
Місто перераховує 
кошти на рахунок 
київських лікарень

Столичні медпрацівники в переважній більшості за свою 
роботу в квітні отримали гроші менші, ніж зазвичай. Про це 
повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я 
м. Києва Валентина Гінзбург, інформує пресслужба КМДА.

Вона нагадала, що із впровадженням другої хвилі медичної 
реформи, яка стартувала в країні 1 квітня, заклади охорони 
здоров’я почали отримувати фінансування від Національної 
служби здоров’я України, з якою напряму підписали відповід-
ні договори. Заробітна плата співробітникам нараховується 
також НСЗУ. Місцева влада за законом більше не має права 
фінансувати цю статтю видатків закладу.

«Таким чином у березні медики отримали 
зарплату ще від міста, а в квітні – вже від 
НСЗУ. Так, в березні всім співробітникам 
медичних установ було нараховано всі 
обов’язкові виплати, доплати від міста, пре-
мії за рахунок економії фонду заробітної 
плати», – розповіла Валентина Гінзбург.

За її словами, крім того медики, які безпосередньо були 
зайняті на роботах з ліквідації епідемій та здійсненні заходів 
із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, з бюджету Києва отримали дев’ять посадових 
окладів відповідно до відпрацьованого часу. 

Директорка Департаменту охорони здоров’я зазначила, 
що місто виділило на ці виплати близько 10,8 млн грн. Та-
ким чином у середньому лікар, який працював зі хворими 
на COVID-19 з 13 до 31 березня, отримав доплату в розмірі 
17 тис. грн, медична сестра – 13 тис. грн, молодший медич-
ний персонал – 11 тис. грн. Окрім того, для стимулювання 
працівників Центру екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф (виїзних бригад та санітарів, які задіяні в 
заходах з дезінфекції автомобілів), які працювали у березні, 
додатково виділені кошти у сумі 12,3 млн грн. У результаті, 
в середньому, лікар Центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф отримав премію 9,8 тис. грн, фельдшер 
– 5,5 тис. грн, санітар 1,9 тис. грн.

Щодо виплат заробітної плати за квітень від НСЗУ, Ва-
лентина Гінзбург наголосила, що, розуміючи всі складнощі, 
пов’язані з переходом на нову модель фінансування, Де-
партаментом охорони здоров’я за дорученням Київського 
міського голови Віталія Кличка ще наприкінці минулого року 
було ініційовано внесення змін до Міської цільової програми 
«Здоров’я киян», які в березні були підтримані депутатами 
Київради. Завдяки цьому столичні медики отримуватимуть 
від міста фінансову підтримку.

За словами директорки Департаменту, для лікарів сума 
таких нарахувань становить 4 тис. грн, для медичних сестер 
– 3 тис. грн, а молодшому медперсоналу – 1 тис. грн.

«Оскільки кінець квітня співпав зі святковими вихідними, 
головні лікарі надали інформацію щодо розрахунків 4 травня. 
Станом на сьогодні розпочались перерахування коштів на 
рахунки закладів», – запевнила Валентина Гінзбург 

Київ готується до виходу з 
карантину. У місті почали 
працювати 10 ринків, з 
12 травня відкриються 
маленькі крамнички та 
літні тераси кав’ярень. 
Проте розслаблятися 
надто рано. Кількість 
хворих на коронавірус 
киян незначно, але 
збільшується. Тож зараз 
головне – не спровокувати 
спалаху COVID-19. Про 
це та інше розповів мер 
столиці Віталій Кличко.

ХВИЛЕПОДІБНА ЗАГРОЗА
Станом на 7 травня у столиці вже 

1 675 підтверджених випадків захво-
рювання на COVID-19. Померли від 
цієї хвороби 29 людей. За добу лабо-
раторно підтвердили захворювання 
на коронавірус у 24 людей. Серед них 
– 5 медиків. Один випадок – на жаль, 
летальний. Серед тих, хто захворів: 11 
жінок віком від 26 до 63 років та 11 
чоловікiв віком від 30 до 64 років. І два 
хлопчики – 12 і 13 років.  До лікарень 
столиці госпіталізували 8 пацієнтів. 
Інші лікуються на самоізоляції, під 
контролем лікарів.

