екології та природ-
них ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА).
(вид рішення про провадження планова-

ної діяльності, орган, уповноважений його 
видавати, нормативний документ, що 

передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів з моменту офі-
ційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропо-
зиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їхнього об-
ґрунтування. Зауваження та пропозиції 

можуть подаватися в письмовій формі 
(зокрема, в електронному вигляді). Про-
позиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуть-
ся – тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України коронаві-
русної хвороби (COVID-19), до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться у формі 
надання письмових зауважень і пропозицій 
(зокрема, в електронному вигляді). У цей 
період громадські слухання, передбачені 
статтею 7 цього Закону, не проводяться і 
на дати, що припадають на цей період, не 
призначаються.
(зазначити дату, час, місце та адресу про-

ведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться – 
не потребується.

(вказати дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 
що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності.

Управління екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: 
(044) 366–64-15, контактна особа: Вергеліс 
Андрій Васильович.

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження 
і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій.

Управління екології та природних ресур-
сів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, 
e-mail: andrii.vergelis@kmda.gov.ua, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс 
Андрій Васильович.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.
(зазначити найменування органу, пошто-
ву та електронну адресу, номер телефону 

та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 168 аркушах з додатками.

(зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інфор-
мацію, що стосується планованої 

діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайоми-
тися з ними.

1. Офіс Комунального підприємства ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
«Київський центр розвитку міського серед-
овища», м. Київ, вул. Володимирська, 42, 
каб. 205. З 21 вересня 2020 р. Контактна 
особа – Гричина Наталія Анатоліївна.

2. Київська міська рада, м. Київ, вул. Хре-
щатик, 36. З 21 вересня 2020 р.

(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з 

якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

Шановні співвласники!
Ініціативна група багатоквартирного 

будинку «Дерибасівський», вул.Софії 
Русової, 7-г, м. Київ у складі: Ставицької І. А., 
Ч о в г а н ю к  В .  Д . ,  П е тл ь о в а н о ї  Н . С , 
Конотоп Ю. В., Горшкова Д. В., Зубарєвої А. А., 
Степенка М. В., запрошує Вас 11.10.2020 р. 
о 11.10 на Загальні збори власників квартир та 
нежитлових приміщень будинку за адресою: 
м.Київ, вул.Софії Русової, 7-г. Місце зборів – 
територія біля дитячого майданчика за 
будинком 7-г по вул. Софії Русової, м. Київ. 

Попередній порядок денний зборів: 
1. Обрання голови та секретаря та 

рахункової комісії зборів. 

2. Створення Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ) 
та визначення його назви. 

3. Затвердження статуту ОСББ. 
4. Затвердження складу Правління та 

ревізійної комісії ОСББ. 
5. Надання повноважень представнику 

Зборів щодо державної реєстрації ОСББ.
Ви можете додати питання для розгляду 

на Зборах, для цього прохання направити 
їх на електронну адресу lawandcare@gmail.
com не пізніше 06.10.2020 р.

Контактні телефони: +38 (067)-292–15-77 
або +38 (093)-624-52-69.

The company Festalass Investments Ltd, reg #629850, address: Pier Park, 
Building 1, Second Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands an-
nounces its voluntary liquidation in accordance with the decision of the directors and 
shareholders of the company dated September 15, 2020. Appointed as the liquidator 
of the company Iryna Tulieva, residing at Haydnstrasse 3, Einbeck, 37574, Germany.

ТОВ «ПОРЯД. ОК. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ» розраховані згідно з 
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу КМР (КМДА) для 
встановлення тарифи на комунальні послуги з постачання теплової енергії для потреб «насе-
лення» та «інших споживачів» та послуги з постачання гарячої води для потреб «населення». 
Зазначені тарифи встановлюються шляхом повного перегляду у зв’язку з вимогами законо-
давства щодо встановлення з 01.10.2020 тарифів на послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води та необхідності укладення нових договорів на комунальні послуги.

