
До 1 лютого кияни можуть 
утилізувати ялинки з 
користю для екології

Уже з 2 січня кияни мають можливість утилізувати новорічні 
дерева правильно, з користю для екології міста. Свої ялинки, 
сосни, смереки варто принести до 15 пунктів збору, що відкри-
лися у кожному районі столиці. Про це повідомив заступник 
начальника Управління екології та природних ресурсів 
КМДА Олександр Савченко.

Процес безвідходного виробництва представили на вироб-
ничій базі комунального підприємства по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району.

«Зібрані дерева перероблять на тріску в спеціальному тріско-
подрібнювачу і використовують для зберігання водного балансу 
лунок вічнозелених рослин у місті. Працюватимуть пункти до 
1 лютого, але за необхідності їхню роботу можна продовжити і 
до 8 березня», – зазначив Олександр Савченко.

Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли 
від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію.

«Вже п’ятий рік поспіль підприємства, що входять у КО 
«Київзеленбуд», на початку січня відкривають пункти збору 
та утилізації новорічних дерев. Таким чином ми даємо змогу 
деревам, які прикрашають наші оселі у свята, бути корисними 
і після них. Можна виділити дві хвилі, коли наші пункти мають 
вдосталь роботи. Перша – збір хвойних дерев після завершення 
ялинкових базарів, тобто на початку січня. Наші підприємства 
вже забрали на утилізацію майже 7 000 дерев, які не розпродали 
до Нового року. Друга хвиля розпочинається після завершення 
новорічно-різдвяних свят, а саме після Водохреща, коли люди 
починають виносити ялинки з домівок», – розповів в. о. гене-
рального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Варто зазначити, що у цьому році передбачено кошти на 
будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних 
відходів у Києві за рахунок коштів природоохоронного фонду.

«Київ продукує 120 тисяч тонн опалого листя щороку. По-
будова спеціальної установки, яка дозволить отримати біогаз 
із рослинних решток, поступово вирішить проблему з їхнім 
накопиченням і питанням утилізації. Біогаз є відновлювальною 
та стійко виробленою енергією. Серед усіх видів палива, біогаз 
володіє найменшим ефектом парникового газу та найкращою 
виробничою ефективністю», – додав Олександр Савченко  

Підприємство в рекордно короткі 
терміни здійснило коригування 
та знизило ціни в рахунках. Про 
це під час прес-брифінгу повідо-
мив заступник голови Київської 
міської державної адміністрації 
Петро Пантелеєв.

За його словами, загальний обсяг 
перерахунку складає 320 мільйонів 
гривень, що є найбільшим показ-
ником в Україні.

«Підставою 
для такого ко-
ригування цін 
на послуги є 
зниження ціни 
природного 
газу. Як ви ба-
чите зі слайду, 
в тарифі на те-

плову енергію вартість природного 
газу є одним із ключовим факторів 
ціноутворення і займає понад 80%. 
Нагадаю, відповідний механізм здій-
снення коригування вартості послуг 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання нара-
хування (визначення) плати за теплову 
енергію та послуги з централізованого 
опалення, централізованого поста-
чання гарячої води для споживачів у 

зв’язку із зміною ціни природного газу» 
№ 1082, що прийнята 24 грудня 2019 
року», – зауважив Петро Пантелеєв.

Саме тому, як тільки знизилася 
ціна на газ і з’явився затверджений 
механізм зниження цін на комунальні 
послуги, «Київтеплоенерго» опера-
тивно здійснило усі нарахування 
980 тисячам родин столиці. Суму 
персонального перерахунку можна 
побачити в окремій графі в рахунку 
на оплату послуг  
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НОВИНИ Київ здійснив 
перерахунок цін на 
опалення та гарячу воду 
на 320 млн грн

За грудень 2019 року комунальне підприємство 
«Київтеплоенерго» знизило нарахування за тепло 
і гарячу воду на 22 – 23%. У середньому кияни 
отримали платіжки на 300-400 гривень менше. 
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

Печерська районна в місті Києві державна 
адміністрація оголошує про намір передати 

майно в оренду
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове при-

міщення першого поверху, загальною площею 33,4 кв. 
м, розташоване в нежитловому будинку, за адресою: 
вулиця Тимірязівська, буд. 36 (приміщення школи І – 
ІII № 5 Печерського району м. Києва). Забезпечення 
комунікаціями: ІДО, електрозабезпечення, водозабез-
печення – є, технічний стан – задовільний.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.07.2019 – 697 
700 грн без ПДВ, оцінка здійснена фізичною особою-
підприємцем Кожемякіним С. С.

