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Замість локдауну 
посилений карантин:  
які обмеження чекають 
у січні на українців

У столиці нагородили 
ТОП-100 громадських 
організацій

Випити смачну каву 
та почитати цікаву 
книгу: у Києві відкрили 
незвичайну кав’ярню 

На любителів активних 
зимових розваг чекають 
столичні ковзанки та 
гірськолижний комплекс
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Київрада визначила 
керівників фракцій, 
сформувала комісії та 
затвердила заступників 
голови КМДА
У вівторок, 8 грудня, відбулося пленарне засідання сесії Київської 
міської ради. Депутати розглянули основні питання порядку денного – 
представлення голів депутатських фракцій, затвердження заступників 
голови КМДА, формування постійних комісій міської ради. 

Перед початком розгляду по-
рядку денного Київський міський 
голова Віталій Кличко звернувся 
до депутатів із закликом консо-
лідувати всі фракції новообраної 
Київради. 

«Нам потрібно втілювати 
конкретні зміни, а не чубитися 
в сесійній залі, – зауважив мер 
Києва.  – Заради компромісу 
і об’єднання всіх політичних сил 
УДАР поступився своїми амбіція-
ми. Бо ми виходимо з головного – 
йдеться, перш за все, про розвиток 
Києва, комфорт його мешканців, 
а не про керівництво тими чи ін-
шими комісіями. Я закликаю всіх 
депутатів керуватися саме таким 
принципом – відповідальністю 
перед киянами, які нас обрали. 
Відповідальністю за реалізовані 
справи, за втілені проєкти, за те, 
що відбувається в місті», – під-
креслив Віталій Кличко.

На сесійному засіданні були 
представлені голови депутатських 
фракцій Київради.

Нагадаємо, Київрада представ-
лена депутатами від 7 партій: «Єв-
ропейська солідарність» (31) та 
«УДАР» (29), від «Єдності» – 14 
депутатів. По 12 мандатів у «Слуг 
народу», «ОПЗЖ» та «Батьківщи-
ни». Партія «Голос» представлена 

9 депутатами. Загалом, Київрада 
налічує 120 депутатів.

Головою «Європейської солідар-
ності» депутати фракції обрали 
Володимира Прокопіва. В УДАРі 
співголовами стали  Валентин 
Мондриївський та Дмитро Біло-
церковець.

Депутати фракції «Слуга наро-
ду» своїм керівником визначили 
Євгенію Кулебу. ОПЗЖ – Михайла 
Наконечного. «Єдність» – Олексан-
дра Омельченка, «Батьківщина» – 
Дениса Москаля, «Голос» – Григорія 
Маленка. 

Київрада призначила чотирьох 
нових заступників голови КМДА 
з питань здійснення самоврядних 
повноважень.

Так, депутати погодили призна-
чення Володимира Прокопіва на 
посаду заступника голови Київської 
міської державної адміністрації 
з питань здійснення самоврядних 
повноважень. Він займатиметься 
розвитком місцевого самовряду-
вання в столиці та міжнародним 
співробітництвом Києва з містами-
побратимами і європейськими 
організаціями.

Окрім того, на посаду заступ-
ника голови Київської міської 
державної адміністрації з питань 
здійснення самоврядних повно-

важень призначено Олексія Ку-
лебу, Олену Говорову та Костян-
тина Усова.

Також Київрада на своєму за-
сіданні затвердила перелік та 
персональний склад постійних 
комісій. За таке рішення проголо-
сували 72 депутати. 

Представники фракцій «Єв-
ропейська солідарність» і «Слуга 
народу» очолять по три комі-
сії. Представники інших фрак-
цій – «УДАРу», «Голосу», «Єдності», 
«Батьківщини» та ОПЗЖ – по дві 
комісії.

Постійну комісію з питань бю-
джету та соціально-економічного 
розвитку очолив Андрій Вітренко 
(«Слуга народу»).

Комісію з питань архітектури, 
містобудування та земельних від-
носин очолив Михайло Терентьєв 
(«УДАР»).

Комісію з питань власності – Ми-
хайло Присяжнюк («Слуга народу»).

Комісію з питань транспорту, 
зв’язку та реклами очолив Олек-
сій Окопний («Європейська со-
лідарність»).

Комісію з питань екологічної 
політики – Денис Москаль («Бать-
ківщина»).

Комісію з питань житлово-кому-
нального господарства та паливно-

енергетичного комплексу – Олек-
сандр Бродський («Батьківщина»).

Комісію з питань культури, ту-
ризму та суспільних комунікацій – 
Вікторія Муха («УДАР»).

Комісію з питань охорони куль-
турної спадщини – Юлія Ярмоленко 
(«Єдність»).

Комісію з питань освіти, науки, 
сім’ї, молоді та спорту – Вадим 
Васильчук («Голос»).

