
Для разового проїзду в 
громадському транспорті 
Києва з 1 квітня необхідно 
придбати QR-квиток

Для разового проїзду в столичному громадському транспорті 
необхідно придбати QR-квиток. Про це повідомив перший за-
ступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що з 1 квітня у громадському транспорті для 
оплати проїзду діятиме єдиний електронний квиток, яким можна 
буде оплатити поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, 
фунікулері та міській електричці. Наразі розроблено нову гаму 
проїзних квитків, яка передбачає фіксовані кількості поїздок на 
всіх видах громадського транспорту протягом місяця.

«Із 1 квітня діятимуть 
проїзні на 46, 62, 92 та 124 
поїздки на місяць, вартістю 
290 грн, 390 грн, 575 грн та 
770 грн відповідно. Окрім 
того, можна буде придбати 
«безлімітні» проїзні на всі 
види громадського тран-
спорту вартістю 1 300 гри-
вень. Уперше вводиться в 
обіг «туристичний» проїзний 
квиток – із терміном дії про-
тягом 24, 48 та 72 годин із 

моменту активації, який коштуватиме 100, 150 та 200 гривень 
відповідно. Для разового проїзду в громадському транспорті 
необхідно придбати QR-квиток. Термін дії QR-квитка стано-
вить 15 діб. Одноразовий QR-квиток можна використовувати 
як у роздрукованому вигляді, так і в електронному – на екрані 
смартфону. У транспорті необхідно піднести екран телефону з 
QR-квитком або роздрукований квиток до дзеркальної частини 
валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити 
використання», – пояснив Микола Поворозник.

Придбати разовий QR-квиток можна:
- у додатку Kyiv Smart City;
Розділ «Придбати QR-квиток» на головній сторінці додатку, 

обираємо кількість квитків, сплачуємо банківською карткою. 
Після цього QR-код квитка з’явиться у розділі «Мої квитки». 
Якщо відкрити розділ, автоматично відкриється актуальний 
QR-квиток. У транспорті необхідно піднести екран телефону з 
QR-квитком до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку 
та натиснути кнопку «Підтвердити використання».

- в Особистому кабінеті киянина: https://my.kyivcity.gov.ua;
Необхідно увійти у власний кабінет, відкрити розділ «Каталог 

послуг», обрати «Транспортні послуги» → «Електронний квиток» 
→ «Мої квитки» → «QR-квиток» → «Придбати» → «Додати до 
кошика». Куплений QR-квиток буде доступний в особистому 
кабінеті. Його можна завантажити, роздрукувати або переслати 
на електронну пошту.

- у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click  

Фестиваль організовано за під-
тримки Міністерства освіти і науки 
України, Київської міської держав-
ної адміністрації, Департаменту 
освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА), Ки-
ївської Академії Наук, Українського 
Фонду сприяння розвитку науки, 
освіти та культури «Обдаровання» 
та освітнього холдингу «Столична 
Академія».

Київський фестиваль дитячої 
творчості «Обдаровання – 2020» 
щ о р о к у 

додає до когорти юних та-
лантів нові імена вокалістів, 
хореографічні прийоми та 
сценографію,  дизайнерські 
ідеї костюмів. 

Упродовж майже 20 років 
тисячі дітей дошкільного 
та шкільного віку мали 
чудову можливість випро-
бувати себе у якості артиста. І для 
багатьох з них ця перша сцена стала 
сходинкою до справжньої кар’єри 
артиста. 

Чимало колишніх учасників 
фестивалю сьогодні мають безліч 
титулів та нагород, отриманих на 
престижних вокальних та хорео-
графічних конкурсах.

Особливістю цьогорічного кон-
курсу є виступ творчих родин, яких 
об’єднує талант і любов до мисте-
цтва. Участь братимуть усі бажаючі 
талановиті родини у різних номіна-
ціях пісенного та хореографічного 
жанрів.

На Гала-концерт фестивалю 
з’їдуться понад 500 талановитих 
конкурсантів – це фіналісти двох 
попередніх відбіркових турів віком 
від 3 до 16 років.