Балансоутримувач: Управління освіти та іннова-
ційного розвитку (вул. Інститутська, 24/7, 253-35-86, 
253-00-86, education@pechrda.gov.ua).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк 
оренди: для розміщення суб’єкта господарювання, 
який провадить діяльність у сфері освіти (погодинно) 
(п. 42.2 Методики), терміном на 2 роки 364дні. Розклад 
занять (за узгодженням): 

– щопонеділка з 14.00 до 16.30.
Орендна ставка – 4 %, розмір орендної плати за 

перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) 
– 53,3 грн без ПДВ.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 
10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-
Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно 
з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територі-
альної громади міста Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 21.04.2015 року № 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 подача 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, визна-
ченим 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 пер-
шої 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 Управ-
ління освіти та інноваційного розвитку Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації р/р  
№ 31559241390740 ГУДКСУ у м. Києві, МФО: 820019, 
ЄДРПОУ: 39833860.

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно 
звертатися за телефонами до підприємства – балан-
соутримувача.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

вул. Каштанова, 8-г, нежитлове приміщення, загальна площа якого становить 48,28 кв. м, корисна – 33,10 кв. м, 
розташоване на 2 поверсі будівлі; приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість 
об’єкта оренди станом на 31.10.2019 – 865 110,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О. І.

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення громадської організації на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької діяльності, ставка орендної плати – 1% на 20,0 кв. м, 2% на 28,28 
кв. м, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 1 143,21 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського 

району м. Києва», розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15, тел.: (044) 546-39-17.
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
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 – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», 
код ЄДРПОУ: 39605452, ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО: 322669, р/р UA 413226690000026008301848234.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у 
грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 
використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати 
за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться протягом 10 робочих днів з дня, наступного після роз-
міщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

– просп. Маяковського, 10, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 18,40 кв. м, розташо-
ване на 1 поверсі будівлі; приміщення у задовільному технічному стані, без комунікацій. Вартість об’єкта оренди 
станом на 30.09.2019 – 286 690,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О. І.

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення складу, ставка орендної плати – 6%, стартова 
місячна орендна плата (без ПДВ) – 1 433,45 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Деснянського району м. Києва», розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15, тел.: (044) 546-39-17. 
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
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 – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дес-
нянського району м. Києва», код ЄДРПОУ: 39605452, ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО: 322669, р/р 
UA413226690000026008301848234.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) 
у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку 
орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться протягом 10 робочих днів з дня, наступного 
після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 
29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна 
за тел.: 546-20-71.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (вул. Кошиця Олександра, 11, м. Київ) 
оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане до сфери управління

та стосовно якого надійшла заява:
– вбудовані нежитлові приміщення, загальною площею 61,30 кв. м (корисною площею 61,30 кв.м), що розташовані на 

першому поверсі житлового будинку на вул. Шевельова Юрія, 48, з метою розміщення громадської організації на площі, 
що не використовується для провадження підприємницької діяльності, тощо строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка 
становить: 1% (на площу, що не перевищує 20 кв. м), 2 % (на частину площі понад 20,00 кв. м до 50,00 кв. м), 3% (на 
частину площі понад 50,00 кв. м до 100,00 кв. м) від вартості об’єкта оренди. Об’єкт потребує ремонту, комунікації наявні.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2019 становить 1 165 930,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної 
діяльності ТОВ «Глобал Апрайзер Груп». Орендна плата за базовий місяць становить 1 805,32 грн (без ПДВ), що кори-
гується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду комунального майна те-
риторіальної громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 
415/1280 (зі змінами), і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам 
нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача 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, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Для ознайомлення з потенційними об’єктами оренди необхідно звертатися до Балансоутримувача.
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» (Хар-

ківське шосе, 148-а, п/р UA253226690000026000300840576 в ТВБВ № 10026/045 філії ГУ по м. Києву та Київській області 
AT «Ощадбанк», МФО: 322669, код ЄДРПОУ: 39604270, ІПН: 396042726512, тел.: 563-32-00, e-mail: arendadarnytsia@
ukr.net). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. О. Кошиця, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна 
отримати за тел.: 564-98-12, 564-92-01.

Суб’єктом господарювання Комунальним підприємством Вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель вод-
ного фонду м. Києва «Плесо» отримано висновок з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності «Реконструкція зливостокової 
каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» із вра-
хуванням гідротехнічних споруд та відновленням екологічного та 
санітарно-технічного стану системи водойм.