«За минулу добу в Києві одужали 
11людей. Усього від коронавірусу ви-
лікувалися в столиці 110 людей. Хочу 
зазначити, що число підтверджених 
випадків протягом останнього тижня 
– хвилеподібне. Воно то зменшується, 
то збільшується. Отже, загроза не від-
ступила. І розслаблятися не можна! Я 
дуже сподіваюся, що сплеску не буде 
і ми зможемо запровадити перший 
етап послаблення обмежень», – під-
креслив Віталій Кличко.

ПРАЦЮЮТЬ 10 РИНКІВ

Уряд дозволив роботу продовольчих 
ринків. У столиці мають відкритися 
37 ринків. Вони відкриваються по-
ступово, оскільки повинні виконати 
всі регламенти і вимоги з безпеки. 
Наразі почали працювати 10 ринків: 
«Деміївський», «Маяк», «Печерський», 
«Володимирський», базар на Лісо-
вій. А також «Феофанівський», ринки 
«Одеський», «Ілліс», «Вигурівський» 
та «Бессарабський». Інші ринки від-
криватимуть, як тільки вони будуть 
готові працювати з дотриманням 
необхідним норм.

ДЕЗІНФІКУЮТЬ  
ГУРТОЖИТКИ ТА МОНАСТИРІ

Київські рятувальники і надалі 
продовжують дезінфекцію будинків 
та приміщень столиці, де виявили 
спалахи захворювань на коронавірус. 
Насамперед там, де виявили спалахи 
захворювання або є такий ризик. Це – 
гуртожитки, церкви, житлові будинки, 
де виявили хворих на коронавірус.

Віталій Кличко нагадав, що уста-
нови, у яких фіксують випадки за-
хворювання, закривають на карантин.

«У столиці на карантин сьогодні 
закриті два гуртожитки, Києво-Печер-
ська Лавра та Іонинський монастир», 
– зазначив Віталій Кличко.

ФІНАНСУВАННЯ МЕДИКІВ 
ВІД ДЕРЖАВИ ТА МІСТА

З 1 квітня стартувала друга хвиля 
медичної реформи. За нею медзаклади 
почали отримувати кошти від Націо-
нальної служби здоров’я, з якою напря-
му підписали договори. Це стосується 
і заробітної плати співробітникам. 
Її також тепер нараховує держава. 
Тобто, що за законом, місцева влада 
більше не фінансує цю статтю ви-
датків закладів. Проте місто і надалі 
допомагатиме столичним медикам. 
У березні лікарі отримали зарплату, 
надбавки та премії від міста, а у квітні 
зарплатню від Національної служби 
здоров’я. Тому така різниця у виплатах 
за ці два місяці.

«Ми розуміємо всю складність 
ситуації і турбуємося про людей, які 
працюють в медзакладах столиці. Ми 
завжди допомагали і будемо допо-
магати тим, хто рятує наше здоров’я 
і життя, Київ віднайшов кошти в бю-
джеті міста на доплати всім медикам 
столиці. За квітень медпрацівникам 
нараховано з міського бюджету до-
даткові виплати відповідно відпра-
цьованого часу. Їх отримають медики 
комунальних некомерційних підпри-
ємств вторинного і третинного рівня 
надання медичної допомоги. Загалом 
з 1 квітня і до кінця року з бюджету 

столиці виділимо на доплати медикам 
понад 984 мільйона гривень», – під-
креслив Віталій Кличко. 

Він нагадав, що для лікарів сума 
таких нарахувань становить 4 тис. 
грн, для медсестер – 3 тис. грн, для 
молодшого медперсоналу – 1 тис. грн.

ОДНОРАЗОВІ МЕДИЧНІ  
МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ

У столиці всі медичні відходи зни-
щують за правилами, що прописані в 
наказі Міністерства охорони здоров’я. 
Про це Віталій Кличко повідомив, 
відповідаючи на питання журналістів 
«Вечірнього Києва». Медичні відходи 
є одними з найнебезпечніших: вони 
містять патогенні мікроорганізми 
та токсичні речовини. Що є причи-
ною інфекційних та неінфекційних 
хвороб і призводить до забруднення 
середовища.