Фестиваль «Обдаровання – 2020» 
– подія, на яку чекають, до якої 
готуються усі творчі колективи  
та батьки  
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  У столиці стартує Київський фестиваль дитячої 
творчості «Обдаровання – 2020»

НОВИНИ «Майбутнє країни – 
у мріях дитини»

26 лютого 2020 року о 15.00 у Київському 
палаці дітей та юнацтва відбудеться Гала-
концерт Київського фестивалю мистецтв 
дитячої творчості «Обдаровання – 2020». 

У 2020 році відремонтуємо 
асфальтне покриття  
за 760 адресами

У 2020 році міська влада планує здійснити капітальний ремонт 
асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньок-
вартальних проїздів за 760 адресами у столиці. Про це заявив 
заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час профільної 
наради з головами столичних райдержадміністрацій.

Він зазначив, що найбільше адрес, за якими цього року онов-
лять асфальт, – у Дарницькому та Дніпровському районах (108 та 
107 дворів відповідно). Від 72 до 98 прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів заплановано відремонтувати 
у кожному з інших районів столиці.

«Сьогодні це той напрям роботи, на який міська влада отримує 
чи не найбільший запит від киян, – зазначив Вячеслав Непоп. – У 
2019 році ми взяли найактивніший темп із оновлення столичних 
дворів та проїздів. Загалом оновили прибудинкові території та 
внутрішньоквартальні проїзди за 827 адресами».

Лідерами з ремонту асфальтного покриття у 2019 році стали 
Шевченківський і Солом’янський райони  
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується програмними засобами 
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)

 ____________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової 

версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИТАН ЛТД»
код згідно з ЄДРПОУ: 20042271

інформує про намір провадити плановану діяльність  
та оцінку її впливу на довкілля.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові 
(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)

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11,

контактний номер телефону: (044) 496-89-60.
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція діючої АЗС № 02139 ТОВ «ТИТАН ЛТД» за адресою: 02140, м. Київ, 

Дарницький р-н, вул. Миколи Бажана, 44. 
Планованою діяльністю передбачається встановлення стаціонарного автомобільного 

газозаправного пункту (АГЗП), який розміщуватиметься на діючий автомобільній за-
правній станції (АЗС), призначеного для заправки балонів автотранспорту скрапленим 
вуглеводневим газом (СВГ) (пропан-бутаном), що використовується в якості палива 
для двигунів внутрішнього згорання. Запроєктований автомобільний газозаправний 
пункт АЗС здійснюватиме 100 заправок/добу автомобілів з газобалонними двигунами.

Технічна альтернатива 1.
Проведення реконструкції АЗС із встановленням газового терміналу у складі: 

підземного резервуару для зберігання, закачування та перекачування СВГ з вузлом 
зливу палива та паливо-роздавальною колонкою.

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива впроваджувальної діяльності розглядає встановлення на 

АЗС обладнання для заправки автомобілів стиснутим природним газом (СПГ) – метан, 
замість СВГ (пропан-бутан). Дана альтернатива потребує більші фінансові затрати на 
обладнання; при стисненні СПГ створюватиметься постійне шумове навантаження, 
у зв’язку з чим збільшується нормативна СЗЗ до житлової забудови. Тому технічна 
альтернатива 1 є більш доцільною.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація діяльності планується в межах існуючої АЗС на земельній ділянці за 

адресою: 02140, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Миколи Бажана, 44. 
Вибір земельної ділянки проведено відповідно до розглянутих варіантів можливого 

розміщення підприємства з урахуванням техніко-економічних міркувань, наявності 
інфраструктури (комунікаційні, інженерні, транспортні  мережі та ін.), раціонального 
використання земельних ресурсів, соціально-економічного розвитку регіону, а також 
дотримання санітарно-епідеміологічних обмежень. Дана ділянка не належить до іс-
торико-культурних територій. На об’єкті, що проєктується, заплановано використання 
сучасного технологічного обладнання

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована діяльність 

здійснюватиметься в межах існуючої АЗС, де наявні інженерні комунікації, будівлі та 
споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений 

наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень 
у місцевий та державний бюджет.