Комісію з питань охорони 
здоров’я та соціальної політики – 
Марина Порошенко («Європейська 
солідарність»).

Комісію з питань дотримання за-
конності, правопорядку та зв’язків 
з правоохоронними органами – 
Олександр Плужник (ОПЗЖ).

Комісію з питань регламенту, 
депутатської етики та запобігання 
корупції – Леонід Ємець («Євро-
пейська солідарність»).

Комісію з питань підприємни-
цтва, промисловості та міського 
благоустрою – Владислав Трубіцин 
(«Слуга народу»).

Комісію з питань регуляторної 
політики – Ігор Кириленко (ОПЗЖ).

Комісію з питань цифрової 
трансформації та адміністратив-
них послуг – Максим Нефьодов 
(«Голос»).

Комісію з питань місцевого 
самоврядування, регіональних 
та міжнародних зв’язків – Роман 
Ярошенко («Єдність»).

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Володимир Прокопів

Олексій Кулеба

Олена Говорова

Костянтин Усов
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Київ готує логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу
В столиці є спеціалізо-
ване комунальне під-
приємство, що може 
забезпечити логістику 
транспортування та 
зберігання вакцини. 
А медзаклади – саму 
процедуру вакцинації.

«Деякі держави – для уперед-
ження захворювання – вже невдовзі 
розпочнуть вакцинацію громадян. 
Як ми знаємо, вакцину від коро-

навірусу замовив і уряд України. 
Інформації щодо того, коли вона 
надійде та в якій кількості, ми поки 
що не маємо. Але готуємося до 
цього», – повідомив мер Києва 
Віталій Кличко.

За словами Кличка, у столичних 
медзаклах первинної ланки 
працюють кабінети щеплень – 
з медперсоналом та обладнанням 
для зберігання вакцини. 

За необхідності місто готове 
придбати додаткове обладнання 
та провести навчання для медпра-
цівників щодо вакцинації проти 
коронавірусу. Тож, коли вакци-

на з’явиться в Україні, столиця 
буде готова одразу розпочати 
вакцинацію.

Київ не буде 
робити окремо 
масове тестування 
на COVID-19

Уряд готує проєкт масового 
тестування у всіх великих містах 
України. Але, на думку столичного 
очільника Віталія Кличка, таку 
ініціативу Уряду реалізувати буде 
нелегко.

«Зробити ПЛР-тести одразу 
мільйонам людей в Україні за-
раз – майже нереально. По-перше: 
у нас немає такої кількості тестів. 
По-друге: потрібні пересувні лабо-
раторії, фахівці, що в них працю-
ватимуть. І, на жаль, таких можли-
востей у держави я на сьогодні не 
бачу», – наголосив Віталій Кличко.

Він нагадав, що Київ робить 
найбільшу кількість тестів із усіх 
міст України – більше 400 на 100 
тисяч населення.

Мер столиці також прокоменту-
вав можливе масове тестування на 
коронавірус у Львові. І зазначив, 

чи не планує Київ окремо провести 
таке тестування.

«Тільки для одного Львова це ко-
штуватиме приблизно 500 мільйо-
нів гривень. Не враховуючи вартості 
організації тестування. Можете 
уявити, скільки на це потрібно ко-
штів у столиці, де населення в кілька 
разів більше? Тому такі речі можна 
робити в масштабах країни, а не 
того чи іншого міста. Тоді масове 
тестування буде виправданим», – 
зазначив Віталій Кличко.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Офіційно: з 8 січня 
в Україні посилять 
карантин
Посилені карантинні 
обмеження будуть 
запроваджені в Україні 
з 8 до 24 січня 
включно 2021 року.

Таке рішення ухвалив Уряд за 
результатами трьох тижнів обго-
ворень з представниками бізнесу, 
з місцевою владою, епідеміоло-
гами, зазначив прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль:

 «“Зимові канікули заради без-
пеки” робляться для того, щоб не 
допустити розгортання нової по-
тужної хвилі захворюваності, яка 
може наступити зокрема і після 
новорічних свят. Посилені каран-
тинні обмеження будуть запрова-
джуватися для того, щоб розірвати 
ланцюг захворюваності, який може 
сформуватися протягом свят».

Водночас із обмеженнями пома-
ранчевої зони продовжить працю-
вати громадський транспорт, аби 
люди могли їздити на роботу на ті 
підприємства, що працюватимуть 
в період посиленого карантину. 

Також працюватимуть продук-
тові магазини, аптеки, банки, по-
штові оператори, готелі.

Як працюватиме 
столичне метро 
під час локдауну

Київський метрополітен пра-
цюватиме під час посиленого ка-
рантину з 8 до 24 січня 2021 року 
в звичному режимі.