«Утилізація медичних відходів в 
Україні з порушенням вимог і нор-
мативів передбачає адміністративну 
або кримінальну відповідальність. У 
столиці всі медичні відходи знищують 
за правилами, що прописані в наказі 
Міністерства охорони здоров’я. Ці від-
ходи сортують в спеціальні ємкості і 
спалюють з дотриманням всіх норм. 
Тільки так можна знешкодити інфек-
цію, що може міститися у відходах», 
– зазначив Кличко.

Що стосується одноразових масок 
та рукавичок, якими користуються 
мешканці міста. Називати їх медич-
ними відходами не можна. Але й 
викидати просто так, на вулицю – 
теж. Використані медичні маски та 
рукавички треба складати в окремий 
пакет і викидати його тільки в сміт-
тєві баки. Далі, під час сортування, ці 
пакети відбирають для подальшого 
спалювання. Це роблять в печі при 
температурі 800 – 1 000 градусів. Шлак 
видаляють, а дим перед викидом 
очищують до встановленої норми. 
До слова, у такий спосіб утилізують 
маски, наприклад у Китаї, як повідо-
мляли місцеві фахівці  
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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)

 _______________2020575767_________________________
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 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утри-
манню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП 
«ПЛЕСО»), ЄДРПОУ: 23505151
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, іден-

тифікаційний 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
02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7. Тел.: (044) 541-18-11.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження ді-
яльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля затоки Пів-

денний Ковш у промисловій зоні Теличка у Голосіївському районі. 
Передбачені в проєкті рішення направлені на очищення поверхневих 
вод від забруднюючих речовин шляхом реконструкції очисних споруд 
та покращення екологічного стану затоки Південний Ковш в зоні ви-
пуску очищених вод із водоочисних споруд за рахунок розчищення 
акваторії та реконструкції устя колектору.

Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність передбачає проведення реконструкції шляхом 

демонтажу існуючих блоків очисних споруд та монтажу нових блоків. 
Технологічна схема передбачає очищення від великогабаритних 
механічних домішок в осаджувальній камері з подальшим проходжен-
ням води крізь механічні решітки грубої очистки, від піску та інших 
домішок, нафтопродуктів – у відстійниках, від дрібнодисперсних 
домішок – у проточних горизонтальних відстійниках і доочистку – в 
комплексі флотаційної очистки.

Технічна альтернатива 2.
Планована діяльність передбачає проведення реконструкції 

шляхом модернізації обладнання існуючих блоків очисних споруд. 
Технологічна схема передбачає очищення від піску в пісколовках, від 
дрібних суспензій і нафтопродуктів – у відстійниках і доочистку – на 
фільтрах з касетним завантаженням. 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та тери-
торіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 1.

В адміністративному відношенні ділянка будівництва розташована 
в Голосіївському районі м. Києва. Роботи частково проводяться на 
землях водного фонду затоки Південний Ковш (затока р. Дніпро).

Майданчик очисних споруд розташований за адресою: вул. Про-
мислова, 7, Голосіївського району м. Києва.

Провадження планованої діяльності визначено відповідно до роз-
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 28.08.2019 №1508 «Про рекон-
струкцію очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний 
Ковш у промисловій зоні Теличка у Голосіївському районі», «Програми 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 
року №1042/4049 (зі змінами), розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
09.01.2019 № 30 «Про деякі питання виконання Програми економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки у 2019 році» зі 
змінами та доповненнями.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність спрямована на очищення поверхневих вод 

до нормативних показників на скид у водойми рибогосподарського 
та культурно-побутового призначення і на покращення екологічного 
стану затоки Південний Ковш в зоні випуску очищених вод із водо-
очисних споруд.

Позитивний соціальний ефект полягає у покращенні умов прожи-
вання населення та збереженні якості природних водойм. 

Позитивний економічний ефект полягає в створенні додаткових 
робочих місць.

