
Водночас усі стратегічні об’єкти, які 
забезпечують життєдіяльність міста, 
працюють. Деякі, як метро, наприклад, 
використовують цей час для ремонтів. 
Також місто пропрацьовує механізми 
допомоги малому та середньому біз-
несу. Про це та інше розповів під час 
традиційного онлайн брифінгу мер 
столиці Віталій Кличко.

СТАТИСТИКА ОБЕРЕЖНОГО 
ОПТИМІЗМУ

Загалом у столиці вже 1 220 під-
тверджених випадків COVID-19. За 
минулу добу лабораторно пiдтвердили 
захворювання на коронавірус ще у 32 
киян. Двоє з них – медики. Один ви-
падок за минулу добу, на жаль, леталь-
ний. Всього в столиці від коронавірусу 
померли 23 людини.

Серед тих, хто захворів: 11 жінок 
віком від 25 до 68 років та 21 чоловік 
від 18 до 71 років. Із чоловіків, у яких 
за минулу добу підтвердили захворю-
вання на коронавірус, – 20 семінаристів 
із Києво-Печерської лаври. Одного 
пацієнта госпіталізували до Олексан-
дрівської лікарні. Інші лікуються на 
самоізоляції, під контролем медиків.

«Ми всі сподіваємося, що динаміка 
захворювання в столиці не зростатиме. 
І що ми зможемо, нарешті, почати за-
проваджувати послаблення. Щоб бізнес 
працював, щоб економіка оживлялася. 
Щоб місто поступово поверталося до 
звичного життя», – додав Віталій Кличко. 

ЯК ВИЖИТИ МАЛИМ  
ПІДПРИЄМЦЯМ

Мер Києва вкотре закликав усіх 
дотримуватися елементарних пра-
вил заради того, щоб швидше вийти 
з карантину.

«Я розумію, що всі втомилися. Розу-
мію, що ресурси в людей закінчуються. 
Що бізнес і підприємства повинні 
працювати. Це потрібно і місту. Бо 
бюджет столиці поповнюється тими, 
хто працює. Але тільки разом, спільни-
ми зусиллями, ми зможемо подолати 
цей виклик і вийти із кризи!» – додав 
Віталій Кличко.

Він нагадав, що столична влада ухва-
лила рішення для підтримки малого і 
середнього бізнесу. Запроваджено 50 
відсотків знижки на сплату за оренду 
комунального майна для підприємців. 
А тих, хто не працює під час обмежень, 
– взагалі звільнили від сплати. Вони 
платять символічну 1 гривню. Також, 
з 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-
підприємців звільнили від сплати 
єдиного соціального внеску.

Водночас Кличко зауважив, що сто-
личні підприємці можуть скористатися 
послугою «часткового безробіття» на 
період дії обмежень. Для її отримання 
потрібно звернутися до Центрів зайня-
тості за місцем реєстрації як платника 
єдиного внеску. Також почали діяти 
«кредитні канікули». Київрада виді-
лила кошти на відновлення програми 
фінансово-кредитної підтримки малого 
та середнього бізнесу.

ДЕРЖБЮДЖЕТ ДОПОМОЖЕ
Уряд і парламент повинні збільшити 

розмір бюджетної програми на від-
криття підприємницької діяльності. Зо-
крема, зараз у Держбюджеті закладені 
кошти максимум на 8,5 тисяч майбутніх 
підприємців. А таких повинно бути 
мінімум 100 тисяч.   

«Необхідно впровадити державну 
кредитну програму для виробників, 
які створюватимуть нові робочі міс-

ця. Із нульовою ставкою за кредитом. 
Так ми зможемо не тільки відновити 
виробництво, а й використати кризу 
для імпортозаміщення та збільшення 
експорту», – сказав мер столиці.

Він підкреслив, що необхідно надати 
органам місцевого самоврядування 
право регулювати розмір і базу опо-
даткування місцевих податків та збо-
рів вже сьогодні, не очікуючи нового 
бюджетного року.

КИЇВ РОЗРОБИТЬ СВІЙ ПЛАН 
ВИХОДУ З КАРАНТИНУ

Карантин в Україні уряд продо-
вжив до 11 травня та оприлюднив 
етапи його майбутніх послаблень. 
Однак столична влада має заува-
ження щодо запропонованого плану 
дій. Зокрема, у столиці є зауваження 
щодо переліку та послідовності кро-
ків (в Урядовому плані їх 5). І цього 
тижня міська влада оприлюднить, 
що на першому етапі пропонує і 
збирається робити столиця.

ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ  
МЕТРО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД УРЯДУ

Згідно з постановою уряду, обмеж-
увальні заходи, зокрема щодо роботи 
метро (у Києві, Харкові та Дніпрі), 
продовжені до 11 травня. Після цього, 
зважаючи на епідеміологічну ситуацію, 
ухвалять рішення.