Найменування послуги Прогнозний тариф, грн з ПДВ

Постачання теплової енергії, за 1 Гкал:
• населення
• інші споживачі

1 176,41
1 176,41

Постачання гарячої води:
• населення 76,64

З усією детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному порталі Києва 
за посиланням: https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiya_257928/informatsiya_dlya_
spozhivachiv_258191.html.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів від дати публікації 
даного оголошення за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 59, тел.: 044-391-17-55, за елек-
тронною адресою: info@poryadok.com.ua.

Адреса органу, уповноваженого встановлювати тарифи: м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про оголошення 

конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів 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 191,5 кв.м

м. Київ, вул. Щекавицька, 
37/48

визначення ринкової вартості 
для приватизації 

31.08.2020 4 500,00

2.
Нежитлові приміщення  
(літ. А) площею 90,8 кв.м

м. Київ, просп. Героїв Ста-
лінграда, 56-б

визначення ринкової вартості 
для приватизації

30.09.2020 4 500,00

3.
Нежитлові приміщення  
(літ. А) площею 341,8 кв.м

м. Київ, просп. Героїв Ста-
лінграда, 56-б

визначення ринкової вартості 
для приватизації

30.09.2020 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 оцінки – Де-
партамент комунальної власності м. Києва.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності буде здійснюватися відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 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), зокрема 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 без-
посередньо за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 10, кім. 509 до 13.00 29.09.2020. 
Телефон загального відділу: 202–61-55. 
Конкурсна документація претендента по-
дається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в 
конверті, на кожний об’єкт оцінки окре-
мо, з відміткою на конверті «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та 
зазначенням назви об’єкта оцінки.

Конкурси відбудуться о 10.00 02.10.2020 
в Департаменті комунальної власнос-
ті м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 10. Телефони для довідок: 
202–61-70, 202–61-72.
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У Києві відкрили 
меморіальну дошку 
Георгію Гонгадзе
У середу, 16 вересня, у Києві відкрили 
меморіальну дошку, присвячену вбитому 
опозиційному журналісту, головному редактору 
та засновнику видання «Українська правда» 
Георгію Гонгадзе.

Виготовлення і відкриття мемо-
ріальної дошки було ініційовано 
Київською міською державною 
адміністрацією. Саму роботу ви-
конав скульптор Василь Мар-
куш, і вона була погоджена із сім’єю 
загиблого журналіста.

Меморіальну дошку розмістили 
на фасаді будівлі Національної 
спілки журналістів України, за 
адресою вул. Хрещатик, 27-а. Ор-
ганізатори обрали дату 16 ве-
ресня не випадково, адже саме 
в цей день, рівно 20 років тому, 
було оголошено про зникнення 
Гонгадзе.

На відкритті меморіалу були 
присутні представники міської 
влади Києва та відомі журна-
лісти. Зокрема, саму дошку від-
крили директор Департаменту 
охорони культурної спадщини 
КМДА Олександр Никоряк та Го-
лова Національної спілки 
журналістів України Сергій 
Томіленко.

«Георгій Гонгадзе зробив ве-
личезний внесок у розвиток не-
залежної України, незалежних 
ЗМІ та у розвиток свободи слова. 
Він поклав своє життя за Україну. 
Зухвале вбивство Георгія поста-
вило точку відліку в українській 
журналістиці», – зазначив Никоряк.

Голова НСЖУ Томіленко у своєму 
виступі наголосив на тому, що 
дотепер напади на журналістів 
є непоодинокими випадками. 
Меморіальна дошка, присвячена 
Георгію Гонгадзе, має привернути 
до цього увагу суспільства.

«Сьогодні дійсно сумний день, 
пройшло 20 років з дня зникнення 
і вбивства Георгія Гонгадзе. Абсо-
лютна більшість сучасних україн-
ських журналістів знаходяться під 
знаком долі Георгія Гонгадзе. Знак 
долі Гонгадзе свідчить, наскільки 
небезпечною є робота журналіс-
та», – наголошує Томіленко.