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

Проєктна потужність очисних споруд – 1 000 м3/год (270 л/с).
Загальна площа очисних споруд – 2,0 га.
Площа водозбору – 59,2 га.
Планована діяльність передбачає будівництво таких будівель і споруд:
– будівлю попередньої механічної очистки, яка включає: камеру 

осадження, механічні решітки грубої очистки з автоматичним ви-
вантаженням, систему конвеєрів для транспортування затриманого 
сміття, накопичувальний залізобетонний бункер, електрощитову, 
операторську;

– каналізаційну насосну станцію;
– блок відстійників, який включає: відсік вивантаження піску та осаду, 

відсік з пісковловлювачем та видаленням нафтопродуктів, що спливли, 
зі скребковим механізмом та лотками, відсік відстоювання дрібно-
дисперсних домішок зі скребковим механізмом, відсік-накопичувач;

– будівлю фізико-хімічної очистки (ФХО), яка включає: виробничий 
зал, приміщення прийому та обробки фотошламу, приміщення при-
йому зневодненого фотошламу, реагентне господарство, компре-
сорну, лабораторію, санітарно-побутові приміщення, електрощитову, 

операторську;
– майданчик для зберігання зневодненого фотошламу;
– піскові майданчики.
Інженерне забезпечення очисних споруд передбачене до системи 

інженерної інфраструктури міста, згідно технічних умов.
Гідротехнічні рішення передбачають розчищення затоки, яке 

ув’язано з влаштуванням оголовку колектора діаметром 1 400 мм 
та реконструкцією існуючого берегоукріплення.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
При експлуатації та при будівництві об’єкту вплив на довкілля – в 

межах гранично допустимих норм. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності передбачають дотримання основного юридичного 
документу – Водного кодексу України, що регламентує виконання 
робіт на водних об’єктах України. Враховуються екологічні, санітар-
но-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження 
згідно чинних нормативних документів. Планована діяльність визна-
чається проєктно-технічною документацією, яка перевіряється та 
погоджується відповідно до норм чинного законодавства. Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві відпо-
відають звичайному стану повітря населених місць, викиди незначні і 
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини не використовуються, 
відходи будівництва та експлуатації передаватимуться спеціалізованим 
організаціям. Забороняється проводити всі види гідро-механізованих 
робіт у період нересту риб, строки заборони встановлюються щорічно 
органами рибоохорони.

Щодо технічної альтернативи 2.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за технічної 

альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Частина ділянки проведення робіт знаходиться на землях водного 

фонду в Голосіївському районі м. Києва. Розробка проєктної доку-
ментації проводиться відповідно до ст. 86 Водного кодексу України. 

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист тери-
торії за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1.
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– обстеження основних будівель та споруд запроєктованого об’єкта;
– обстеження ділянки берега затоки Південний Ковш (затока р. 

Дніпро);
– виконання інженерних вишукувань (топографічних, геологічних, 

гідрологічних);
– виготовлення проєктно-кошторисної документації;
– установку паркану, інформаційного стенду;
– завезення на об’єкт необхідних машин і механізмів, матеріаль-

них ресурсів;
– забезпечення об’єкту необхідними робочими кадрами, обла-

штування їх побуту;
– організація сторожової охорони;
– влаштування місця стоянки механізмів за межами прибережно-

захисних смуг (ПЗС).
До заходів захисту території при будівництві та експлуатації належать:
– дотримання технологій передбачених проєктом;
– охорона землі і води від забруднення відходами будівництва та 

експлуатації. 

Щодо технічної альтернативи 2.
Еколого-інженерна підготовка і захист території за технічної аль-

тернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Частина ділянки проведення планованої діяльності розташована на 

землях водного фонду в Голосіївському районі м. Києва. Провадження 
планованої діяльності визначено відповідно до розпорядження ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 28.08.2019 №1508 «Про реконструкцію очисних 
споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій 
зоні Теличка у Голосіївському районі», «Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049 
(зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2019 №30 
«Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році» зі змінами та до-
повненнями.

Щодо територіальної альтернативи 2. 
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

Щодо технічної альтернативи 1.
Джерелами потенційного впливу на довкілля за технічною аль-

тернативою 1 є:
– Вплив на атмосферне повітря зумовлений викидами вихлоп-

них газів працюючих двигунів внутрішнього згоряння будівельної 
техніки. Обмежується короткочасними та тимчасовими викидами 
нестаціонарних джерел.