Водночас, поки столичне метро не 
перевозить пасажирів, у підземці від-
буваються ремонтні роботи на станціях. 
На станції «Палац спорту» тривають ро-
боти із заміни колій. Раніше це робили 
тільки вночі та в дуже стислі терміни. 
Сьогодні є можливість виконувати 
ремонт у денні зміни. Змінюють сис-
теми освітлення. Перевіряють системи 
пожежної безпеки, вентиляційного 
та насосного обладнання. Тривають 
ремонти ескалаторів. Найближчими 
днями на трьох станціях метропо-
літену – «Арсенальній», «Сирець» та 
«Лук’янівській» – розпочнуть встанов-
лення обладнання для пересування 
людей з інвалідністю.

НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ  
ПРАЦЮЄ ЗА СПЕЦКВИТКАМИ

Громадський транспорт столиці 
щодня перевозить за спецквитками 
понад 40 тисяч пасажирів. Це – медики, 
співробітники поліції та рятувальники, 
працівники стратегічних підприємств, 
що забезпечують життєдіяльність міста. 
Щодня на маршрути в столиці виходить 
300 одиниць транспорту. Автобуси, тро-
лейбуси i трамваї КП «Київпастранс». 
Графік маршрутів складається з ура-
хуванням пасажиропотоку. І постійно 
коригується. У години пік на лініях пра-
цює максимальна кількість транспорту.

«Обслуговують його 11 транспорт-
них ДЕПО міста. Там же забезпечують 
обов’язкову дезінфекцію рухомого 
складу. Як перед виїздом на лінію, 
так i впродовж дня. Крім того, всі водії 
та кондуктори забезпечені засобами 
захисту – масками. За цим слідкують 
у кожному депо», – підкреслив Віталій 
Кличко  
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НОВИНИ Кличко розповів про 
коронавірус і обережний 
оптимізм

Безробітним киянам 
збільшили розмір допомоги

У столиці виріс мінімаль-
ний розмір допомоги по без-
робіттю – із 650 до 1 000 грн.
Про зростання соцвиплат 
повідомили у Київському 
міському центрі зайнятості 
(КМЦЗ).

«Тим, хто в березні отри-
мав 650 грн, суму будуть 
перераховувати: збільшать на 350 грн. Так триватиме весь 
період карантину і ще 30 календарних днів після його за-
вершення. Це є підтримкою з боку держави найменш забез-
печених громадян», – пояснив директор КМЦЗ Віктор Білич.

Розмір допомоги залежить від страхового стажу і розміру 
офіційної легальної зарплати заявника. Максимальна ви-
плата – 8 408 грн (чотири прожиткові мінімуми)  

Киянам почали  
виплачувати «тисячу»

Киянам почали випла-
чувати одноразову матері-
альну допомогу. По тисячі 
гривень отримають пен-
сіонери та певні категорії 
українців.

Про це повідомив за-
ступник директора Де-
партаменту соціальної 
політики КМДА – началь-

ник управління пільг, державної та регіональної допо-
моги Максим Бученко.

«Департамент соціальної політики КМДА розпочав виплати 
одноразової грошової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Та-
кож  тисячу гривень у місті Києві отримують майже 30 тисяч 
громадян, які одержують державну соціальну допомогу у 
зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії», – зазначив 
Максим Бученко.

Він повідомив, що тим киянам, котрі отримують відпо-
відні виплати через пошту, листоноші доставлять грошову 
допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня над-
ходження коштів.

Люди отримають кошти до початку травня  

Кияни отримають понад  
6 000 антисептиків  
від українського заводу

Завод Healthy Pharm Ukraine передав 6 050 антисептичних 
гелів киянам, які опинилися у складних обставинах.

Про це інформує Єдиний координаційний центр КМДА.
Центр подякував команді підприємства за благодійний 

внесок у мережу допомоги.
«Зараз антисептик – дуже необхідна річ в умовах каран-

тину. На жаль, спекуляція на цінах та відсутність на полицях 
магазинів часом робить цей товар недоступним для багатьох 
людей», – йдеться у повідомленні.

Контакти Єдиного центру для бiзнесу, що хоче допомог-
ти: www.kyiv.stopcovid.org.ua, тел.: (094) 145-50-23, пошта: 
stopcovidkyiv@gmail.com.

За допомогою кияни можуть звертатися до Київського 
міського територіального центру соціального обслуговування 
за номером (044) 450-91-66, або на 15-51 (колл-центр міста 
Києва)  

Уже більше місяця Київ живе в умовах суворого 
карантину. І завдяки цьому в столиці вдається 
стримувати поширення COVID-19.
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___________________________
(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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»

ПрАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»,
код ЄДРПОУ: 00293290,

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

1. Інформація про суб’єкт господарювання 
Юридична адреса: 03067, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Машинобудівна, 42. 
Контактний номер телефону: +38 044 458 05 06.