Головна редакторка «Україн-
ської правди» Севгіль Мусаєва 

поділилася результатами опитуван-
ня серед підлітків, що навчаються 
у школі, яка знаходиться на про-
спекті Георгія Гонгадзе.

«Він – грузин, він – футболіст 
київського «Динамо», він – герой Не-
бесної сотні, він – пам’ятник у сквері 
неподалік мого будинку, він підняв 
прапор перемоги над Рейхстагом. Та-
кими були відповіді підлітків. Тому 
сьогодні я хочу щоб ми повернулись 
у 2000 рік і усвідомили, яку велику 
ціну заплатив Гонгадзе за зміни 
в Україні», – розповіла Мусаєва.

Представник сім’ї Гонгадзе 
Валентина Теличенко передала 
подяку вдови загиблого журна-
ліста Мирослави Гонгадзе місь-
кій владі за ініціативу відкриття 
меморіалу.

«Важливо, щоб в історії України 
залишилася пам’ять про Георгія 
Гонгадзе», – сказала вона.

За матеріалами сайту 
 «Вечірній Київ»

У Дарницькому районі 
відкрився дитячий садочок 
із групами реабілітації

16 вересня у столиці гостинно 
відкрив свої двері для малечі ще 
один дитячий садок. Свою роботу 
відновив дошкільний навчальний 
заклад № 652 на вулиці Бориспіль-
ській, 28/1, з групами для реабіліта-
ції дітей із дитячим церебральним 
паралічем (ДЦП). Про це повідомляє 
Департамент освіти і науки Києва.

Це вже другий за рахунком са-
дочок, зданий «під ключ» у новому 
навчальному році. Його відкриття 
створило додаткові місця для діток 
із проблемами опорно-рухового 
апарату та зменшило навантаження 
на навчальні заклади району.

Садок розрахований на 11 груп 
(210 місць), із них дві групи – інклю-
зивні, з додатковими можливостями 
для реабілітації дітей з проблемами 
опорно-рухового апарату.

Одна з інклюзивних груп роз-
рахована на дітей віком від 3 до 
5 років, друга – на дітей від 4 до 
7 років. Усі приміщення пристосо-
вані для занять та прийому проце-

дур, необхідних для дітей. Дитячий 
садок не є медичною установою, 
однак у ньому створені умови для 
корекційної роботи: проведення 
лікувальної фізкультури та оздо-
ровчих процедур.

Також садок має приміщен-
ня для відпочинку, навчання, оздо-
ровлення та ігор: кімната для ле-
го-конструювання, комп’ютерний 
клас, приміщення для уроків об-
разотворчого мистецтва, зали для 
музичних занять, а також окремі 
зали для фізкультури і для ліку-
вальної фізкультури.

За матеріалами сайту  
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На велосипеді 
Хрещатиком
На головній вулиці столиці пропонують 
створити велодоріжку та дві велосипедні смуги.

Комунальна корпорація «Київав-
тодор» представила доопрацьова-
ний робочий проєкт капітального 
ремонту Хрещатика. Під час масш-
табної реконструкції у 2021 році 
на головній вулиці столиці пропо-
нують облаштувати двосторонню 
велодоріжку та дві односторонні 
велосипедні смуги.

Велодоріжка – це шлях для ве-
лосипедистів, який зазвичай від-
окремлюють від проїжджої частини 
бордюром або газоном. Вважається, 
що чим інтенсивніший трафік на 
дорогах, тим ширшою має бути 
відстань між велосипедистом та ав-
томобілями. Водночас велосипедна 
смуга – це позначена розміткою 
частина дороги, рухатись якою 
має право тільки велосипедист.

У попередніх версіях проєкту 
пропонувалися дві двосторонні 
велодоріжки, розміщені з обох 
боків вулиці. Однак, після зустрічей 
із велоспільнотою, проєкт відко-
ригували.

«Хрещатик – одна з найголо-
вніших складових у концепції 
розвитку велосипедної інфра-
структури Києва. Адже на цій 
вулиці поєднаються маршрути з 

понад дев’яти частин міста. Тому 
важливо будувати зручну і без-
печну інфраструктуру, доступну 
для кожного», – повідомили у КК 
«Київавтодор».