Водночас до киян звернулися 
із проханням користуватися гро-
мадським транспортом лише за 
реальної необхідності. 

«Ми проводимо посилену де-
зінфекцію пасажирських зон та 

рухомого складу. Водночас важ-
ливим є дотримання простих пра-
вил — носити маску та мити руки 
після вулиці. Залишайтеся вдома, 
якщо відчули ознаки хвороби. Не 
варто наражати на небезпеку інших 
людей», — зазначив начальник 
Київського метрополітену Віктор 
Брагінський. 

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Києві нагородили 
«ТОП-100» громадських 
організацій

У середу, 9 грудня, в рамках місь-
кого ярмарку проєктів громадських 
організацій у колонній залі КМДА 
відбулося нагородження «ТОП-
100» з відбору успішних практик 
реалізації громадських ініціатив 
у вирішенні питань місцевого зна-
чення. Цей масштабний проєкт 
реалізували за ініціативи Депар-
таменту суспільних комунікацій. 
Нагороди переможцям вручала 
заступниця голови КМДА Ма-
рина Хонда.

Вона відзначила, що за двадцять 
років її роботи в КМДА громадський 
рух в столиці значно еволюціонував. 
Від звичайних гасел і розмов гро-
мадськість перейшла до активної 
роботи, а міська влада сприяє цьому 
виділенням коштів, роз’ясненнями 
та інформаційною підтримкою. 

«А наш міський Форум організації 
громадянського суспільства вже став 
доброю традицією і майданчиком 
комунікації між владою та гро-
мадою, на якому вирішуються усі 
проблеми. Взагалі, громадський 
сектор зараз виконує багато роботи 
в тих напрямках, де недопрацьовує 
держава. І ми поступово рухаємося 
до того, щоб передати організаціям 
частину повноважень у сфері допо-
моги людям. Це той шлях, яким ідуть 
європейські країни і який показує 
позитивний результат, – підкреслила 
Марина Хонда.

На важливості підтримки інсти-
тутів громадянського суспільства 
наголосив директор Департа-
менту суспільних комунікацій 
Роман Лелюк.

«Задля того, аби залучати ор-
ганізації до життя міста виникла 

ідея започаткувати проєкт «ТОП-
100». Мета – пожвавлення актив-
ності громадянських інститутів 
суспільства. А також залучення 
киян до громадських ініціатив та 
налагодження системного парт-
нерства у взаємодії «влада плюс 
громада – дорівнює партнерство», 
як найдієвіша формула, до якої ми 
всі прагнемо! Ми хочемо, щоб по-
дібна ініціатива стала щорічною, 
а потрапляння у «ТОП-100» було 
престижним та стимулювало 
представників інститутів грома-
дянського суспільства до участі. 
Хоча і сьогодні ми бачимо, що наш 
пілотний проєкт виявився дуже 
достойним. Лідери організацій 
пишаються своїми проєктами та 
мотивують менш активних. Крім 
того, це дуже гарний приклад, як 
влада підтримує організації», – за-
значив Роман Лелюк.

Кожна із нагороджених гро-
мадських організацій може по-
хвалитися унікальними креа-
тивними ідеями та проєктами. 
І крім, власне, відзначення пе-
реможців, захід мав ще одну 
важливу мету – комунікаційну. 
Адже, як зазначила наприкінці 
події заступниця голови КМДА 
Марина Хонда, надважливо аби 
всі громадські організації гово-
рили між собою та об’єднувались. 
А столична влада – створила для 
цього відповідні умови, зокрема 
представники ГО можуть збира-
тися у хабах комунікацій, для того, 
щоб обговорювати важливі теми, 
долучати до розв’язання проблем 
владу та напрацьовувати єдиний 
механізм рішень.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Що передбачатимуть 
«зимові канікули 
заради безпеки»?
• заборона роботи кафе, ресто-

ранів, барів (крім доставки та 
замовлень на винос);

• кінотеатрів, театрів;
• фітнес-клубів, спортивних 

залів, басейнів;
• торговельно-розважальних 

центрів (дозволятиметься 
торгівля продуктами харчу-
вання, ліками, ветпрепара-
тами, товарами особистої 
гігієни та побутовою хімією);

• заборона торгівлі непродо-
вольчими товарами;

• будь-яких розважальних, 
спортивних чи культурних 
масових заходів;

• будуть відправлені на кані-
кули всі заклади освіти, крім 
дитячих садочків.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.
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(дата офіційного опублікування в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
20201016667

(реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки  

впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, за-
значеної у пункті 1 цього оголошен-
ня, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1.Планована діяльність.
Будівництво яхт-клубу з службово-

допоміжними причалами та елінгом з 
майданчиками для катерів та човнів за 
адресою просп. Миколи Бажана, 151 у 
Дарницькому районі м. Києва. Інженер-
на підготовка. Гідротехнічні рішення. 
Планована діяльність направлена на 
стабілізацію берегової лінії, поліпшення 
екологічного стану території та водойми 
за рахунок будівництва берегоукріплен-
ня, створення можливості для прича-
лювання човнів маломірного флоту, а 
також покращення умов для відпочинку 
і проведення дозвілля населення.