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1

Планована діяльність, її характеристика.
Основним видом діяльності підприємства ПрАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ», що зна-

ходиться за адресою:  03067, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Машинобудівна, 42, є 
обробка найбільш затребуваних видів скла і дзеркал, а також виробів із них. В головно-
му корпусі заводу (літ. «А») розміщено виробництво по виготовленню скляних виробів 
для фармацевтичної продукції і медичних закладів. У зв’язку із переходом на сучасні 
види фасування і зберігання лікарських засобів у вигляді одноразової упаковки, скляна 
продукція не затребувана на ринку послуг. У зв’язку із чим, проводиться реконструкція 
головного корпусу заводу із зміною його функціонального призначення.

Технічна альтернатива 1.
Існуюча будівля головного корпусу, літ. «А», представляє собою 4-поверхову цегляну 

будівлю прямокутної форми, площею забудови 1 310,20 м2, розмірами 72,5 м х 17,5 м.
Реконструкцією передбачено:
– зміну конструктивної схеми будівлі на каркасну, з укрупненням шагу колон за рахунок 

демонтажу конструкцій існуючої будівлі до рівня низу перекриттів першого поверху 
і влаштування внутрішнього контуру несучого металевого каркасу із сіткою колон;

–  збільшення поверховості будівлі;
– зміна функціонального призначення будівлі.
Будівлю запроєктовано 6-ти поверховою з цокольним поверхом. Верхні поверхи 

(5-й та 6-й) призначені для розміщення адміністрації керуючої компанії ПрАТ «ЗАВОД 
СКЛОВИРОБІВ». Два середніх поверхи (3-й і 4-й) призначені для готелю на 76 місць 
(52 номери). Другий поверх – спортивно-оздоровчі приміщення готелю. На першому 
поверсі розміщені приміщення загального призначення: вхідні групи в готель і в адміні-
стративні приміщення, кафе на 49 місць. На цокольному поверсі розміститься паркінг 
на 49 машиномісць, технічні приміщення, виробничі і складські приміщення, кафе.

Цокольний поверх збільшується за рахунок прибудови. Кровля прибудови буде 
експлуатуватися під стоянку короткочасного зберігання 6 автомобілів.

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою є будівництво офісного центру із допоміжними при-

міщеннями для дозвілля, харчування та спорту.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Здійснення планованої діяльності планується на території та в межах існуючої зе-

мельної ділянки за адресою: 03067, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Машинобудівна, 
42. Ділянка загальною площею 1,3127 Га надана в оренду згідно договору оренди 
земельної ділянки від 21.02.2002 р. (кадастровий номер: 690250001). Ділянка обме-
жена: з півдня – вулицею Машинобудівною; із заходу – вулицею Полковника Шутова; 
з півночі – територією професійно-технічного училища № 6 (вул. Полковника Шутова, 
13); зі сходу – територією міжрайонних навчально-виробничих майстерень (вул. Ви-
борзька, 95) і територією комунального підприємства електромереж зовнішнього 
освітлення «Київміськсвітло» (вул. Машинобудівна, 40).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядаються в зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та в 

межах існуючої земельної ділянки.

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

створенням нових робочих місць та поліпшенням благоустрою території об’єкта.

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

Адміністративні приміщення. Функціонально приміщення готелю підрозділяються 
на приміщення приймально-вестибюльної групи; житлової; приміщення для адмі-
ністративно-господарської діяльності. Запроєктована вхідна група, в яку входять 
адміністративні приміщення готелю. Адміністративні приміщення призначені для 
ведення адміністративної та господарської діяльності готелю.

Номери для проживання. Готельні житлові номери розміщені на 3 та 4 поверхах. 
Кількість номерів – 52 шт., проживаючих – 76 чол. У номерах передбачені всі необхідні 
умови для особистої гігієни, відпочинку і проживання. Номери обладнані комфортними 
функціональними меблями.

Проєктований готель оснащений необхідним технологічним обладнанням та 
функціональної меблями сучасного дизайну з гігієнічним покриттям, що відповідає 
вимогам даного виду споруди.

Передбачені приміщення поверхового обслуговування. Обслуговуючий персонал 
готелю стежить за зміною білизни, прибиранням приміщень, дотриманням санітарних 
норм і режимом проживаючих. Зміна білизни в готелі здійснюється в установленому 
порядку.

Для предметів прибирання номерів передбачено приміщення прибирального інвентарю 
з необхідним набором устаткування, раковиною для миття рук і поливальним краном.

Спортивно-оздоровчі приміщення. Cпортивно-оздоровчі приміщення готелю 
розташовані в ізольованій від проживаючих зоні і розраховані на відвідування про-
живаючих готелю.

Кількість відвідувачів максимально в день – до 100 чоловік. Одночасне перебування 
– не більше 25 осіб. До складу приміщень входять: хол з рецепцією, чоловічий і жіночий 
гардероб для відвідувачів, тренерські, 2 фізкультурних зали.

