
У Києві створено оперативний 
штаб допомоги бездомним 
особам та координації 
соціального патрулювання у 
зимовий період

Для забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, те-
плими речами і взуттям, у Києві з 1 грудня 2019 року до 1 квітня 
2020 року організовується соціальне патрулювання. Відповідним 
розпорядженням КМДА № 1984 утворено міський оперативний 
штаб допомоги бездомним особам та координації соціального 
патрулювання у столиці у зимовий період. Штаб очолила за-
ступниця голови КМДА Марина Хонда.

«На сьогодні в Києві перебуває велика кількість осіб без 
визначеного місця проживання, які живуть на вокзалах, сміт-
тєзвалищах, у переходах, під’їздах будинків та пустирях. Усі ці 
люди перебувають за межею бідності. Особливо важко таким 
людям взимку, і тому щорічно у зимовий період, у зв’язку із 
різким зниженням температури повітря та настанням стійких 
холодів, у Києві проводиться соціальне патрулювання», – зазна-
чила Марина Хонда.

На базі Будинку соціального пі-
клування створять виїзні бригади 
для соціального патрулювання. 
Департаменту соціальної політики 
доручено, у разі несприятливих 
погодних умов у зимовий період, 
винайти можливість щодо збіль-
шення на 30% кількості ліжко-
місць у Будинку соціального піклування (на вулиці Суздальській, 
4/6), Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів 
та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (с. 
Ясногородка Вишгородського району Київської області).

Разом із тим, до Управління патрульної поліції в м. Києві 
Департаменту патрульної поліції буде направлено прохання 
організувати чергування працівників поліції для охорони гро-
мадського правопорядку у місцях роботи виїзних бригад.

Надання підтримки безпритульним громадянам сприятиме 
оздоровленню криміногенної обстановки у столиці, посилить 
пожежну безпеку, оскільки значна кількість пожеж у столиці 
взимку виникає на горищах, у підвалах та відселених будівлях 
через зазначену категорію осіб  
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У столиці показник 
захворюваності на грип та 
ГРВІ нижчий від базового 
показника на 55,4%

У столиці за 46-й тиждень 
2019 року зареєстровано 10 107 
хворих на грип та ГРВІ. Зага-
лом інтенсивність епідемічного 
процесу перебуває на низькому 
рівні, який не потребує введення 
додаткових заходів, та є нижчою 
за базовий показник на 55,4 %. 
Наразі показник захворюваності 
складає 342,5. Про це повідомив 
перший заступник голови 

КМДА Микола Поворозник.
Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 

грип та ГРВІ на 0,3 % у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження 
відбулося за рахунок дитячого населення. Дітей захворіло – 6 378 
(зниження на 0,7 %), дорослих – 3 729 осіб (на рівні минулого тижня).

«У структурі захворюваності діти становлять 63,1 %, а на попе-
редньому тижні – 63,3 %. Серед школярів захворюваність зросла на 
1,7 %: 2 619 випадків, що становить 41,1 % від загальної кількості 
захворілих дітей і 25,9 % від загальної кількості осіб, які зверну-
лися за медичною допомогою», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 46-й тиждень госпі-
талізовано 154 особи, із них 127 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах 
приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вак-
цинацією проти грипу охоплено 35 494 особи», – додав Микола 
Поворозник  

НОВИНИ

Цьогоріч будуть представлені 
такі концерти:

• «У царині фортепіанної музики» 
(24 листопада 2019 р.);

• «Феєрія танцю та магія театру» 
(22 грудня 2019 р.);

• «В гармонії співу і слова» (26 
січня 2020 р.);

• «Струнно-смичковий вернісаж» 
(23 лютого 2020 р.);

• «Київські сурми» (29 березня 
2020 р.);

• «Народні передзвони» (26 квітня 
2020 р.).

Київська дитяча філармонія – це 
мистецький проєкт, що вже 50 років 
дарує новим поколінням радість 
творчості, зберігши свій початковий 
статус: «Мистецтво дітей – дітям!». 
З-поміж багатьох міст лише Києву 
вдалося зберегти цей надзвичайно 
важливий культурний феномен, 
завдяки зусиллям багатьох натхнен-
них ентузіастів організаційно-ху-
дожньої Ради Київської дитячої 
філармонії.