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності

1. Мета та засіб здійснення проєктованої діяльності.
Головним завданням проєкту є будівництво парку культури і відпочинку  

«Парк Почайна» для занурення відвідувачів у тематику парку через атмос-
феру місцевості, тематичних малих архітектурних форм, озеленення та 
максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

В адміністративному відношенні ділянка провадження планованої ді-
яльності розташована в Оболонському районі м. Києва.

Проєкт «Будівництво парку культури і відпочинку «Парк Почайна» в 
Оболонському районі» (Реконструкція) передбачає 3 (три) пускових комп-
лекси, які виступають єдиним містобудівним утворюванням, територію та 
планувальні елементи якого необхідно розглядати як єдиний комплекс. 
Тому планувальні рішення, організація транспортно-пішохідних зв’язків, 
розташування малих архітектурних форм та їхня загальна кількість роз-
раховується комплексно для всього парку та диференціюється за кожним 
пусковим комплексом у залежності від доступності.

1. пусковий комплекс. Проєктом передбачається: будівництво вхідних 
груп; влаштування амфітеатру; влаштування сходів; влаштування пандусу; 
облицювання існуючої підпірної стіни кортеновою сталлю; влаштування 
культової споруди «Хрест» для символічного святкування Хрещення; вла-
штування фундаментів під малі архітектурні форми; створення геопластики; 
влаштування пішохідних та велосипедних доріжок.

2. пусковий комплекс. Проєктом передбачається: будівництво вхідних 
груп; будівництво оглядового майданчика в зоні шлюзу; влаштування сходів; 
влаштування пандусу; облицювання існуючої підпірної стіни кортеновою 
сталлю; планування території для влаштування пішохідних та велосипедних 
доріжок; влаштування скульптури в зоні водойми; створення геопластики; 
влаштування скульптури на острові у вигляді корабля.

3. пусковий комплекс. Проєктом передбачається: будівництво вхідних 
груп; влаштування сходів; влаштування пандусу; влаштування підпірних стін; 
створення геопластики; влаштування пішохідних та велосипедних доріжок.

На території парку проєктуються наступні мережі: зовнішнє освітлення, 
системи зв’язку, системи відеоспостереження, насосне обладнання авто-
матичного поливу, малі архітектурні форми та артінсталяції з декоративною 
підсвіткою. 

Проєктом передбачається озеленення території парку загальною площею 
12,22 га, з них: 1 пусковий комплекс – 2,262 га, 2 пусковий комплекс – 5,055 
га, 3 пусковий комплекс – 4,903 га.

Запроєктований об’єкт позитивно вплине на соціальне середовище. 
Парк створює водно-зелений коридор, нові пішохідні та веломаршрути з 
можливістю освоєння нових територій і ревіталізації старих промислових 
територій під громадську територію.

2 Найзначніші впливи на стан навколишнього середовища.
Геологічне середовище, ґрунт
У зв’язку з проведенням робіт на освоєній території і відсутності не-

гативних факторів впливу, захист геологічного середовища, земельних 
угідь і родючого шару ґрунту не передбачається.

Впливів на геологічне середовище та ґрунт у період проведення буді-
вельно-монтажних робіт та в період експлуатації запроєктованого об’єкта 
не очікується.

Повітряний басейн

При проведенні будівельно-монтажних робіт певне забруднення 
атмосфери буде пов’язане з експлуатацією будівельної техніки (викиди 
відпрацьованих газів від двигунів), відсипанням щебеневої та піщаної 
продукції (пилу неорганічного), зі зварювальними операціями (викиди 
зварювального аерозолю та інші) та проведенням лакофарбових робіт 
(пари розчинників лакофарбових матеріалів).

Загальна кількість валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
при будівництві складає 3,2 т.

Перевірка доцільності розрахунків розсіювання забруднюючих речо-
вин в атмосферному повітрі виявила, що для забруднюючих речовин, які 
виділятимуться при будівельно-монтажних роботах, проведення таких 
розрахунків є недоцільним і свідчить про допустимий рівень забруднення 
атмосферного повітря даними викидами.

У процесі будівництва запроєктованого об’єкта погіршення фізичного 
(акустичного) впливу на повітряне середовище не відбудеться.

Запроєктований об’єкт не спричинить негативного впливу на повітряне  
середовище в період експлуатації.