Запроєктований спортивний зал із загальнофізичної підготовки на 17 тренажерів 
та спортзал (йога-студія). У вісях «2» – «3» запроєктована сауна на 4 місця.

Пральня. Пральня призначена для прання білизни персоналу та осіб.
У приміщенні встановлені 2 пральні машини замкнутого циклу по 7,5 кг, прасуваль-

ний каток, стіл прасувальний з паровою праскою і вбудованим наливним бойлером.
Кафе. Об’єкти харчування призначені для задоволення потреб у послугах ресторан-

ного господарства проживаючих в готелі, працівників підприємства та кафе відкритої 
мережі. Всі проживаючі в готелі забезпечуються 3-х разовим харчуванням в системі 
ресторанного господарства.

На відм. 0,000 у вісях «5-6» по «Д-Б» ряду запроєктовано кафе на 50 посадочних 
місць з баром на 5 місць.

Офісні приміщення. На відм. +15,150 і +18,600 запроєктовано офісні приміщення 
керуючої компанії заводу на 70 і 7 чоловік відповідно.

Приміщення оснащені необхідними офісними, комп’ютерними меблями та оргтехнікою.

Відповідно до архітектурно-будівельних завдань, у будівлі передбачається будівництво 
господарсько-питного водопроводу з живленням від мережі внутрішньозаводського 
водопроводу. У будівлі передбачається два введення.

У проєктованому будинку передбачається господарсько-побутова каналізація від 
санітарно-технічних приладів. Відведення стічних вод здійснюється самопливом в 
зовнішню мережу каналізації через один випуск.

Дощові і талі стічні води видаляються з покрівлі за допомогою дощоприймальних 
воронок з листоуловлювачами, з’єднаних з стояками зливової каналізації жолобами 
з н/ж сталі.

Теплопостачання будівлі передбачається від окремо стоячої заводської котельні. 
Проєктом передбачається прокладка траси (двох труб теплопостачання і двох труб 
гарячого водопостачання)

Постачання електроенергії відбуватиметься згідно діючого договору із ПАТ «Київ-
енерго».

Для зберігання предметів прибирання приміщень технологічного призначення 
передбачені шафи, розміщені в приміщеннях прибирального інвентарю і санвузлах. 
Предмети прибирання приміщень і санвузлів зберігаються окремо. Відпрацьовані 
люмінесцентні лампи збираються в контейнер з герметичною кришкою, а потім 
утилізуються за окремим договором із спеціалізованим підприємством. Вивіз сміття, 
харчових відходів здійснюється щодня згідно укладених договорів спецтранспортом. 
Побутові відходи від господарської діяльності готелю відносяться до IV класу безпеки, 
тимчасово зберігаються в одноразовій упаковці в контейнерах на госпмайданчику 
двору і далі передаються для утилізації спеціальним організаціям.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами 

Щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законо-

давства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України 
«Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 «Про затвердження 
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел», наступними обмеженнями.

Екологічні обмеження: 
1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного 

законодавства.
2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі До-

зволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його 
Умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи.

3. Забір води для потреб підприємства та скиди стічних вод повинні здійснюватися 
при наявності відповідних Договорів на водопостачання та водовідведення.

4. 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.

5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму 
на межі житлової забудови.

6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

Санітарні обмеження:
1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами.
2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Дер-

жавних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96).
3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:
1. Дотримання правил пожежної безпеки.

Замовник бере на себе всі 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 обмежень. 

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися за адресою: м. Київ, 

Солом’янський р-н, вул. Машинобудівна, 42. Відстань до найближчої житлової за-
будови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних 
правил планування та забудови населених пунктів». Екологічні обмеження аналогічно 
обмеженням для технічної альтернативи.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, у зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та в 

межах існуючої земельної ділянки.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами

Щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає планування майданчику, розчищення 

території, організація водовідведення зливових стоків на період будівництва, по-
будова тимчасових очисних споруд для миття коліс, тимчасові інженерні комунікації, 
організація санітарно-побутових умов. 

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Планована діяльність буде здійснюватися в межах земельної ділянки за адресою: 

м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Машинобудівна, 42. Підготовчі та будівельні роботи 
по своєму впливу на мають виходити за межі виробничого майданчика.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, у зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та в 

межах існуючої земельної ділянки.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

Щодо технічної альтернативи 1.
 Клімат і мікроклімат: Планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату.
 Повітряне середовище: Викиди забруднюючих речовин під час проведення буді-

вельних робіт утворюються під час робіт по вийманню, переміщенню та складування 
грунту, монтажі, різанню, зварюванню та при роботі задіяної спецтехніки. Можливими 
джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкта будуть: 
вентиляційні установки кафе, мийних, пральні, паркінгу. 