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

АЗС № 02139 ТОВ «ТИТАН ЛТД», яка розташована по вул. Бажана, 44, в м. Києві,  
здійснює приймання, зберігання і заправку автотранспорту бензином марок А-92, 
А-95, А-95 МАХХ, А-98, а також дизельним паливом. Доставка палива здійснюється 
автоцистернами, із яких паливо через швидкороз’ємні муфти по трубопроводах 
зливається в підземні горизонтальні циліндричні двостінні 3 односекційні резервуари 
типу РГС-25, об’ємом по 25 м3 кожен для зберігання бензину (1 од.) та д/палива (2 
од.), та 2 двосекційних резервуари типу РГС-25(12,5/12,5) для зберігання бензину, 
1 секція для аварійного розливу нафтопродуктів. Для безпечного зберігання палива 
резервуари обладнані дихальними клапанами, які забезпечують підтримання робо-
чого тиску в ємності. Заправка автомобілів бензином і д/паливом здійснюється за 
допомогою чотирьох 2-сторонніх 8-ми рукавних 4-х продуктових колонок моделі 
Tokheim Quantium 400. Подача палива з резервуарів здійснюється насосними уста-
новками колонок. Річний обсяг реалізації палива на АЗС: бензин А-92 – 290 м3/рік; 
бензин А-95 – 384 м3/рік; бензин А-95 МАХХ – 95 м3/рік; бензин А-98 – 50 м3/рік; д/
паливо – 350 м3/рік.  

Для забезпечення живлення АЗС під час відключення електроенергії передбача-
ється резервний дизель-генератор FDG-40 (Р=40 кВт).

Обладнання АГЗП включає в себе підземний газовий модуль об›ємом 9,9 м3. Під-
земний газовий модуль компонується з таких основних складових:

– підземний резервуар об’ємом 9,9 м3 для прийому і накопичення СВГ – 1 шт.;
– насос для подачі продукту з ємності на заправну колонки – 1 шт;
– газопроводи низького тиску від резервуару до газової колонки;
– фільтри для очищення СВГ, встановленого на прийомі насосу.
– зливного вузла для прийому СВГ з автоцистерни, у складі приєднувальних пристроїв 

для шлангів автоцистерни, швидкісного і зворотного клапанів, трубопроводів парової, 
рідкої фази і технологічних продувок, а також запірної арматури і приладів КВПіА;

– щитів керування, автоматизації та сигналізації загазованості.
СВГ доставлятиметься на АЗС в спецавтоцистернах та перекачуватиметься в 

підземну горизонтальну ємність об’ємом 9,9 м3. Для відпуску СВГ передбачається 
дворукавна паливороздавальна колонка TATSUNO BMP 512 SXD/ZV2. Максимальна 

проєктна потужність СВГ – 2800 м3/рік. Обладнання СВГ буде обслуговуватись 
персоналом, що має спецдопуск, клієнти до заправки авто СВГ не допускатимуться.

Режим роботи на АЗС:
– кількість робочих днів – 365;
– кількість робочих змін – 3;
– кількість робочих годин у зміну – 8.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміо-

логічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних 
нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
– при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохорон-

ного законодавства;
– викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності 

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з 
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;

– відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для по-
дальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

– виконання  вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами;
– дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Дер-

жавних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
– дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 

об’єкту  діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо 
умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 
санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний 
і не потребує додаткових екологічних обмежень.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1 

щодо територіальної альтернативи 1
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої 
діяльності та поряд з нею;

– забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкід-
ливих факторів на цій межі;

– використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у користу-
вання у відповідності з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території з дотриманням нормативних розривів до існуючих 

інженерних комунікацій та споруд. 
Проєктні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 

раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені 
захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1 

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проєктних рішень в період будівництва і експлуатації, що забез-

печуватиме раціональне використання природних ресурсів. 
Передбачити  охоронні, захисні  та  компенсаційні  заходи.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої діяльності 

можливі наступні види впливу на:
– клімат і мікроклімат – незначний вплив;
– повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, 

рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони;
– водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків; за 

умови дотримання проєктних рішень вплив на водне середовище буде знаходитись 
в межах вимог діючого законодавства;

– ґрунт та геологічне середовище – не впливає;
– рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – об’єкт планованої діяльності 

розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив 
на рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного 
фонду в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

– навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, надхо-
дження коштів у місцевий та державний бюджет.