Київська дитяча філармонія за-
снована у 1970 році Головним управ-
лінням культури Київського міськ- 
виконкому як громадська творча 
музично-просвітницька організація, 
яка вивчає педагогічний процес у 
мистецьких навчальних закладах і 
відбирає кращих юних талановитих 
виконавців для участі у концертах 

на найпрестижнішій сцені України 
– у Колонному залі ім. М. В. Лисенка 
Національної філармонії України.

Протягом п’ятьох десятиліть 
кожного концертного сезону від-
бувалося 6 концертів, у яких взяли 
участь понад 40 тисяч учнів та були 
слухачами понад 300 тисяч осіб. 
Більша частина з них – діти і мо-
лодь. Київська дитяча філармонія 
має свій власний, постійно діючий 
абонемент Національної філармонії 
України.

Виступи учнів мистецьких шкіл 
у концертах Київської дитячої фі-
лармонії стали початком професій-
ного зростання сотень талановитих 
музикантів.

Уже 50 років Київська дитяча 
філармонія є своєрідною школою 

виконавчої майстерності для музи-
кантів. У свій час на цих концертах 
починали свій творчий шлях ви-
датні артисти сучасності. Серед них: 
Роман Гриньків, Павло Фенюк, Ва-
дим Гладков, Герман Сафонов, Інна 
Порошенко, Костянтин Товстуха, 
Олексій Канке, Дмитро Чоні, Євгенія 
Сіренко, Антоній Баришевський та 
багато інших.

За свій довгий шлях Київська ди-
тяча філармонія змінювала творче 
«обличчя», доповнювалася новими 
виконавськими формами та жанро-
во-стильовими сферами. На сьогодні  
– це динамічний інтерактивний 
концерт-вистава з елементами 
сюжетності, що охоплює музику, 
хореографію, театр, академічний, 
естрадний та народний спів, і на-
віть циркове мистецтво. Магічну 
атмосферу дійства доповнює і цікава 
передконцертна програма у фоє на 
тлі виставки художніх робіт учнів 
мистецьких шкіл.

Місце проведення: Володимир-
ський узвіз, 2, Національна філар-
монія України  

24 листопада о 12.00 у Колонному залі  
ім. М. В. Лисенка Національної філармонії 
України відбудеться відкриття ювілейного 50-го 
концертного сезону Київської дитячої філармонії. 
Про це повідомили в Департаменті культури.

24 листопада 
відкриється ювілейний 
50-й концертний сезон 
Київської дитячої 
філармонії
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА
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Департамент будівництва та житлового забезпечення у поточному 
році планує придбати однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири, 
з технічним облаштуванням і внутрішнім оздобленням, у будинках, які 
прийняті в експлуатацію, або прийняття в експлуатацію яких планується 
у I півріччі 2020 року.

Забудовникам необхідно направляти свої пропозиції з порушеного 
питання Департаменту будівництва та житлового забезпечення:

– поштовим зв’язком: вулиця Володимирська, 42, м. Київ, 01601;
– факсимільним зв’язком за телефонами: 234-01-24, 235-30-23;
– на електронну адресу: viddil03@ukr.net.
Телефон для довідок: 234-01-24, 235-30-23.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать  

до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Департамент комунальної власності м. Києва оголошує конкурс на право оренди 
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, а саме:

– вбудоване приміщення в переході станції метро «Академмістечко», загальною 
площею 10,5 кв. м; 

– нежитлова споруда, загальною площею 58,4 кв. м, що розташована за адресою:  
м. Київ, просп. Перемоги, 135-а;

Ознайомитися з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються 
претендентами для участі у конкурсі, можна на вебсторінці Департаменту ко-
мунальної власності м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на офіційному порталі Києва 
(www.kyivcity.gov.ua).

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголо-
шує про намір передати майно в оренду

Орендодавець: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 
(м. Київ. вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, тел.: 280-15-39).