 Водне середовище: Господарсько-питне водопостачання згідно договору з 
ПАТ «АК «Київводоканал», госфікальне водовідведення в систему каналізації міста  
Києва. Дощові стоки будуть збиратися з території і направлятимуться у міську дощову 
каналізацію. Дощові стоки з автомобільної стоянки будуть попередньо очищуватися.

 Геологічне середовище: Не впливає. Розширення території, вплив на  геологічне 
середовище не передбачається.

 Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: Об’єкти природно-заповідного 
фонду в районі розташування відсутні. Вирубка зелених насаджень не передбачається.

 Утворення відходів: Побутові відходи від господарської діяльності готелю відносяться 

до IV класу безпеки, тимчасово зберігаються в одноразовій упаковці в контейнерах 
на госпмайданчику двору і далі передаються для утилізації спеціальним організаціям; 
будівельні відходи будуть збиратися та вивозитися компанією-підрядником.

Навколишнє соціальне середовище (населення): Позитивний соціально-еконо-
мічний вплив планованої діяльності обумовлений створенням нових робочих місць 
та поліпшенням благоустрою території об’єкта.

Навколишнє техногенне середовище: Не впливає.
Шум: Межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майдан-

чика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.
Ґрунт: Незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та 

паливо-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання 
негативного впливу на грунт, передбачається оснащення площадки контейнерами 
для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів; 
майданчик для будівництва має мати ущільнене або асфальтоване покриття для 
недопускання забруднення мастильними матеріалами, всі розливи мають локалі-
зовуватись та прибиратись вчасно.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення планованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не спричи-

нить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаються.

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»)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу 
на довкілля – стаття 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», ч. 3, п. 14 (розширення та 
зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, 
встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності 
або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, 
капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 
1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно 
до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України).

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)

Підстав для здійснення транскордонного впливу на довкілля немає.

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 до 
включення до звіту з Оцінки впливу на довкілля, – у відповідності до статті 6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на до-
вкілля 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 до-

даткової 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 діяльності 

буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України «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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації); поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. 
Турівська, 28; телефон: (044) 366-64-15; електронна адреса: andrii.vergelis@kmda.gov.
ua; контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович – начальник відділу оцінки впливу 
на довкілля Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

З А Я В А
про екологічні наслідки діяльності

1. Мета та засіб здійснення проєктованої діяльності
 Проєктом «Будівництво торговельно-розважального центру 

з офісними приміщеннями, паркінгом та гостьовою автостоян-
кою у складі багатофункціонального комплексу та благоустрою 
прибережно-захисної смуги озера за адресою просп. Бажана та 
вул. Ревуцького (в районі озера Вирлиця) у Дарницькому районі 
м. Києва. Інженерна підготовка території. Берегоукріплення» 
передбачене виконання робіт зі створення території, укріплення 
північного берега озера Вирлиця, інженерну підготовку прибереж-
ної захисної смуги, які забезпечують подальше проєктування та 
функціонування торговельно-розважального центру з офісними 
приміщеннями, паркінгом та гостьовою автостоянкою у складі 
багатофункціонального комплексу. 

В адміністративному відношенні ділянка запроєктованого 
об’єкта розташована в Дарницькому районі м. Києва, між просп. 
Миколи Бажана та озером Вирлиця.

Проєктом передбачається виділення трьох пускових комп-
лексів з наступним розподілом споруд: 

–  1 пусковий комплекс – інженерна підготовка території 
під забудову; 

– 2 пусковий комплекс – інженерна підготовка та берегоу-
кріплення вздовж забудови торговельно-розважального центру. 
Довжина 2 пускового комплексу становить 738,0 м; 

– 3 пусковий комплекс – інженерна підготовка та берегоу-
кріплення вздовж паркової зони (від вул. Ревуцького). Довжина 
3 пускового комплексу становить 633,0 м.

В 1 пусковому комплексі передбачається:
– відсипання території до проєктних відміток (включає створен-

ня  землевозних доріг, площадок, ущільнення ґрунту, відведення 
залишкової поверхневої води при виконанні насипання ґрунту);

– дренажна система.
В 2 пусковому комплексі передбачається:
– відсипання та формування території берегової зони озера 

вздовж забудови;
– влаштування берегоукріплення вертикального та напів-

укісного профілю;
– влаштування водовипусків дренажної та поверхневої 

дощової води;
– влаштування причалу для прогулянкових човнів; 
– облаштування території пішохідними та велосипедними 

доріжками;
– розчищення акваторії вздовж берегоукріплення.
В 3 пусковому комплексі передбачається:
– відсипання та формування території та берегової зони 

озера в зоні організації парку;
– влаштування берегоукріплення вертикального профілю;
– влаштування берегоукріплення укісного профілю з де-

коративними елементами облаштування території та укосів;
– влаштування берегоукріплення укісного профілю типу 

пляжний укіс;
– облаштування території пішохідними та велосипедними 

доріжками.
Створення території під торговельно-розважальний центр з 

відміткою поверхні 94,30 мБС передбачається привізним піща-
ним ґрунтом з пошаровим ущільненням до заданої щільності. 