Планована діяльність передбачає 
будівництво берегоукріплення напівукіс-
ного типу (з можливістю причалювання 
човнів маломірного флоту) довжиною 
55,0 м та берегоукріплення укісного 
типу – 180,0 м.

Вздовж берегоукріплення перед-
бачається прогулянковий променад 
на перемінних відмітках від 92,50 мБС 
до 94,00 мБС. Площа покриття про-
гулянкової доріжки становить 940,0 м2.

Довжина пандусу для доступу маломо-
більних груп населення до води складає  
99,2 м.

(загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльнос-
ті (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «СКАНЕР-ЦЕНТР», ЄДРПОУ 
31409351,

(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),
02660, м. Київ, вул. Крайня, 1, тел. 

(044) 206-23-93

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. Ту-
рівська, 28, телефон: (044) 366–64-
15, контактна особа: Вергеліс Андрій 
Васильович.

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 

контактна особа)

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгля-
датиме результати оцінки впливу 
на довкілля.

Відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» рішенням 
про провадження даної планованої ді-
яльності буде Висновок з оцінки впливу 
на довкілля, що видається Управлін-
ням екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА).
(вид рішення про провадження планованої 

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

передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опублікування цьо-
го оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля 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 про-
позиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та про-
позиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не про-

водяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться

____________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу про-

ведення громадських слухань).
Громадські слухання (другі) відбу-

дуться 
_____________________________________

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

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності.

Управління екології та природних 
ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА), м. Київ, вул. Ту-
рівська, 28, телефон: (044) 366-64-
15, контактна особа: Вергеліс Андрій 
Васильович.
(зазначити найменування органу, місцез-
находження, номер телефону та контактну 

особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій.

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

контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються 

протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного у абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на 157 аркушах з 
додатками.

(зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості)

_____________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, 

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 озна-
йомитися з ними.

1. Офіс Товариства з обмеженою 
відповідальністю «СКАНЕР-ЦЕНТР», 
м. Київ, вул. Крайня, 1. З 15 грудня 
2020 р. Контактна особа – Чернов Ігор 
Борисович.

2. Київська міська рада, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 36. З 15 грудня 2020 р.

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

якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

Заява про екологічні наслідки  
планованої діяльності

СП «Київські теплові мережі»
КП «Київтеплоенерго»
Об’єктом проєктування є реконструкція водо-

грійного котла типу ПТВМ-30М №2 РК «Мінська».
Місцезнаходження об’єкту проєктування: 

м.Київ, просп.Рокосовського, 8Б.
Згідно з технічним завданням на реконструкцію 

водогрійного котла типу ПТВМ-30М №2 РК «Мінська» 
проєктом передбачена заміна існуючих пальників на 
два сучасні малотоксичні пальники Weishaupt типу 
WKG 80/5-A.ZM-VSF (з рециркуляцією) виробництва 
Німеччини. Розташування двох горілок подове. 
Результатом діяльності є економія природного 
газу, скорочення шкідливих викидів, забезпечення 
пожежної, екологічної та промислової безпеки.

1.Вплив на повітряне середовище.
Котельня працює на природному газі. Під час 

експлуатації котла ПТВМ-30М РК «Мінська» в ат-
мосферу викидатимуться окисли азоту, оксид 
вуглецю, парникові газі. Після заміни існуючих 
пальників на сучасні малотоксичні пальники від-
будеться скорочення викидів шкідливих речовин 
в атмосферне повітря.

2.Відходи будівництва: будуть утворюватися 
відходи від демонтажу. Передбачено вивіз відходів 
з відповідним спеціалізованим підприємством.

3.Шумовий вплив: джерелами шуму є працююча 
будівельна техніка. Характер впливу – тимчасовий, 
тільки в період будівельно-монтажних робіт.

4.Вплив на клімат і мікроклімат: змін не 
очікується, тому що в результаті роботи відсутні 
значні виділення теплоти, інертних газів, вологи.

5.Вплив на ґрунтово-рослинний покрив: у 
районі підприємства залишіться без змін.

6.Вплив на соціальне середовище: не про-
гнозується.

7. Висновки.
Дотримання всіх чинних норм і правил техніки 

безпеки, природоохоронних заходів та санітарних 
норм забезпечить відсутність екологічних ризиків 
життєдіяльності населення від планованої проєк-
тованої діяльності, а також відсутність негативного 
впливу на повітряне, водне середовище, клімат, 
соціальне середовище.