Балансоутримувач: Управління освіти та інноваційного розвитку Печер-
ської районної в місті Києві державної адміністрації (01021, м. Київ, вул. 
Інститутська, 24/7, тел.: 253-00-86, е-mail: osvita_pechrda@kmda.gov.на).

Інформація про об’єкт оренди: 
– місцезнаходження об’єкта оренди: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 12-б; 
– загальна площа (корисна площа): 16,4 кв. м (16,4 кв. м); 
– тип будинку: Спеціалізована школа № 80 Печерського району м. Києва; 
– характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення підвального 

поверху; 
– технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення комунікаціями): 

приміщення у задовільному стані з підведеними комунікаціями;
– оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 30.06.2019 – 379 000,00 

грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності ТОВ «ТРИБЬЮТ – КОНСАЛТИНГ»);
– інформація про графік використання об’єкта: понеділок – п’ятниця 

з 15.00 до 17.00. 
Запропоноване цільове використання об’єкта оренди: за заявою ініціатора, 

цільове використання та строк оренди – розміщення суб’єкта господарю-
вання, який провадить діяльність у сфері освіти (погодинно); 2 роки 364 дні.

Орендна ставка: 4%, розмір орендної плати за базовий місяць оренди 
(стартова орендна плата): 115,81 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції), 
стартова орендна плата за 1 годину: 2,63 грн без ПДВ.

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звернутися до ба-
лансоутримувача.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 21.04.2015

№ 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний 
висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам 
нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається по-
дача нової заяви або додаткових документів, зокрема документів, що 
засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір 
взяти майно в оренду, подають:

– заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 
4 до Положення;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати 
у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової 
орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, 
але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 
поточного року, одержувач платежу: Управління освіти та інноваційного 
розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації:  
р/р 35427293090740 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО: 820019, ЄДРПОУ: 39833860.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, 
починаючи з першого робочого дня, наступного за датою публікації, за 
адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка 
за телефоном: 280-15-39.

Малько Володимир Федорович, запрошуємо Вас у робочі дні з 9.00 до 17.00 
прибути в офіс ТОВ «РЕММЕРС» (08132 Київська область, Києво-Святошинський 
р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8-д / Облагротехсервіс / після першого залізнич-
ного переїзду одразу звернути вправо в напрямку з Києва) для надання пояснень 
щодо причин Вашої відсутності на робочому місці, причин невиконання обов’язків 
кур’єра та документів, що підтверджують поважність причин Вашої відсутності або 
невиконання Ваших трудових обов’язків (за наявності). При собі необхідно мати 
документи, що посвідчують Вашу особу.

Суб’єктом господарювання Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІ-
КТІМА» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
«Будівництво берегоукріплення правого берега рук. Довбичка Канівського 
водосховища вздовж земельної ділянки ТОВ «ВІКТІМА» (обліковий номер 
земельної ділянки 66:438:0200) за адресою вул. Труханівська, 30, в Дніпров-
ському районі м. Києва.

Посвідчення № 1782 Арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, лікві-
датора) Алексюка Миколи Ігоровича, видане Міністерством юстиції України 28 березня 2016 року 
було втрачене. Втрачене посвідчення вважається недійсним.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за резуль-
татами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації 
проєкту «Облаштування спортивних майданчиків на території парку 
«Нивки», переможцем визначено фізичну особу-підприємця Свірського 
Володимира Петровича, результати затверджені розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації від 18 листопада 2019 року 
№ 1997.

Втрачений диплом KB №23689861 та Додаток від 01.03.2004 р., виданий Національним тех-
нічним університетом України «Київський політехнічний інститут» на ім’я Борятинського Миколи 
Юрійовича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення вдови померлого чорнобильця серія Г № 502458, видане УПСЗН Голосіївської 
РДА від 05.03.2003 р., на ім’я Яблонської О. Г., вважати недійсним.