Зонування території розроблено відповідно до конструктивних 
рішень берегоукріплення, і передбачає такі зони: активну зону 
відпочинку, тихого відпочинку, пляжну тощо. Всі зони зв’язані  
між собою головною пішохідною артерією набережної. Осно-
вна територія базується на відмітці 95,00 мБС, а вздовж урізу 
води 94,20 мБС.

Берегоукріплення вертикального та напівукісного профілю 
запроєктовано як незаанкерований больверк, який складається із 
залізобетонних плоских шпунтових паль перерізом 1,00 х 0,20 м  
та 0,50 х 0,20 м з омоноліченням шапкової балки. Довжина 
залізобетонного шпунта – 8,0 м.

Передбачається відсипка та планування насипу з подальшим 
посівом трав по шару рослинного ґрунту.

Берегоукріплення укісного профілю типу пляжного укосу 
запроєктовано з піщаного ґрунту.

Вздовж берегоукріплення виконується розчищення дна аквато-
рії озера Вирлиця на відмітку 90,50 мБС на смузі шириною 30,0 м.

Набережна озера Вирлиця передбачає в собі облаштування 
доріжок та пандусів для вільного доступу маломобільних груп 
населення.

Створення упорядкованої берегової лінії дозволить експлуа-
тувати прибережну смугу без погіршення її екологічної якості. Ця 
зона органічно впишеться у водно-зелений пояс столиці України.

Позитивний соціальний ефект полягає у збереженні якості 
природної водойми для рекреаційного призначення та створення 
умов для будівництва багатофункціонального комплексу, як 
розвитку інфраструктури м. Києва, організації комфортного 
міського середовища, що об’єднує різноманітні функції, а саме: 
торгівлю, проведення дозвілля населення міста, відпочинок, 
розваги, а також створення робочих місць.  

2. Найзначніші впливи на стан навколишнього се-
редовища

Геологічне середовище, ґрунт
У зв’язку з проведенням робіт на освоєній території і відсутності 

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

Впливів на геологічне середовище та ґрунт в період про-
ведення будівельно-монтажних робіт та в період експлуатації 
запроєктованого об’єкта не очікується.

Повітряний басейн
При проведенні будівельно-монтажних робіт певне забруд-

нення атмосфери буде пов’язане з експлуатацією будівельної 
техніки (викиди відпрацьованих газів від двигунів), при відсипанні 
щебеневої та піщаної продукції (пилу неорганічного) та зі зварю-
вальними операціями (викиди зварювального аерозолю та інші). 

Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферу в період 
будівництва складають 12,0662 т.

Згідно розрахунку, вплив на атмосферне повітря при про-
веденні будівельних робіт є незначним та знаходиться в межах 
фонового забруднення по місту Києву. 

В 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
Забруднення водного середовища завислими речовинами, 

яке виникає внаслідок гідротехнічних робіт, зводиться до про-
гнозованого мінімуму при відсутності течії та виконанні робіт за 

прийнятою технологією. Захисні заходи зводяться, в основному, 
до технологічних рішень (вибір техзасобів, режим, технологія, 
послідовність виконання робіт). 

На період будівельно-монтажних робіт потреба у водних 
ресурсах полягатиме у їх використанні для господарсько-по-
бутових, питних та технічних потреб. 

Водопостачання на будівельний майданчик здійснюватиметься 
згідно укладених договорів зі спеціалізованими організаціями.

Збір побутових (фекальних) стічних вод при будівництві 
передбачається в санітарно-побутові установки контейнерного 
типу – біотуалет. В подальшому знешкодження стічних вод буде 
виконуватись у відповідності з укладеними договорами, що ви-
ключить 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 

організувати 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 прийнят-

ний екологічний ризик при умові дотримання діючих правил 
здійснення будівельно-монтажних робіт та експлуатації запро-
єктованого об’єкта.

4. Екологічний моніторинг
Технічний стан споруд повинен контролюватися шляхом 

проведення регулярних і періодичних технічних оглядів, що 
проводяться силами експлуатуючої організації за договором.

5. Перелік залишкових впливів
Будь-яких залишкових впливів проєктованої діяльності не 

очікується. 
6. Зобов’язання Замовника
Замовник зобов’язується здійснювати проєктні рішення у 

відповідності з нормами i правилами охорони навколишнього 
середовища i вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта проєктованої діяльності.
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Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ)
22 квітня 2020 р. за № 75 / 78

Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1  
Дніпровського району м. Києва»

Розпорядження № 537 від 31 березня 2020 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 

№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 
щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 
1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про 
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які 
надає Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва», встановлених розпорядженням ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні 
юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143 (у редакції розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) 
від 14 січня 2020 року № 33), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Додатки не друкуються.  
З додатками можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Втраченe Cвідоцтво про право власності на гаражний бокс № 94 в ГБК «Пошук» по вул. Максимовича (колишня Онуфрія 
Трутенка), 3-а, в м. Києві, видане Головним управлінням житлового забезпечення 20.11.2006 р., на ім’я Шевцов О. О., 
вважати недійсним.