– навколишнє техногенне середовище – не впливає.
– утворення відходів – відходи, що утворюватимуться (відпрацьовані лампи, за-

лишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, матеріали 
обтиральні відпрацьовані, суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана 
від вилучення масел із вод стічних, залишки, одержані у процесі вилучення піску, 
спецодяг зношений, спецвзуття зношене, тверді побутові відходи) передбачається 
тимчасово зберігати у спеціально призначених місцях з наступною їх передачею на 
утилізацію та захоронення спеціалізованим організаціям згідно договорів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1 

щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності ТОВ «ТИТАН ЛТД» в межах існуючої земельної 

ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та 
здоров’я населення. 

В проєкті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні 
та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

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

Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

– ч.3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини(газу природного, 
газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу 
(метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу)»;

– ч.3 п. 4 абз. 2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або 
газоподібних) 15 кубічних метрів і більше».

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

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року. 

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

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

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

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

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

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

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої ді-

яльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України;
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови 
що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, за-
твердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або 

подовження строків  її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля»)

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита В. Липківського, 35, м. Київ, 03035

Електронна адреса: gladun@menr.gov.ua
тел.: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, (044) 206-20-89

Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа)

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

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

№ 
з/п

Найменування та площа 
об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення незалеж-
ної оцінки

Орієнтовна дата 
оцінки

Очікувана найбіль-
ша ціна надання 

послуг, грн

1. Нежитлові приміщення, 
площею 126,8 кв. м 

м. Київ, пров. За-
дорожний, 6, літ. А

визначення ринкової  
вартості для приватизації 31.01.2020 3 500,00

2. Нежитлові приміщення, 
площею 93,1 кв. м 

м. Київ, вул. Анто-
новича, 9-б, літ. Б

визначення ринкової  
вартості для приватизації 31.01.2020 3 500,00

3. Нежитлові приміщення, 
площею 35,6 кв. м 

м. Київ, вул. Вол-
хівська, 4, літ. А

визначення ринкової  
вартості для приватизації 30.11.2019 3 500,00

4. Нежитлові приміщення, 
площею 19,4 кв. м 

м. Київ, вул. Вол-
хівська, 4, літ. А

визначення ринкової  
вартості для приватизації 30.11.2019 3 500,00

5. Нежитлові приміщення, 
площею 57,3 кв. м

м. Київ, вул. Вол-
хівська, 4, літ. А

визначення ринкової  
вартості для приватизації 30.11.2019 3 500,00

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

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спе-
ціалізацією у межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), зокрема земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до 
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та 
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими у додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені у додатку 2 до Положення.
Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13:00 03.03.2020. Телефон 

загального відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних до-
кументів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо, з відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності» та зазначенням назви об’єкта оцінки. 

Конкурси відбудуться о 10:00 06.03.2020 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
10. Телефони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.
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№ 14 (5293)

Втрачений договір купівлі-продажу нерухомості від 31.10.1995 р., за адресою: м. Київ, провулок  
Волго-Донський, 2, кв. 97, на ім’я Постний Валерій Миколайович, посвідчений Київською Універсаль-
ною біржею, реєстраційний № А5941/9003, вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє про виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
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ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНІ ПРОЇЗДИ 

1. заїзд до будинків на бульв. Лесі Українки, 21-б, 23-б 0,419 4,0-7,0 - 2 066 - незадов. 640 7 8 459 60 -   

2. проїзд вздовж будинків на вул. Старонаводницька, 13, 13-а 0,5 4,5-5,0 - 2 420 - переважно 
задов. 50 4 3 410 - - -  