Оголошення про виявлення та взяття на облік безхазяйного майна
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє про 

виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна – будівлі транс-
форматорної підстанції № 5902, за адресою: проспект Науки, 94/5, літ. Б, м. 
Київ (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна № 185160381 від 17.10.2019) та КЛ 
10 кВ (2X50 м.), КЛ 0,4 кВ (115 та 125 м). Власників вказаного майна, з підтвер-
джуючими документами, просимо звернутися до Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації (просп. Голосіївський, 42, м. Київ) протягом року 
з дня оприлюднення цього оголошення.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Планована діяльність – проєктні рішення щодо об’єкту: 

«Прокладання зовнішніх інженерних мереж та будівництво 
під’їзних шляхів до земельних ділянок, наданих у власність 
громадянам-членам сімей загиблих (померлих) киян-учас-
ників антитерористичної операції в с. Биківня у Деснянському 
районі, м. Києва».

Замовник: КП «Спецжитлофонд», м. Київ.
Мета планованої діяльності – інженерно-транспортне 

забезпечення земельних ділянок відповідно до ДПТ (селище 
Биківня).

Шляхи здійснення мети – передбачано:
• І черга будівництва
– Будівництво БКТП № 1, 2, 3 – 10/0,4 кВ, інженерні мережі 10 кВ.
• ІІ черга будівництва
– Будівництво БКТП № 4 – 10/0,4 кВ, інженерні мережі 10 кВ.
• ІІІ черга будівництва
– Будівництво інженерних мереж водопроводу та каналізації 

по пров. Радистів, вул. Проектна-4, вул. Проектна-1 ,вул. Про-
ектна-2, пров. Радистів -1, вул. Проектна-6, пров. Садовий-2, 
пров. Радистів, пров. Садовий-5, пров. Садовий-7, пров. Садо-
вий-6, вул. Проектна-7, вул. Проектна-8. Будівництво КНС №1.

• ІV черга будівництва
– Будівництво інженерних мереж водопроводу та кана-

лізації по вул. Проектна-9, вул. Ушицька, вул. Лазурна, вул. 
Проектна-12, пров. Биківнянський, пров. Кантемирівський, 
пров. Вешенський, вул. Радистів-2. Будівництво КНС № 2. 
Будівництво інженерних мереж водопроводу від існуючого 
водопроводу по вул. Космонавта Волкова, 26, у м. Києві до 
існуючого водопроводу по вул. Радистів, 50, у селищі Биківня.

• V черга будівництва
– Будівництво інженерних мереж дощової каналізації. Бу-

дівництво насосної станції підкачки стічних дощових та талих 
вод та локальних очисних споруд закритого типу. Будівництво 
інженерних мереж дощової каналізації, зовнішнього освітлення, 
мережі 0,4 кВ, під’їзних шляхів по пров. Радистів, пров. Радистів 
1-й, вул. Проектна-2, вул. Проектна-4, вул. Проектна-6, пров. 
Садовий-2, пров. Садовий-5, вул. Проектна-1, пров. Садовий-7, 
пров. Садовий-6, вул. Проектна-7, вул. Проектна-8.

• VІ черга будівництва
– Будівництво інженерних мереж дощової каналізації, зо-

внішнього освітлення, мережі 0,4 кВ, під’їзних шляхів по вул. 
Ушинська, вул. Лазурна, вул. Проектна-11, вул. Проектна-12, 
вул. Радистів, вул. Проектна-9.

• VІІ черга будівництва
– Будівництво інженерних мереж газопроводу середнього 

тиску по вул. Проектна-2, пров. Радистів, вул. Проєктна-4, вул. 
Проектна-5, пров. Садовий-7, пров. Садовий-6, пров. Садо-
вий-5; вул. Проектна-6, пров. Радистів, вул. Проектна-7,  вул. 
Проектна-8, пров. Садовий-2, вул. Радистів, вул. Проектна-9, 
вул. Ушицька, вул. Проектна-12, вул. Проектна-11.

• VІІI черга будівництва
– Будівництво інженерних мереж зв’язку по вул. Проектна-2, 

пров. Радистів, вул. Проектна-4, вул. Проектна-5, пров. Садо-
вий-7, пров. Садовий-6, пров. Садовий-5, вул. Проектна-6, пров. 
Радистів, вул. Проектна-7, вул. Проектна-8, пров.Садовий-2, 
вул. Радистів, вул. Проектна-9, вул. Ушицька, вул. Проектна-12, 
вул. Проектна-11.