Втрачене Cвідоцтво про право власності на квартиру по вул. Голосіївська,13, в м. Києві, видане Головним управ-
лінням житлового забезпечення 09.06.2008 р. та на машиномісце № 836 в підземно-надземному паркінгу по вул. 
Голосіївська,13-в, в м. Києві, видане Головним управлінням житлового забезпечення КМДА 04.02.2011 р., на ім’я  
Романова Н. В., вважати недійсним.

29.04.2020 року о 14.30 відбудеться встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за адресою: 
м. Київ, Святошинський район, вул. Кільцева дорога б/н. 

Кадастровий номер: 8 000 000 000:75:307:0053. 
Просимо представників суміжних землевласників (землекористувачів) – ТОВ «Логістик Трансервіс»  

(кадастровий номер: 8000000000;75:201:0052) та служби автомобільних доріг у Київській області (када-
строві номери: 8000000000:75:202:0012 та 8000000000:75:200:0001) – бути присутніми для підписання 
актів приймання-передачі межових знаків на зберігання. У разі неявки, акти вважаються погодженими. 
Тел.: (068) 557-47-22.

реклама

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Карантин подовжили, а це означає, що обмежувальні заходи залишаються у силі (щонайменше 
до 11 травня).

Носіння захисних масок – необхідна умова перебування у громадських місцях.
Щоб маска захищала, а не шкодила, треба правильно нею користуватися та правильно ути-

лізувати.
Більше корисної інформації – у нашій інфографіці:

Влітку заплановано завершити 
роботи з будівництва поливо-зро-
шувальної системи на Русанівській 
набережній. Про це повідомляє КО 
«Київзеленбуд».

За їхнім поясненням, вже ви-
конано понад 60% робіт. Майже 
завершені підземні роботи, на черзі 
прокладання магістралей біля рес-
торану «Смородина» і встановлення 
форсунок.

«Проєктом заплановано влашту-
вати полив на площі 5,26 га. З цією 
метою було збудовано підземну 
насосну станцію з водозабором із 
р. Дніпро потужністю 35 куб. м за годину», – уточнюють у «Київзеленбуді». 

Протяжність водопроводу складатиме 12,866 км. Полив зелених зон здійснюватиметься 
через 937 форсунок. Також передбачено влаштування пункту заправки технічною водою 
поливо-миючих автомобілів для обслуговування мікрорайонів Березняки та Русанівка.

По завершенню будівництва поливо-зрошувальної системи будуть проведені роботи 
з благоустрою території та відновлено 5 725 кв. м газону  

Наразі для відпочинку готова перша 
частина парку, днями відкриють готову 
другу частину, а будівельники створюють 
третю частину. На всіх трьох локаціях – 
водоймища, тому проєкт є складним для 
реалізації.

«Парк на Троєщині – приклад того, як 
із занедбаної території можна створити 
сучасний простір для відпочинку. Замість 
заростей та непрохідних місць – зелений 
газон, доглянуті дерева, майданчики для 
дітей та спортсменів, охайні доріжки. Скоро 
відкриємо другу чергу, і вже розпочали 
розчищення третього озера та облашту-
вання 3-ї черги», – коментує керівник КО 
«Київзеленбуд» Олексій Король.

«Не зважаючи на карантин, Київ й на-
далі розвивається: зводяться важливі для 

міста інфраструктурні об’єкти: метро на 
Виноградар, Подільсько-Воскресенський 
міст... а у нас на Троєщині будується 3-я 
черга парку вздовж просп. Шухевича 
між просп. Маяковського та вул. Бальза-
ка», – пише депутатка Київради Ганна 
Старостенко у Facebook  

Друзі, у столиці розпочав роботу перший в Україні онлайн садочок, розрахований на діточок віком 
4-6 років. Чудова можливість під час карантину (з понеділка до п’ятниці, окрім святкових днів) «відвід-
увати» цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці  

Департамент суспільних комунікацій КМДА

Русанівська набережна 
набуде сучасного вигляду

На Троєщині будують 
третю частину великого 
парку з водоймами

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)
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У КМДА нагадують про 
обмеження відвідування 
кладовищ та перенесення 
поминальних днів на 
червень

В умовах поширення епідемії COVID-19 та дії обмежувальних 
заходів, запроваджених на рівні всієї країни, поминальні дні пере-
несені на 6 червня. До того часу доступ до кладовищ обмежений!