3. проїзд на вул. Підвисоцького, 4-а, 4-б (вздовж лікарні) 0,25 4,6-21,0 1,5-3,2 2 340 490 петребує ре-
конструкції 2 830 5 - 459 374 1 15  

4. проїзд від вул. П. Мирного, 28, до бульв. Лесі Українки, 9-а 0,11 3,7-10,0 1,1-1,8 564 138 незадов. 702 6 3 140 152 - -  

ОБ’ЄКТИ БЛАГОУСТРОЮ 

1. сходи біля будинку на вул. Старонаводницькій, 6 та 6-б 0,04 - 2,2 - - задов. - - - - - 1 - 34 сходинки

2. сходи та тротуар вздовж буд. № 31/11 по вул. Євгена Коновальця на  
вул. Предславинську 0,156 - 2,5-3,2 - 154 (436) незадов. 314 4 - –  - 1 – 

154 кв. м. – 
тротуар, 282 

м. к 
– сходи ФЕМ  
84 сходинки

3. сходи від будівлі вул. М. Раєвського, 4-б, до житлового будинку, 13/2,  
на вул. Джона Маккейна 0,036 - 2,5 - - незадов. - 1 -  -  - 1  - 46 сходинок

4. сходи Печерський узвіз, 3, до вул. Мечникова 0,019 - 2 - - незадов. - - -  -  - 1  - 33 сходинки

5. сходи на вул. Михайла Бойчука, 37-39 0,092 - 1,6-2,0 - - незадов. - 2 1  -  - 1  - 103 сходинки

ІНШЕ

1. Штольня 1500х1500 (дренажно-штольневої системи) вздовж житлового будинку  
№ 6/8 у Тверському тупику 361 - - - - незадов. - 5 - - - - - -

Просимо власників вказаного майна, з підтверджуючими документами, звернутися до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 404-406, тел.: 280-56-19)  
протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

Реммерс ГмбХ (Remmers GmbH) – юридична особа, відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина 
(адреса: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе, 13, номер у торговому 
реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150016, тел.: (+49) 54 32 / 83 – 0, e-mail: info@remmers.de). Реммерс ГмбХ 
(Remmers GmbH) – юридична особа, яка втратила вексель та звернулася до суду із заявою про визнання його недійсним і 
про відновлення її прав на втрачений цінний папір.

Обставини, за яких втрачено вексель: 11 червня 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Реммерс» (адре-
са: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, 3, код ЄДРПОУ: 39034440) 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Реммерс-Україна» (фактична адреса на момент видачі векселя: 08290, Україна, 
Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, пер. Річний, 26, код ЄДРПОУ: 34751239) був виданий переказний вексель серії АА 
№ 0025446. Відповідно до векселя, Товариство з обмеженою відповідальністю «Реммерс», як векселедавець, прийняло 
на себе безумовне зобов’язання сплатити Товариству з обмеженою відповідальністю «Реммерс-Україна», як першому 
векселедержателю, суму 1 090 897,85 гривень зі строком платежу за векселем 30 квітня 2016 року. Реалізуючи свої права 
на передачу переказного векселя, Товариство з обмеженою відповідальністю «Реммерс-Україна», як перший векселедер-
жатель, шляхом індосаменту передало права на вексель компанії Реммерс Бауштоффтехнік ГмбХ, резиденту Федеративної 
Республіки Німеччина, що знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-
Реммерс-Штрассе, 13, номер у торговому реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150016. Назва компанії Реммерс 
Бауштоффтехнік ГмбХ (Remmers Baustofftechnik GmbH) 03.11.2016 року була змінена на Реммерс ГмбХ (Remmers GmbH), 
що підтверджується відповідним офіційно засвідченим та апостильованим витягом з торгового реєстру дільничного суду м. 
Олденбург від 9 липня 2019 року. Таким чином, станом на сьогоднішній день, векселедержателем за векселем є компанія 
Реммерс ГмбХ (Remmers GmbH), резидент Федеративної Республіки Німеччина, що знаходиться за адресою: Федеративна 
Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе, 13, номер у торговому реєстрі дільничного суду 
м. Олденбург HRB 150016. Оригінал векселя зберігався в Україні у ТОВ «Реммерс-Україна» за його фактичним місцезна-
ходженням, а саме за адресою: 08290, Україна, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, пер. Річний, 26. Одним із колишніх 
директорів ТОВ «Реммерс-Україна» була допущена халатність, і оригінал векселя було втрачено. Виходячи з цих обставин, 
на сьогоднішній день компанії Реммерс ГмбХ (Remmers GmbH) місцезнаходження оригіналу векселя невідоме. 