У разі виникнення запитань стосовно планованої 
діяльності звертатися:

СП «Київські теплові мережі»
КП «Київтеплоенерго»
Місцезнаходження:
03035 м.Київ, вул.Кудряшова,15
Тел.(044) 520-17-67.

Заява про екологічні наслідки  
планованої діяльності

СП «Київські теплові мережі»
КП «Київтеплоенерго»
Об’єктом проєктування є реконструкція водо-

грійного котла типу ТП-170 (реконструйований) 
№10 СТ-2.

Місцезнаходження об’єкту проєктування: 
м.Київ, пров.Електриків,17.

Згідно з технічним завданням на реконструкцію 
водогрійного котла типу ТП-170 №10 СТ-2 про-
єктом передбачена заміна існуючих пальників на 
сучасні малотоксичні пальники Oilon серії АСЕ типу 
GT-42A (з рециркуляцією) виробництва Фінляндії. 
Розташування горілок передбачено в два яруси на 
правому та лівому бокових екранах по два пальника 
зі зміщенням по горизонталі.

Результатом діяльності є економія природного 
газу, скорочення шкідливих викидів, забезпечення 

пожежної, екологічної та промислової безпеки.
1.Вплив на повітряне середовище.
Котельня працює на природному газі. Під час 

експлуатації котла ТП-170 №2 в атмосферу вики-
датимуться окисли азоту, оксид вуглецю, парникові 
газі. Після заміни існуючих пальників на сучасні 
малотоксичні пальники відбудеться скорочення 
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

2.Відходи будівництва: будуть утворюватися 
відходи від демонтажу. Передбачено вивіз відходів 
з відповідним спеціалізованим підприємством.

3.Шумовий вплив: джерелами шуму є працююча 
будівельна техніка. Характер впливу – тимчасовий, 
тільки в період будівельно-монтажних робіт.

4.Вплив на клімат і мікроклімат: змін не 
очікується, тому що в результаті роботи відсутні 
значні виділення теплоти, інертних газів, вологи.

5.Вплив на ґрунтово-рослинний покрив: у 
районі підприємства залишіться без змін.

6.Вплив на соціальне середовище: не про-
гнозується.

7. Висновки.
Дотримання всіх чинних норм і правил техніки 

безпеки, природоохоронних заходів та санітарних 
норм забезпечить відсутність екологічних ризиків 
життєдіяльності населення від планованої проєк-
тованої діяльності, а також відсутність негативного 
впливу на повітряне, водне середовище, клімат, 
соціальне середовище.

У разі виникнення запитань стосовно планованої 
діяльності звертатися:

СП «Київські теплові мережі»
КП «Київтеплоенерго»
Місцезнаходження:
03035 м.Київ, вул.Кудряшова,15
Тел.(044)520-17-67

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь-
кої 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 07.12.2020

№ 
з/п

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

оціночної 
діяльності

Найменування 
та площа об’єкта 

оцінки

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення  
незалежної оцінки

Вартість та 
строк надання 

послуг 
з оцінки, грн/ 
календарних 

днів

1. 
ТОВ «Оціночна 

компанія «МІСТО»

нежитлові примі-
щення (літ. А) пло-

щею 29,2 кв.м

м. Київ, бульвар Лесі 
Українки, 3

визначення ринкової  
вартості для приватизації

2000/7

2. 
ТОВ «Оціночна 

компанія «МІСТО»

нежитлова будівля 
(літ. 65) площею 

168,0 кв.м

м. Київ, просп. Глуш-
кова Академіка, 1

визначення ринкової  
вартості для приватизації

2000/7

Інформація про намір отримати дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

для ознайомлення з нею громадськості
Приватне акціонерне товариство «Фанери 

та плити» (далі – ПрАТ «Фанплит»), код ЄД-
РПОУ 00274690, вид економічної діяльності за 
КВЕД 16.21 «Виробництво фанери, дерев’яних 
плит і панелей, шпону (основний)», що зна-
ходиться за адресою: м. Київ, Дніпровський 
р-н, вул. Фанерна, 1, має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними дже-
релами. Підприємство спеціалізується на 
виготовленні фанери та корпусних меблів. 
На об’єкті налічується 42 стаціонарних ді-
ючих джерела викидів: труби сушарок для 
сушки шпону, труби теплогенераторів, тру-
би витяжних вентиляцій пресів та вальців 
проклеювання шпону, витяжних вентиляцій 
дільниць підготовки сировини, труби циклонів 
ліній переробки (подрібнення, обрізання, 
розпилювання) деревини, деревообробні 
верстати, резервуари для зберігання смол, 
труба газової котельні, джерела викидів ме-
блевого виробництва (деревообробні верста-
ти, фарбувальна камера, лазерна установка), 
джерела викидів допоміжного виробництва 
(металообробні верстати, зварювальні пости, 
горн, дільниця зарядки акумуляторів, авто-
стоянка) та ін. Загальні номінальні обсяги 
викидів забруднюючих речовин становлять: 
формальдегіду – 0,9296  т/рік, азоту діоксиду – 
19,221228 ( т/рік); оксиду вуглецю – 11,808  т/
рік; речовин у вигляді суспендованих твердих 
частинок – 5,48689  т/рік, метану – 0,49094  т/
рік, ангідрид сірчистий – 0,1486  т/рік, бутил-
ацетат – 0,0166  т/рік, важкі метали (миш’як, 
неорганічні сполуки (у перерахунку на миш’як), 
міді оксид (у перерахунку на мідь), хром 