Перелік найзначніших впливів на стан НС:
Під час будівництва:
• Порушення біосистем (біогеоценозів тощо), зелених 

насаджень.
• Тимчасове вилучення земель.
• Виробничий шум.
• Забруднення навколишнього середовища будівельним 

сміттям.
• Забруднення викидами азоту двоокису NO

2
, вуглецю окису 

СО, вуглеводнів С
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 від будівельних машин і механізмів.
• Викиди компонентів зварювального аерозолю.
• Скиди стічних вод зі зваженими речовинами (з відстійників 

миття колес).
• У разі виконання при будівництві всіх проєктних рішень, 

які обґрунтовані у відповідності з діючими нормативними до-
кументами і рекомендаціями, прогноз можливості виникнення 
і розвитку небезпечних геологічних процесів вздовж траси 
дощової каналізації та прилеглої території, розробка у проєкті 
заходів по їх запобіганню, суттєвих змін в гідрогеологічній 
ситуації району будівництва не очікується. 

• Використання технологій і матеріалів, що мають помітний 
негативний вплив на навколишнє середовище не передбачається.

Під час експлуатації:
• Через відсутність високочутливих до антропогенного 

навантаження видів тварин i рослин, кардинальних змін у 
екосистемі регіону не передбачається.

• Викиди шкідливих речовин відсутні.

Підсумки кількісної та якісної оцінки впливів з ураху-
ванням можливих аварійних ситуацій:

Маса викидів шкідливих речовин об’єктом – у процесі 
будівництва зовнішніх інженерних мереж та під’їзних шляхів 
до земельних ділянок прогнозуються тимчасові максимальні 
разові викиди основних забруднювачів від будівельної техніки: 
азоту діоксиду NO

2
 – 0,0214 г/с. вуглецю оксиду СО – 0,1431 г/с.

Забруднення атмосферного повітря:
Вплив проєктованого об’єкта під час проведення будівельних 

робіт на атмосферне повітря не перевищує санітарних норм 
для робочої зони і становить у приземному шарі, ГДК. мр: на 
межі житлової забудови до 0,1 ГДК. мр. NO

2
; 0,01 ГДК. мр. CO. 

Шумовий вплив:
Шумовий вплив здійснюється тимчасово під час прове-

дення будівельних робіт. При експлуатації інженерних мереж 
шумовий вплив відсутній, при експлуатації під’їзних шляхів 
до земельних ділянок – шум у межах нормативних значень. 
За проєктом, для захисту від шуму використовуються заходи: 
будівельні майданчики огороджуються тимчасовою огорожею 
висотою 2 м. Під час експлуатації – влаштування зелених зон 
та шумозахисних вікон у житлових будинках.

Вплив на геологічне середовище:
Проєктом передбачено влаштування локальних очисних 

споруд (ЛОС). Дощові, талі води з території збираються 
через дощоприймальники і системою дощової каналізації 
поступають на ЛОС. 

Умовно чисті води з розподільчого колодязя відводяться 
на скид. Очищені на очисних спорудах дощові та талі води 
відводяться спільно з умовно чистими зливовими водами у 
північно-дарницький меліоративний канал.

Забезпечення будівництва у воді виконується від 
існуючих мереж.

Забруднення поверхневих та підземних вод під час екс-
плуатації в штатному режимі відсутнє.

Вплив на ґрунти:
Відходи будівельного виробництва – будівельне сміття 

транспортується на звалище. Спалювати та закопувати від-
ходи забороняється.

Основним заходом щодо збереження ґрунтового покрову в 
зоні впливу будівництва є зрізування та збереження рослинного 
шару із подальшим використання для благоустрою території.

Вплив на рослинний і тваринний світ:
Видалення зелених насаджень буде виконуватися згідно з 

актом обстеження зелених насаджень від 25. 04.18 р., виданим 
КО «Київзеленбуд», замовнику будівництва КП «Спецжитло-
фонд» у кількості дерев – 4498 одиниць, та кущів – 64 одиниці. 
Знесення зелених насаджень буде здійснюватися згідно з 
«Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у насе-
лених пунктах України», затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2006 р., № 1045.