Втрачений вексель: переказний вексель серії АА № 0025446, емітент векселя – ТОВ «Реммерс»; векселедержатель – 
Реммерс ГмбХ (Remmers GmbH), юридична особа, відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина (ко-
лишня назва – Реммерс Бауштоффтехнік ГмбХ (Remmers Baustofftechnik GmbH), що знаходиться за адресою: Федеративна 
Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе, 13, номер у торговому реєстрі дільничного 
суду м. Олденбург HRB 150016; сума векселя – 1 090 897,85 гривень; місце складання векселя – місто Київ; дата складання 
векселя – 11 червня 2014 року; строк платежу за векселем –  30 квітня 2016 року; місце платежу за векселем – місто Київ, 
ПАТ «Укрсоцбанк», МФО: 300023, р/р 26003000030609.

Відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 11 лютого 2020 року по справі № 758/11405/19 (суддя 
Плахотнюк К. Г.), викликається держатель зазначеного вище втраченого векселя. Держателю вказаного векселя у тримі-
сячний строк з дати опублікування оголошення пропонується повідомити Голосіївський районний суд м. Києва (вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-а, м. Київ, 03127) про свої права на зазначений вище вексель. Держателю заборонено здійснювати 
будь-які операції за зазначеним вище втраченим переказним векселем. Держателю втраченого векселя на пред’явника 
встановлено строк три місяці з дати розміщення публікації для подання векселя та заяви про те, що він є його держателем. 
З дати постановлення ухвали зупинено перебіг усіх строків щодо обігу втраченого векселя, встановлених законодавством 
про обіг векселів.

Реммерс Группе АГ (Remmers Gruppe AG) – юридична особа, відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеч-
чина (адреса: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе, 13, номер у торговому 
реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607, тел.: (+49) 54 32 / 83 – 0, e-mail: info@remmers.de). Реммерс Группе АГ 
(Remmers Gruppe AG) – юридична особа, яка втратила векселі та звернулася до суду із заявою про визнання їх недійсними і 
про відновлення її прав на втрачені цінні папери.

Обставини, за яких були втрачені векселі: у 2014 році Товариством з обмеженою відповідальністю «Реммерс» (адреса: 08290, 
Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, 3, код ЄДРПОУ: 39034440) Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Реммерс-Україна» (Фактична адреса на момент видачі Векселя: 08290, Україна, Київська обл., 
м. Ірпінь, смт. Гостомель, пер. Річний, 26, код ЄДРПОУ: 34751239) були видані 3 переказні векселі: серії АА № 0025447, АА № 
0025445, АА № 0025444. Реалізуючи свої права на передачу переказного векселя, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Реммерс-Україна», як перший векселедержатель, шляхом індосаментів передало права на векселі компанії Реммерс АГ, ре-
зиденту Федеративної Республіки Німеччина, що знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, 
Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе, 13, номер у торговому реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607. Назва компанії 
Реммерс АГ (Remmers AG) 2 листопада 2016 року була змінена на Реммерс Группе АГ (Remmers Gruppe AG), що підтверджується 
відповідним офіційно засвідченим та апостильованим витягом з торгового реєстру дільничного суду м. Олденбург від 9 липня 
2019 року. Таким чином, станом на сьогоднішній день, векселедержателем за всіма векселями є компанія Реммерс Группе АГ 
(Remmers Gruppe AG), резидент Федеративної Республіки Німеччина, що знаходиться за адресою: Федеративна Республіка 
Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе, 13, номер у торговому реєстрі дільничного суду м. Олденбург 
HRB 150607. Оригінали векселів зберігались в Україні у ТОВ «Реммерс-Україна» за його фактичним місцезнаходженням, а 
саме за адресою: 08290, Україна, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, пер. Річний, 26. Одним із колишніх директорів ТОВ 
«Реммерс-Україна» була допущена халатність, і оригінали векселів були втрачені. Виходячи з цих обставин, компанії Реммерс 
Группе АГ (Remmers Gruppe AG) на сьогоднішній день місцезнаходження оригіналів векселів невідоме. 