шестивалентний (у перерахунку на триоксид 
хрому), ртуть металічна, нікель металічний, 
свинець та його сполуки (в перерахунку на 
свинець), цинку оксид (у перерахунку на 
цинк)) – 0,00016704  т/рік; заліза оксид (у 
перерахунку на залізо) – 0,003806  т/рік; 
марганець і його сполуки (у перерахунку на 
діоксид марганцю) – 0,000429  т/рік; кислота 
сірчана – 0033  т/рік; кремнію діоксид аморф-
ний (аеросил-175) – 0,000065  т/рік; фториди 
добре розчинні неорганічні – 0,00008  т/
рік, фториди погано розчинні неорганіч-
ні – 0,00006  т/рік, фториди, газоподібні 
сполуки (фтористий водень, 4-фтор. крем-
ній) – 0,000032  т/рік, емульсол – 0,02714  т/
рік, ксилол – 0,0107  т/рік, НМЛОС – 2,7504  т/
рік, діазоту оксид – 0,263155  т/рік, діоксид 
вуглецю – 17203,823  т/рік. Згідно з наказом 
Мінприроди від 09.03.2006 р. №108 завод 
«ПрАТ «Фанплит» відноситься до об’єктів 
першої групи – об’єкти, які взяті на державний 
облік і мають виробництва або технологічне 
устаткування, на яких повинні впроваджува-
тися найкращі доступні технології та методи 
керування (устаткування (установки) для ви-
робництва паперу та картону і інших продуктів 
із деревини (картон, волокно із деревини і 
фанера) з виробничою потужністю, яка пере-
вищує 20 тон на день).

Зауваження та пропозиції щодо отримання 
дозволу на викиди приймаються в місячний 
термін після публікації оголошення до Дні-
провської районної в місті Києві державної 
адміністрації за адресою: 02094, м. Київ, 
Бульвар Праці, 1/1; тел.: (044) 573-27-50, 
573-27-33.

Секретаріат Київської міської ради 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад: начальника управління 
забезпечення діяльності заступника 
міського голови – секретаря Київської 
міської ради (ІV категорія), заступника 
начальника управління – начальника 
відділу організації діяльності заступника 
міського голови – секретаря Київської 
міської ради (V категорія) та заступ-
ника начальника управління з питань 
децентралізації, розвитку місцевого 
самоврядування, регіональних та між-
народних зв’язків (V категорія) .

Основні кваліфікаційні вимоги до 
кандидата встановлюються відповід-
но до Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних 
службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№169 (з наступними змінами), та Ти-
пових професійно-кваліфікаційних ха-
рактеристик посадових осіб місцевого 
самоврядування, затверджених наказом 
Національного агентства України з пи-
тань державної служби від 07.11.2019 
№ 203-19.

Особи, які відповідають основним 
кваліфікаційним вимогам, подають до 
конкурсної комісії такі документи: за-
яву на участь у конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заявника 

із встановленими законодавством об-
меженнями щодо прийняття на служ-
бу та проходження служби в органах 
місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відпо-
відними додатками; копії документів 
про освіту, засвідчені у встановленому 
законодавством порядку; копії першої та 
другої сторінок паспорта громадянина 
України, засвідчені у встановленому за-
конодавством порядку; копію трудової 
книжки, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; копію облікової 
картки платника податків, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов’язання фі-
нансового характеру щодо себе та членів 
своєї сім’ї за 2019 рік (декларація); копію 
повідомлення про подання декларації до 
Єдиного державного реєстру декларацій; 
копію військового квитка, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; 
дві фотокартки розміром 4х6 см.

Термін подання документів – 30 ка-
лендарних днів від дня публікації оголо-
шення про конкурс. Інформація щодо 
конкретних функціональних обов’язків та 
умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: 
вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, 
(на конкурс). Телефон для довідок: 
202-72-29.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за резуль-
татами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації 
проєкту «Облаштування розважального парку сімейного відпочинку 
на території регіонального ландшафтного парку «Партизанської 
слави» у Дарницькому районі» переможцем визначено ФІЗИЧНУ 
ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ КОРОЛЯ МИКОЛУ ТАРАСОВИЧА, результати 
затверджені розпорядженням Київської міської державної адміні-
страції від 03 грудня 2020 року № 1895.