Згідно з рішенням міської постійної комісії техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у столиці обмежено 
доступ громадян до місць поховань на території міських кладовищ, 
окрім випадків поховань (згідно із нормами, встановленими на 
час карантину).

Відповідне доручення про обмеження надане Департаменту 
житлово-комунальної інфраструктури, ГУ Національної поліції 
України в місті Києва та управлінню Патрульної поліції в місті 
Києві. Просимо поставитися до цього з розумінням.

Нагадаємо також, що мер Києва звернувся до представників 
усіх конфесій, аби вони публічно закликали своїх вірян дослу-
хатися і перенести поминання.

Порушення умов карантину, недотримання протиепідемічних 
заходів та санітарного законодавства тягне за собою адміністра-
тивну та кримінальну відповідальність. Нижній поріг штрафу 
становить 17 тисяч гривень.

Наголошуємо, що дотримання норм та правил – це питання 
здоров’я і життя киян. А нехтування ними може призвести до 
загострення ситуації  

Кияни можуть передати 
показники лічильників  
з дому

Для того, щоб 
вчасно передавати 
показники лічиль-
ників води, потріб-
но обрати зручний 
онлайн сервіс.

Про це інформує 
пресслужба «Київ-
водоканалу».

Передати показники можна:
• Через «Особистий кабінет» на сайті «Київводоканалу», на-

тиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники».
• За допомогою мобільних додатків Viber та Telegram.
• У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуго-

вування споживачів «Київводоканалу» (ЦОС).
•  За телефоном контакт-центру «Київводоканалу»:  

(044) 202-02-02 та ЦКС (044) 247-40-40.
«Радимо передавати показники до 25 числа, адже під кінець 

місяця канали передавання даних, зокрема Viber і Telegram, 
перевантажені і можуть підвисати», – йдеться у повідомленні  

Фото Андрія ГРИЦЕНКА

Фото Марії ЛИСЕНКО
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У Києві триває 10-та 
ювілейна виставка 
тюльпанів. Через 
карантин, вона  
стала першою онлайн 
презентацією такого 
масштабу.

«Вже важко уявити київську вес-
ну без виставки тюльпанів – однієї 
з найулюбленіших у киян та гос-
тей міста. І хоча сьогодні Співоче 
поле закрите для відвідувачів, для 
квітів весна прийшла за графіком. 
Ми доклали чимало зусиль, щоб 
створити цьогорічну виставку, і її 
варто побачити – тюльпани роз-
квітнуть на ваших екранах, хай 
навіть через соцмережі», – зазначає 
в. о. генерального директора КО 
«Київзеленбуд» Олексій Король.

Понад 500 тисяч цибулькових 
рослин – тюльпанів, нарцисів, 
гіацинтів висадили на пагорбах 
Співочого поля ще восени. Усі 10 ра-
йонних комунальних підприємств 
по утриманню зелених насаджень 
столиці створили свої композиції. 
Для цього використали понад 20 
сортів тюльпанів.

«Як завжди, ми запланували 
чимало активностей, хоча цього 
разу вони будуть в онлайн режимі. 
Для нас такий формат незвичний, 
але цікавий: буде чимало фото, 

проведемо короткі відео екскурсії 
і створимо унікальний 3D-контент. 
І звісно, будуть конкурси та цікава 
інформація про виставку та квіти», 
– розповідає Денис Погорєлко, 
керівник компанії Grand Event 
– оператора Печерського ланд-
шафтного парку.

Тюльпани цвітуть не довше 
трьох тижнів, тому варто встигнути 
побачити їх на Співочому полі і 
отримати можливість виграти у 
конкурсах абонемент на наступні 
виставки квітів  

Зоопарк стає сучасним і комфортним – як для 
відвідувачів, так і для тварин.

Зараз Київський зоопарк відбудовуюють за кращими 
європейськими стандартами, використовуючи досвід 
Швейцарії та Німеччини. Про це розповів заступник 
голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Важливо було дати зоопарку 
новий функціонал, а саме: побуду-
вати справжню парковку, поставити 
сучасні зручні вбиральні, зробити 
територію доступною для батьків 
із дитячими колясками та інших 
маломобільних відвідувачів. Но-

вітні технології, які використовують в Швейцарії та 
Німеччині, дають змогу подібним паркам бути не 
тільки зоною відпочинку, а й модерновими яскравими 
селфі-зонами, що є трендом у всьому світі», – заявив 
Валентин Мондриївський.

Також отримають друге життя відомі багатьом 
киянам скульптури, які прикрашали старий вхід до 
зоопарку. Вони займуть почесне місце всередині парку.

Заступник голови КМДА запевнив, що зоопарк 
готується до сезону і одразу після зняття каран-
тинних обмежень буде готовий здивувати киян та 
гостей столиці  

новиниСпівоче поле засяяло 
яскравими барвами весни

Який Київський зоопарк зараз
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