Втрачені векселі: 
– переказний вексель серії АА № 0025447, емітент векселя – ТОВ «Реммерс»; векселедержатель – Реммерс Группе АГ (Remmers 

Gruppe AG), юридична особа, відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина (колишня назва – Реммерс АГ 
(Remmers AG), що знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-
Штрассе, 13, номер у торговому реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607; сума векселя – 900 000 гривень; місце 
складання векселя – місто Київ; дата складання векселя – 08 травня 2014 року; строк платежу за векселем – 30 жовтня 2014 
року; місце платежу за векселем – місто Київ, ПАТ «Укрсоцбанк», МФО: 300023, р/р 26003000030609;

– переказний вексель серії АА № 0025445, емітент векселя – ТОВ «Реммерс»; векселедержатель – Реммерс Группе АГ (Remmers 
Gruppe AG), юридична особа, відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина (колишня назва – Реммерс АГ 
(Remmers AG), що знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-
Штрассе, 13, номер у торговому реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607; сума векселя – 900 000 гривень; місце 
складання векселя – місто Київ; дата складання векселя – 11 червня 2014 року; строк платежу за векселем – 30 жовтня 2015 
року; місце платежу за векселем – місто Київ, ПАТ «Укрсоцбанк», МФО: 300023, р/р 26003000030609;

– переказний вексель серії АА № 0025444, емітент векселя – ТОВ «Реммерс»; векселедержатель – Реммерс Группе АГ (Remmers 
Gruppe AG), юридична особа, відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина (колишня назва – Реммерс АГ 
(Remmers AG), що знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-
Штрассе, 13, номер у торговому реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607; сума векселя – 900 000 гривень; місце 
складання векселя – місто Київ; дата складання векселя – 11 червня 2014 року; строк платежу за векселем – 30 квітня 2015 
року; місце платежу за векселем – місто Київ, ПАТ «Укрсоцбанк», МФО: 300023, р/р 26003000030609.

Відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 12 лютого 2020 року в справі № 758/11404/19 (суддя Пла-
хотнюк К. Г.), викликається держатель зазначених вище втрачених векселів. Держателю вказаних векселів у тримісячний строк з 
дати опублікування оголошення пропонується повідомити Голосіївський районний суд м. Києва (вул. Полковника Потєхіна, 14-а,  
м. Київ, 03127) про свої права на зазначені вище векселі. Держателю заборонено здійснювати будь-які операції за зазначеними 
вище втраченими переказними векселями. Держателю втрачених векселів на пред’явника встановлено строк три місяці з дати 
розміщення публікації для подання векселів та заяви про те, що він є їхнім держателем. З дати постановлення ухвали зупинено 
перебіг усіх строків щодо обігу втрачених векселів, встановлених законодавством про обіг векселів.

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.

Оформлення проводиться на підприємстві

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com
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«Сьогодні ми передаємо київ-
ському гарнізону 3 сучасні теле-
скопічні підіймачі для роботи 
на висоті, аварійно-рятувальний 
автомобіль та 22 комплекти ди-
хальних апаратів. А також, ще два 
спецавто, що придбані за кошти 
Держбюджету, – зазначив Віталій 
Кличко. – Я хочу подякувати ряту-
вальникам Києва за самовідданість 
та професійну роботу, за врятовані 
життя і безпеку в столиці. Місто, зі 
свого боку, дбатиме, щоб ви були 
забезпечені всім необхідним для 
виконання своєї небезпечної місії 
і працювали в сучасних умовах».