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!
Інформуємо, що листом виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська дер-

жавна адміністрація) від 12.10.2020 № 058/5/1-5741 погоджено проєкт змін до Інвестиційної 
програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (з виробництва теплової енергії, її транспортування та 
постачання) на 2020 рік.

Зазначена інвестиційна програма розміщена на офіційному вебсайті КП «КИЇВТЕПЛО-
ЕНЕРГО» за посиланням: https://kte.kmda.gov.ua/investytsijnaprograma.

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, 35-Б, кв.28, 
видане Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу КМР(КМДА) від 23.11.2005 р. 
у м. Києві (Наказ від 16.11.2005р. №2176-С/КІ) на ім’я Ледіна Валентина Дмитрівна, вважати недійсним. 

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 18 грудня 2020 р. 
о 10.00 буде проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Комару Петру Івановичу за адресою: вул. 
Радистів, 54-а у Деснянському районі 
м. Києва.

Просимо суміжних землекористу-
вачів: Мазниченко О. С. (кадастро-
вий номер 8000000000:85:039:0024), 
Мазниченко А.С. (кадастровий номер 

8000000000:85:039:0001), Комар П. I. (када-
стровий номер 8000000000:85:039:0002), 
Ж а р о в а  Р. А .  ( к а д а с т р о в і  н о м е -
р и  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 8 5 : 0 3 9 : 0 0 2 8  т а 
8000000000:85:039:0058), Гринчук Н.I. (ка-
дастровий номер 8000000000:85:039:0027) 
або Ваших уповноважених представників, 
бути присутніми для погодження акта 
прийому-передачі межових знаків на 
зберігання.
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У Києві відкрилась перша муніципальна 
кав’ярня

У понеділок, 7 грудня КП «Місь-
кий магазин», у підпорядкуванні 
якого перебуває найстаріша кни-
гарня Києва «Сяйво книги», урочис-
то відкрив першу у столиці муні-
ципальну кав’ярню «Сяйво кави».

«Кав’ярню створено для того, 
щоб кияни мали зручне і комфортне 
місце для відпочинку у центрі сто-
лиці. Тут продаватимуть якісну 
смачну каву за доступними цінами, 
наприклад, еспресо коштуватиме 
вам 25 грн. Сподіваємось, що заклад 
чекає велике майбутнє», – зауважив 
директор КП «Міський магазин» 
Андрій Андрущенко.

До кави продаватимуть різно-
манітні тістечка, круасани. Можна 
також буде перекусити салатами 
чи хот-догами.

Фішкою кав’ярні стала точка 
буккросингу – кожен охочий змо-
же взяти зі спеціального стелажа 
безкоштовно будь-яку книгу та за-
лишити щось із власної бібліотеки.

А нову книжку можна придбати 
поруч у «Сяйві книги», де пред-

ставлено широкий асортимент із 
понад 15 тисяч видань.
Графік роботи «Сяйва кави»: 
7:30–21:30. Адреса: вул. Велика 
Васильківська, 6.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Протасів Яр у Києві відкриває 
гірськолижний сезон
Цього тижня – перший та єдиний 
гірськолижний комплекс Києва —Протасів Яр —
відкриє новий зимовий сезон. 

«Ми дуже активно готуємося 
до відкриття: на Протасі вже на 
повну працюють снігові гарма-
ти, тож засніжити малий схил ми 
плануємо до вихідних. Щодо цін 
на послуги – вони залишаться без 
змін, минулорічними, адже сьогод-
ні важливо ретельно піклуватися 
про своє здоров’я, а займатися 
спортом на відкритому повітрі – 
це корисно і має бути доступно 
кожному», – розповів Юрій Ткач, 
директор комплексу «Протасів Яр».

Тарифи на послуги комплексу 
залишаться минулорічними: вихід 

на сніг – 80 грн і 100 грн (у будні 
та святкові дні), а користування 
витягами коштуватиме 20 грн 
і 35 грн за один підйом (у будні 
та святкові дні).

Залишаться без змін і ціни на 
прокат спорядження: комплект 
лижного і сноубордичного споря-
дження для дорослого коштуватиме 
250 грн і 300 грн за прокатний день, 
а для дітей – по 200 грн за комплект. 
Також для відпочиваючих будуть 
доступні денні абонементи трива-
лістю 2 год, вартість яких складе 
у грудні 200 грн в будні та 300 грн 
у вихідні дні.

Графік роботи комплексу: 
з 10.00 до 22.00. Адреса: Протасів 
Яр, 23-А.