Столичні комунальники на-
голошують: представлена версія 
проєкту – не остаточна. Свої за-
уваження та пропозиції щодо вело-
сипедної інфраструктури в центрі 
міста кияни можуть зголошувати до 
22 вересня включно.

Раніше «Вечірній Київ» пи-
сав, що вулицю Хрещатик та 
Майдан Незалежності планують 
масштабно відремонтувати вже 
у наступному році.

Зі слів столичного мера Віталія 
Кличка, у 2021 році на центральній 
площі замінять гранітне покрит-
тя, встановлять нове освітлення. 
У планах також реконструкція 
ліфтів у підземному переходi на 
Майданi та облаштування наземних 
пішохідних переходів на перетині 
з вулицею Михайлівська. На даному 
етапі працюють над проєктною 
документацію капремонтів.
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Реальне та цифрове прибирання: у Києві 
влаштують масштабний флешмоб
19 вересня Україна, 
разом із мільйонами 
активістів зі 180 країн 
світу, вийде на Всесвітній 
день прибирання «World 
Cleanup Day».

Центральна українська лока-
ція для прибирання буде у Києві. 
У парку Муромець (парк Дружби 
Народів) прибиратимуть міністр 
закордонних справ України, повно-
важні Посли іноземних держав, 
лідери думок.

До прибирання вже долучились 
навіть зірки шоубізнесу, такі як 
Alyona Alyona, Джамала, Наталка 
Карпа, Jerry Heil, Willarmex (Артем 
Мєх), блогери Сабіна Мусіна, Топ 
Тім, Бічолла, ведучі Марія Мельник 
та Ілля Ярема.

«У межах акції буде реалізована 
кампанія «Побачив? Прибери!». 
Загальна ідея полягає в тому, 
щоб допомогти людям помітити 
глобальну проблему зі сміттям 
в навколишньому середовищі, 
разом зменшувати забруднен-
ня та не утворювати відходи, які 
сотні років будуть засмічувати 
Землю. Зробимо Україну чистою 

разом!» – закликає Юлія Мар-
хель, президент Всеукраїнського 
молодіжного руху «Let’s do it 
Ukraine», що є організатором акції.

Цього року акція відбудеть-
ся із дотриманням карантинних 
норм та правил техніки безпеки. 
Обов’язковою вимогою є наявність 
захисних масок, рукавичок та 
врахування соціальної дистанції. 
У зв’язку з цим, Всеукраїнський 
молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» 
пропонує три форми участі:

• Індивідуальні прибирання. 
Прибирання з друзями або ро-
диною як форма дозвілля. Після 
прибирання важливо донести зі-
бране до найближчого сміттєвого 
баку. За можливості – відсортувати 
зібране і здати в найближчий пункт 
прийому вторинної сировини.

Збиратися в групи можна, але 
кількість учасників має бути об-
межена, а площа – достатньо ве-

лика для дотримання соціальної 
дистанції. 

• Цифрове очищення. Нову фор-
му прибирання можна реалізувати 
в будь-якому зручному місці та 
в будь-який час. Видалення зай-
вої інформації зі своїх гаджетів 
дозволить розвантажити центри 
баз даних, на підтримку яких ви-
трачається величезна кількість 
енергії.

• Картографування. Встанов-
люйте безкоштовний мобільний 
додаток «TrashOut» та позначайте 
забруднені й очищені території. 

Учасників закликають робити 
фото на локаціях до і після при-
бирання та позначати організа-
торів у соціальних мережах #по-
бачивприбери #letsdoitukraine 
#worldcleanupday, щоб бути при-
кладом для інших.

Коли: 19 вересня, 9:30 – 11:00.
Місце зустрічі: пам’ятник Іллі 

Муромцю, парк Муромець (парк 
Дружби Народів).

Також 19 вересня у кожному 
районі столиці відбудеться при-
бирання територій: скверів, парків, 
витоків річок, берегів озер.
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