Проєктом передбачається благоустрій та озеленення те-
риторії.

Вплив на техногенне середовище:
Влаштування інженерно-транспортних мереж забезпечить 

надійну експлуатацію житлової забудови. Будуть враховані сані-
тарні розриви від існуючих та проєктованих інженерних мереж. 

Вплив на соціальне середовище:
Метою є прокладання зовнішніх інженерних мереж та бу-

дівництво під’їзних шляхів до земельних ділянок, наданих у 
власність громадянам – членам сімей загиблих (померлих) 
киян-учасників антитерористичної операції в с. Биківня у Дес-
нянському районі, запобігання можливих негативних наслідків 
для мікрорайону та навколишнього середовища.

Вплив на історико-культурне середовище:
Історичні пам’ятки в зоні будівництва відсутні.
Перелік залишкових впливів:
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм 

шкідливий вплив на навколишнє середовище під час будівництва 
повністю компенсується по його завершенні та знаходиться в 
межах затверджених норм при експлуатації об’єкта.

Оцінка екологічного ризику проєктованої діяльності:
 Об’єкт відноситься до переліку екологічно небезпечних.
 Об’єкт при виконанні природоохоронних заходів та сані-

тарних норм практично не буде здійснювати шкідливого впливу 
на середовище під час будівництва за рахунок оптимізації 
проєктних рішень по його організації.
 Проєктована діяльність обумовлює зниження екологіч-

ного ризику.
Вигоди громадськості від реалізації планованої ді-

яльності:
– забезпечення інженерно-транспортними мережами зе-

мельних ділянок, наданих у власність громадянам – членам 
сімей загиблих (померлих) киян-учасників антитерористичної 
операції в с. Биківня у Деснянському районі м. Києва;

– запобігання можливим негативним наслідкам для міста 
та навколишнього середовища.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)
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У Києві модернізують 
існуючий завод «Енергія»

Київ має намір здійснити модернізацію існуючого сміттєспа-
лювального заводу «Енергія», встановивши систему хімічного 
очищення димових газів. Також у столиці необхідно збудувати 
новий сучасний сміттєспалювальний завод. Таку пропозицію 
висловила громада Дарницького та Дніпровського районів під 
час громадських обговорень 16 листопада 2019 року.

Під час обговорень громаді презентували проєкт системи 
очищення димових газів, що у 5 разів знизить рівень шкідливих 
викидів, які утворюються в результаті спалювання відходів.

Як зазначив під час обговорення заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв, лише минулого року міська вдала повер-
нула завод в управління після багаторічної оренди компанією  
«Київенерго» і розпочала процес модернізації.

«Завод «Енергія» був збудований 
понад 30 років тому, і з точки зору 
сучасних підходів – потребує модер-
нізації. Безперечно, в перспективі 
завод необхідно буде закривати, 
але йому потрібно забезпечити 
заміну у вигляді нового сучасного 
переробного комплексу, який би 
забезпечував виробництво теплової 
та електричної енергії за рахунок 
переробки сміття. Сьогодні у нас 

є короткострокові плани модернізації «Енергії», яка повинна 
працювати безпечно та ефективно до моменту закриття. А також, 
враховуючи пропозицію громадськості, ми готові розпочати про-
єктування сучасного сміттєспалювального заводу за аналогією 
тих, що працюють в Європі та світі», – сказав Петро Пантелеєв.

Посадовець підкреслив, що сьогоднішні обговорення в чер-
говий раз підкреслюють відкритість і прозорість дій міста та 
готовність дослухатися до позиції громади та діяти винятково 
в інтересах киян.