Шанувальників зимового ак-
тивного відпочинку також неза-
баром очікує яскраве видовище. 
19–20 грудня біля Арки дружби 
народів удруге відбудуться зма-
гання для професійних сноубор-
дистів і лижників «Дабл Тріпл Snow 
Fest 2020». 

За матеріалами  
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На Троєщині у Києві 
облаштували сучасний 
міжшкільний стадіон

На міжшкільному стадіоні спеці-
алізованої школи № 250 та школи 
№ 263 імені Євгена Коновальця 
завершується капітальний ремонт. 
Тут облаштували поле, футбольні 
ворота, бігові доріжки та встано-
вили тренажери. 

Тривалий час міжшкільний ста-
діон перебував у занедбаному стані. 

Наразі лише нанесення розмітки 
відділяє сучасну спортивну арену 
від відкриття. За словами пред-
ставника підрядної організації, 
за сприятливих погодних умов, 
найближчими днями буде нане-
сено розмітку та стадіон буде по-
вністю готовий стати епіцентром 
спортивних баталій.

На оновленому стадіоні обла-
штували поле з дренажною сис-
темою та сучасним комфортним 
штучним покриттям підвищеної 
стійкості, встановили футбольні во-
рота. На стадіоні вперше з’явилися 
бігові доріжки для професійного та 
любительського спорту, занять із 
легкої атлетики. Також для занять 
на свіжому повітрі встановили 
спортивні тренажери. Окрім фут-
болу, діти та дорослі зможуть грати 
на стадіоні у волейбол і баскетбол.

«Кожний навчальний заклад на-
шого району повинен мати сучасну 
інфраструктуру та створювати необ-
хідні умови не лише для навчання 
дітей, а й для їх всебічного розвитку. 
Завдяки спільній позиції депутат-
ського корпусу та районної влади 
таких шкільних стадіонів з кожним 
роком стає все більше», – зазначила 
в.о. голови Деснянської райдер-
жадміністрації Ірина Алєксє-
єнко, яка оглянула стадіон разом 
з депутатом Київради Віктором 
Грушко та представниками управ-
ління освіти району. 
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Топ-5 відкритих 
київських ковзанок
Взимку саме час 
ставати на лід, 
а в перерві – 
грітися смачним 
какао або 
глінтвейном. 
Ми підготували 
список ковзанок, 
де попри 
карантинні 
обмеження 
можна безпечно 
насолодитись 
усіма принадами 
морозної пори!

ВДНГ 
З 12 грудня на ВДНГ запрацює 

новорічний парк відпочинку «Зи-
мова казка». Відвідувачі матимуть 
змогу не тільки кататись на ковзан-
ці, але й брати участь у флешмобі,  
заглянути в Дзеркальний лабіринт 
Майя, завітати у гості до ельфа 
з Сантою, опинитися у космосі та 
спробувати втекти з Алькатраса – 
найсуворішої у світі в’язниці.

Ціна: карткою – 130 грн, готів-
кою – 150 грн. 
Адреса: пр. Академіка 
Глушкова, 1.

ROSHEN  
Winter Village 
на Деміївській площі

Площа ковзанки становить 
2 тис. кв. м, що дозволяє безпечно 
проводити гостям час на свіжому 
повітрі, дотримуючись дистанції. 
В центрі ковзанки встановлена 
новорічна ялинка, яка доповнює 
атмосферу новорічних свят. 

Ціна: у будні – 130 грн, 
у вихідні – 160 грн. 
Адреса: проспект Науки, 1.

Osocor Winter Village 
на Осокорках

Зимове містечко зі стилісти-
кою всесвіту улюбленого героя 
Гаррі Поттера, у якому є ковзанка 
площею у 800 квадратних метрів, 
фудкорти, зимові ярмарки, каз-
кові фотозони, шоу та вечірки 
з діджеями.

Ціна: будні – 350 грн, 
у вихідні – 500 грн. 
Адреса: вул. Виноградна, 2.

«Містечко зимових 
розваг» на території 
палацу «Україна»

З 18 грудня відкриття масш-
табної новорічно-різдвяної ло-
кації. Працюватиме: ковзанка, 
фуд-зона, різдвяний ярмарок, 
Резиденція Святого Миколая та 
сніжні гірки.

Ціни: повідомлять пізніше. 
Адреса: вулиця Велика Василь-
ківська, 103.

Ковзанка  
у Офісу Президента

До Дня св. Миколая кияни та 
гості міста матимуть змогу по-
трапити на ковзанку під Офісом 
Президента. Але, щоб покататися, 
необхідно записатися в електрону 
чергу, аби не порушувати каран-
тинні обмеження.

Ціна: безкоштовно.
Адреса: вулиця Банкова, 11
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