Водні ресурси
На період будівельно-монтажних робіт потреба у водних ресурсах поляга-

тиме у їхньому використанні для господарсько-побутових та технічних потреб. 
Водопостачання на будівельний майданчик для технічних потреб 

здійснюватиметься в цистернах згідно з укладеними договорами зі спе-
ціалізованими організаціями.

Для питних потреб буде використовуватися привізна бутильована вода. 
Збір побутових (фекальних) стічних вод при будівництві передбачається 

в санітарно-побутові установки контейнерного типу – біотуалет. У по-
дальшому знешкодження стічних вод буде виконуватись у відповідності з 
укладеними договорами, що виключить забруднення водного середовища 
неочищеними або недостатньо очищеними стічними водами.

Запроєктований об’єкт не спричинить негативного впливу на водне 
середовище в період експлуатації.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  
Для уникнення негативного впливу на фауну, роботи необхідно органі-

зувати так, щоб забезпечити поступове витіснення мілких тварин за межі 
території об’єкта.

При експлуатації об’єкта проєктування впливів на рослинний і тваринний 
світ не очікується.

3. Оцінка екологічного ризику проєктованої діяльності.
Прийняті в проєкті технічні рішення обумовлюють прийнятний екологічний 

ризик за умови дотримання діючих правил здійснення будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації запроєктованого об’єкта.

4. Екологічний моніторинг.
Технічний стан споруд повинен контролюватися шляхом проведення  без-

печного режиму їхньої експлуатації та виконання технічного обслуговування.
5. Перелік залишкових впливів.
Залишковим впливом на навколишнє середовище буде утворення від-

ходів від експлуатації запроєктованого об’єкта.
6. Зобов’язання Замовника.
Замовник зобов’язується здійснювати проєктні рішення відповідно до 

норм i правил охорони навколишнього середовища i вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта проєктованої 
діяльності.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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КК «Київавто-
дор» отримала 
прилади, які 
дають змогу 
додатково слід-
кувати за якістю 
ремонтів. Про 
це повідомили 
у комунальній корпорації.

«Ми розпочали підготовку до наступного дорож-
ньо-будівельного сезону – отримали сучасні прилади 
для контролю за якістю ремонту. Зокрема, щільномір 
асфальтобетону TransTech SystemsPQL 380, який визна-
чає якість покриття, надає достовірні результати щодо 
щільності і температури шару асфальту», – повідомив 
заступник генерального директора комунальної 
корпорації «Київавтодор» Валентин Осипов.

Також дорожники отримали рейку дорожню, нею 
визначають нерівності на поверхні, пристрій вказує 
кут нахилу покриття.

Як розповів Валентин Осипов, користуватимуться 
і німецьким пристроєм для динамічних випробувань 

ґрунту й основи дороги ZFG 3.0. Ним досліджують 
міцність і ступінь деформування полотна.

Для контролю температури асфальтобетону ви-
користовуємо інфрачервоні термометри і мобільні 
вимірювачі температури.

Заступник генерального директора додав, що ви-
користання нових приладів не скасовує зовнішнього 
незалежного контролю. 

Якість виконання ремонтів «Київавтодору» ана-
лізують кілька сертифікованих лабораторій. Зокре-
ма, Київський науково-дослідний інститут судових 
експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), 
КП «Київекспертиза», лабораторія контролю якості 
сумішей та дорожніх робіт КП «Київблагоустрій», ДП 
«Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. 
М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Національний 
транспортний університет.

Також об’єкти столичних дорожників моніторять 
фахівці міжнародної ініціативи з прозорості інфра-
структури CоST. У жовтні експерти CоST презентували 
верифікаційний звіт: висновок позитивний, рівень 
прозорості забезпечено  

У Дніпровському районі 
столиці побудують 
медичний заклад коштом 
інвестора

Із метою залучення інвестора для будівництва медичного за-
кладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-а, буде проведено інвестиційний 
конкурс. Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 10.

Замовником будівництва виступає «Центр первинної медико-
санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва». 
Передінвестиційні роботи розпорядженням покладено на Київське 
інвестиційне агентство (КІА). Йому також доручено розробити та 
погодити орієнтовні техніко-економічні показники та можливі 
передпроектні пропозиції, а також надати їх до Департаменту 
економіки та інвестицій для підготовки умов конкурсу.

Крім того, КІА, спільно із комунальним некомерційним підпри-
ємством «Консультаційно-діагностичний центр Дніпровського 
району м. Києва», має провести технічну інвентаризацію та неза-
лежну оцінку об’єкта на бульварі Ігоря Шамо, 15-а, що належить 
до комунальної власності територіальної громади Києва. 