Нагадаємо, що наступного року завод «Енергія» розпочнуть 
оснащувати сучасною системою хімічного очищення димових 
газів. У проєкті міського бюджету на ці потреби передбачать 220 
млн грн, а ще 200 млн грн планує виділити держава. Загальна 
вартість проєкту, виконання якого займе орієнтовно два роки, – 
понад 700 млн грн. Аналогічні проєкти вже реалізовані в багатьох 
містах Європи. Нам вони дадуть змогу в 5 разів знизити рівень 
шкідливих викидів на київському сміттєспалювальному заводі  

Система нагадає, якщо термін дії 
купленого QR-квитка закінчується. У 
дні загальноміських заходів корис-
тувачам приходять повідомлення 
про перекриття доріг і зміну марш-
рутів громадського транспорту.

Розробники також запустили в 
додатку розділ «Афіша заходів». Для 
зручності створено три підрозділи: 
«Культурні заходи», «Відпочинок», 
«Освітні заходи». При ввімкненій 
геолокації, користувачі можуть оби-
рати події за такими параметрами, 
як час, популярність і місце про-
ведення. А якщо активний киянин 
хоче помістити в додаток власний 
захід – він матиме таку можливість. 
Необхідно лише створити івент на 
ресурсі kyivmaps, який інтегрований 
у додаток, і в розділі «Афіша» всі 
користувачі програми побачать 
новостворений захід. У 2020 році 
розвиток додатку продовжиться.

«Для того, щоб помістити місто в 
смартфон, було створено платформу 
реєстрів, зокрема реєстр мешкан-
ців, а також впроваджено десятки 
інформаційних систем. Наразі де-
сятки фахівців створюють технічні 

рішення для впровадження нових 
сервісів платформи. Найближчим 
часом планується надати користу-
вачам можливість записати дитину 
до дитячого садка, сплатити штраф 
за паркування, написати онлайн-
петицію, зареєструвати улюбленця в 
реєстрі домашніх тварин, написати 
звернення до Контактного центру 
15-51, проголосувати за проєкти 
Громадського бюджету та розробити 
сервіс «Активний киянин», – по-

відомив директор Департаменту 
інформаційно-комунікаційних 
технологій Юрій Назаров.

Додаток «Kyiv Smart City» повніс-
тю орієнтований на користувачів. 
Кияни можуть голосувати за по-
слуги, які вони хочуть бачити в до- 
датку насамперед.  Лише потрібно 
натиснути на іконку «Хочу!» поруч 
із бажаною функцією, яка ще пере-
буває в розробці. У розділі «Зво-
ротній зв’язок» можна поставити 
запитання або зателефонувати за 
вказаним номером. Основна місія 
«Kyiv Smart City» – зробити Київ 
комфортним і зручним для гро-
мадян, і саме на це спрямований 
подальший розвиток програми.

Київ – перше українське місто у 
смартфоні. Сьогодні вже понад 130 
тисяч користувачів завантажили 
міський додаток «Kyiv Smart City», 
щоб покращувати якість свого жит-
тя та економити час за допомогою 
міських цифрових сервісів  Патрулювання смуги руху 

громадського транспорту 
дає перші результати

За результатами патрулювання смуги руху громадського тран-
спорту, протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму 
штрафів 4 400 000 грн. Про це повідомив радник Київського 
міського голови Максим Бахматов.

«Ми вже можемо звітувати про перші результати заходів по-
силення контролю трафіку головних вузлів та вулиць Києва. Зо-
крема, довело свою ефективність патрулювання смуг громадського 
транспорту. Як бачимо, результати приголомшливі. Ми працюємо 
спільно з поліцією у години пік вранці та увечері – із 7.30 до 9.00 
та з 16.30 до 19.00. Лише за місяць (із 15 жовтня до 14 листопада) 
винесено 8 600 постанов на майже 4,5 млн грн», – повідомив 
Максим Бахматов  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ  
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Уже найближчим часом додаток «Kyiv Smart 
City» буде автоматично повідомляти про дорожні 
ремонтні роботи, а згодом, наприклад, і про 
відключення електроенергії у вашому будинку. 
Спочатку такі сповіщення отримуватимуть усі 
користувачі, а незабаром тільки ті, кому ця 
інформація потрібна. Про це повідомили в 
Департаменті інформаційно-комунікаційних 
технологій.

новиниУ додатку «Kyiv 
Smart City» з’являться 
сповіщення про дорожні 
роботи
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