Він також підкреслив, що з кож-
ним роком навантаження на ава-
рійно-рятувальні служби зростає. 
Збільшилася кількість пожеж, ава-
рійних випадків через зношеність 
інфраструктури, що десятиліттями 
не ремонтували. Щороку в Києві 
трапляється понад 4 тисячі по-
жеж, які оперативно ліквідовують 
столичні рятувальники.

«Наше завдання – забезпечити 
рятувальників сучасним споря-
дженням, спецавтомобілями та 
надійним обладнанням. За останні, 
три роки для потреб рятувальни-

ків місто передало 20 нових авто, 
більше 200 комплектів захисно-
го спорядження, 220 комплексів 
спецодягу.

Зокрема, для КАРС місто придба-
ло 6 аварійно-рятувальних авто, для 
київського гарнізону Держслужби 
України з надзвичайних ситуацій 
– 10 одиниць техніки. Зокрема, по-
жежно-рятувальні й водолазні авто, 
телескопічні підіймачі, комплекти 
дихальних апаратів та іншу техніку 
й спорядження.

«Це, безумовно, найменше, що ми 
можемо зробити для спеціалістів, 
які для порятунку людей щодня 
ризикують своїм життям. Зазначу, 
що за 4 роки аварійно-рятувальні 
служби столиці врятували більш як 
1 600 життів», – зазначив Віталій 
Кличко.

Нагадаємо, у грудні минулого 
року Київрада затвердила нову 
міську цільову програму на 2020-
2022 роки. Відповідно до неї, у 
місті планують збудувати нове 
пожежне депо, а також надалі ви-
ділятимуть кошти на оновлення 
матеріально-технічної бази ряту-
вальних служб, на їхнє навчання 
та тренування. На ці потреби зі 
столичного бюджету спрямують 
понад 680 млн грн  

Оновлення кухонь у 
столичних школах зробить 
їжу для дітей смачнішою

Третій рік поспіль пріорите-
том у роботі київської міської 
влади є зміна в організації хар-
чування школярів столиці. Цього 
року на реалізацію програми 
«Оновлення харчоблоків» у ра-
йонних бюджетах передбачено 
240 мільйонів гривень. Про це 
заявив заступник голови КМДА 
Валентин Мондриївський.

«Найбільша частина спрямо-
вана на закупку обладнання та 
меблів. Окрім цього, місто очікує 
на субвенцію з держбюджету, що також розрахована на придбання 
техніки для їдалень та харчоблоків. Це один із важливих кроків, 
що дозволить зробити їжу для діток у школах ще смачнішою», – 
зазначив Валентин Мондриївський.

Серед нових форм: мультипрофільне харчування «шведський 
стіл»,  дабл-меню (2 – 3 страви на вибір) та кулінарна лінія «Шкільне 
харчування».

«60% закладів середньої освіти Києва вже перейшли на нові 
форми організації харчування. Найбільш популярним є дабл-
меню, за яким вже харчуються учні 114 закладів. «Шведський 
стіл» наразі працює у 58 закладах, а кулінарна лінія «шкільне 
харчування» – у 41. У Дніпровському, Подільському та Шевчен-
ківському районах усі школи впровадили нові форми харчування. 
Ці зміни є результатом спільних зусиль міської влади, районних 
управлінь освіти, керівників закладів освіти та підприємств, що 
організовують харчування учнів. Ми й надалі стимулюватимемо 
такі зміни», – зауважив Валентин Мондриївський  

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 
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
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Фото КМДА

НОВИНИВіталій КЛИЧКО: «Київ 
передав столичному гарнізону 
ДСНС телескопічні підіймачі, 
аварійно-рятувальний 
автомобіль та нове 
спорядження»

Столична влада придбала та передала київським 
рятувальникам три нові телескопічні підіймачі, 
аварійно-рятувальне авто та нові комплекти 
дихальних апаратів. Ще два спецавто були закуплені 
за державний кошт.
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