На підставі отриманих висновків і документів Департаменту 
економіки та інвестицій, Департаменту комунальної власності 
та Дніпровській районній державній адміністрації доручено 
підготувати проєкт рішення про вирішення майново-правових 
питань, пов’язаних із об’єктом на бульварі Ігоря Шамо, 15-а, та 
винести його на розгляд Київської міської ради.

За умови прийняття Київрадою відповідного рішення, по-
стійно діюча комісія по залученню інвесторів до фінансування 
будівництва, реконструкції та реставрації проведе інвестиційний 
конкурс в установленому порядку.

Нагадаємо, що будівництво нових закладів охорони здоров’я 
та їхнє забезпечення сучасною матеріально-технічною базою 
передбачене Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року  

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
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Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ 
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Фото КМДА

У столиці продовжують 
демонтаж нелегальних 
автозаправних станцій

«Київавтодор» модернізується

НОВИНИ

«Ми системно проводимо демон-
таж автозаправних станцій, що пра-
цюють без дозвільних документів, 
не сплачують податків, розміщені в 
безпосередній близькості до житло-
вих будинків та об’єктів соціальної 
інфраструктури, не дотримуються 
умов безпечної та надійної роботи. 
Попереджаємо всіх власників таких 
нелегальних станцій: необхідно 
негайно демонтувати їх добро-
вільно, оскільки ми змушені будемо 

це зробити примусово зусиллями 
Департаменту міського благоустрою 
та рятувальників», – сказав заступ-
ник голови Київської міської 
державної адміністрації Петро 
Пантелеєв.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Укра-
їни Олексій Гончарук заявив про 
наміри демонтувати усі нелегальні 
АЗС. Він дав відповідні доручення 
Державній фіскальній службі, пра-
воохоронцям і органам контролю.

Раніше, у квітні 2017 року, мер 
Києва Віталій Кличко, а також 
керівництво і члени «Нафтогазової 
Асоціації України» виступили зі 
спільною ініціативою та підписали 
меморандум про співпрацю у сфері 
усунення факторів небезпеки для 
життя, здоров’я, майна киян і гос-
тей Києва, які створюються через 
діяльність нелегальних пунктів 
продажу скрапленого газу і ди-
зельного пального, що розміщені 
у столиці.

Угоду підписали президент «На-
фтогазової Асоціації України», а 
також компанії-учасники: «Авто-
бансервіс» (мережа «КЛО»), «Альянс 
Холдинг» (мережа Shell), «АМІК-
Україна», «БНК Україна», «ВОГ Рі-
тейл» (мережа WOG), «ОККО-На-
фтопродукт» (мережа АЗК «ОККО») 
та «Сокар Енерджі Україна»  

Інсталяцію «Сад пам’яті», 
присвячену Бабиному яру, 
покажуть у Києві

6 лютого о 19.00 відбудеться відкриття виставки французької 
художниці Ольги Кісельової, присвячену трагедії в Бабиному Яру. 
Проєкт буде представлений фондом ІЗОЛЯЦІЯ, разом із Меморі-
альним центром Голокосту «Бабин Яр».

Проєкт пропонує послухати дерева Бабиного Яру, пропустити 
через себе метафору дерева як капсули часу, що переносить знання 
з минулого (з землі) до живого гілля, знайти надію не в забутті, а 
пропрацюванні страшного досвіду.

Голос дерев дозволяють «почути» технології. Інсталяція пред-
ставить візуалізацію «голосу»: на відеопроєкції глядач побачить 
графічну репрезентацію записів внутрішніх рухів усередині стовбура.

У проєкті художниця і дослідниця виходить із гіпотези, що за 
допомогою молекулярного розсіювання всі рослини можуть об-
мінюватись інформацією зі своїм середовищем. Ольга Кісельова 
перетворює цю зашифровану комунікацію у відкриту мережу. У 
співпраці з науковцем Крістофом Петіо вона досліджує можливість 
декодувати мову дерев із метою поглиблення, збереження та по-
ширення знань про трагічні події, зокрема для майбутніх поколінь.

Проєкт реалізовано за підтримки Посольства Франції в Україні 
та Французького інституту в Україні   

Київ продовжує демонтаж незаконних 
автозаправних станцій. Зокрема, 9 січня, у четвер 
демонтували станції на вулиці Електриків, 14, а 
також на вулиці Харченка, 55. Загалом за останні 
три роки у столиці демонтували понад 300 
об’єктів, що становили значну небезпеку життю та 
здоров’ю людей. 
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