Під час експлуатації вплив відсутній. 
– Вплив на водне середовище внаслідок виконання будівельних 

робіт в  акваторії у вигляді утворення додаткової мутності. Обмежується 
дотриманням технології виконання будівельних робіт. Мутність, що 
утворюється, – значно не перевищуватиме показники природного 
стану водойм.

Під час експлуатації – очищення поверхневих вод до норма-
тивних показників на скид у водойми рибогосподарського та 
культурно-побутового призначення. В майбутньому сприятиме 
покращенню умов життя водних об’єктів і представників іхтіо-
фауни у водоймах.

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. 
Під час виконання будівельних робіт спостерігається вплив на рибні 
ресурси водойми. Обмежується дотриманням технології виконання 
будівельних робіт і дотриманням обмежень проведення будівельних 
робіт в акваторії в період нерестової заборони. Планована діяльність 
передбачає вплив на зелені насадження – шляхом видалення само-
сівів дерев та чагарників, що заважають виконанню будівельних робіт. 
Після закінчення будівельних робіт проводиться озеленення території.      

Під час експлуатації вплив відсутній.                                                                                   
– Вплив на геологічне середовище. Проєктована діяльність не 

передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ланд-
шафту, виключає впливи на основні елементи геологічної структур-
но-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних й 
екзогенних явищ природного та техногенного походження (зсувів, 
селів, сейсмічного стану та ін.).

– Вплив на ґрунти при дотриманні прийнятих в проєкті заходів під 
час виконання будівельних робіт відсутній.

Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на техногенне середовище. Реалізація проєктних рішень 

не вимагає зменшення площ, зайнятих родючим шаром ґрунту, не 

впливає на підземні й наземні споруди, культурні ландшафти. Вплив 
на навколишнє техногенне середовище оцінюється як незначний.

– Вплив на соціальне середовище. При будівництві вплив на со-
ціальне середовище може спостерігатись у певному дискомфорті 
для мешканців району проведення планованої діяльності. Однак він 
є короткочасним та незначним.

 При експлуатації – позитивний соціальний ефект, який полягає у 
покращенні умов проживання населення за рахунок очищення по-
верхневих вод, створення нових робочих місць, збереження якості 
природних водойм.

Щодо технічної альтернативи 2.
Джерела потенційного впливу на довкілля за технічною альтерна-

тивою 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності не спричинить негативного 

впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення. 

Щодо територіальної альтернативи 2. 
Територіальна альтернатива 2 відсутня.        

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

Відповідно до п.10, частини 3, статті 3 (Друга категорія видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля), проведення робіт з 
розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, 
зміни і стабілізації стану русел річок.

 
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-

ного 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 до-
вкілля відсутні.

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

Планується проведення досліджень впливу планованої діяльності 
на повітряне, водне, техногенне, соціальне середовища, а також на 
ґрунт, рослинний і тваринний світ під час будівництва та експлуатації 
об’єкта. Розроблення заходів щодо зниження негативних впливів на 
довкілля та підвищення екологічного благополуччя.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний 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 довкілля, 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, ви-
ходячи 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 можли-
вості 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 госпо-
дарювання 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 зауваження 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 їхніх 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 

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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 Київ-
ської міської ради (КМДА), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турів-
ська, 28, телефон: (044) 366-64-15, еmail: andrii.vergelis@kmda.gov.ua,  

контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електро-

нна адреса, номер телефону та контактна особа)

 ___________________________________________
(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)

 ________________2020575766_____________________
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 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 
експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), 
ЄДРПОУ: 23505151

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, іденти-
фікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реє-
страційного 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
02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7. Тел.: (044) 541-18-11.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження ді-
яльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 

40, в Дарницькому районі м. Києва. Передбачені в проєкті рішення 
направлені на поліпшення екологічного стану територій та водойм 
за рахунок очищення поверхневих вод від забруднюючих речовин 
шляхом реконструкції очисних споруд дощової каналізації, а також на 
стабілізацію берегової лінії за рахунок виконання берегоукріплення 
озера Лебедине в межах виходу колектора.

Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність передбачає виконання реконструкції очисних 

споруд забрудненого поверхневого стоку шляхом впровадження 
очисних споруд закритого типу, блокування будівель споруд, впро-
вадження механічного зневоднення осаду у закритому приміщенні, 
впровадження каскаду аерації (біоплато каскадного типу).

Технічна альтернатива 2.
Планована діяльність передбачає виконання реконструкції очисних 

споруд забрудненого поверхневого стоку шляхом впровадження 
очисних споруд відкритого типу, технологічна схема яких передбачає 
очищення від піску в пісколовках, від дрібних суспензій і нафтопродуктів 
– у відстійниках і доочистку – на фільтрах з касетним завантаженням.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та тери-
торіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 1.

В адміністративному відношенні ділянка будівництва розташована 
на території Дарницького району міста Києва за адресою вул. Ревуць-
кого, 40. Роботи частково проводяться на землях водного фонду в 
прибережній зоні озера Лебедине.

Провадження планованої діяльності визначено відповідно до «Про-
грами економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 
роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 
року №1042/4049 (зі змінами), розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
09.01.2019 №30 «Про деякі питання виконання Програми економіч-
ного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році» 
зі змінами та доповненнями, розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
28.12.2019 №2290 «Про деякі питання виконання програми економіч-
ного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 2.

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація проєктних рішень сприятиме покращенню очищення 

поверхневих вод до нормативних показників на скид у водойми ри-
богосподарського та культурно-побутового призначення.   

Позитивний соціальний ефект полягає у відновленні та збереженні 
якості природних водойм для рекреаційного призначення, покращенні 
умов відпочинку і проведення дозвілля для мешканців району та міста. 

Позитивний економічний ефект полягає в створенні додаткових 
робочих місць

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

Проєктна потужність очисних споруд – 25 920 м3/добу (4 320 м3 

год, 1 200 л/с).
Очисні споруди закритого типу розміщуються в одноповерховій 

будівлі. Загальна площа території очисних споруд становитиме 3 308,0 
м2, в тому числі: площа забудови – 929,1 м2; площа аерації (біоплато 
каскадного типу) – 332,6 м2. 

Площа території під гідротехнічні споруди, благоустрій та озеле-
нення – 2 109,0 м2.

Благоустрій прилеглої території передбачено на площі 5 435,0 м2, 
у тому числі: площа променади, доріжок, майданчиків – 2 547,0 м2; 
площа озеленення посівом трав – 2 888,0 м2.

Берегоукріплення типу підпірна стінка передбачено в зоні виходу 
колектора. Довжина берегоукріплення становить 14,0 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1.
При експлуатації та при будівництві об’єкту вплив на довкілля – в 

межах гранично допустимих норм. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності передбачають дотримання основного юридичного 
документу – Водного кодексу України, що регламентує виконання 
робіт на водних об’єктах України. Враховуються екологічні, санітар-
но-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження 
згідно чинних нормативних документів. Планована діяльність визна-
чається проєктно-технічною документацією, яка перевіряється та 
погоджується відповідно до норм чинного законодавства. Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві відпо-
відають звичайному стану повітря населених місць, викиди незначні і 
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини не використовуються, 
відходи будівництва та експлуатації передаватимуться спеціалізованим 
організаціям. Забороняється проводити всі види гідро-механізованих 
робіт у період нересту риб, строки заборони встановлюються щорічно 
органами рибоохорони.

Щодо технічної альтернативи 2.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за технічної 

альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1.
Ділянка проведення робіт частково знаходиться на землях водного 

фонду в Дарницькому районі м. Києва. Розробка проєктної документації 
проводиться відповідно до ст. 86 Водного кодексу України.

 
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1.
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
– обстеження основних будівель та споруд запроєктованого об’єкта;              
– обстеження ділянки берега озера Лебедине;       
– виконання інженерних вишукувань (топографічних, геологічних, 

гідрологічних);
– виготовлення проєктно-кошторисної документації;
– установку паркану, інформаційного стенду;
– завезення на об’єкт необхідних машин і механізмів, матеріальних 

ресурсів;
– забезпечення об’єкту необхідними робочими кадрами, обла-

штування їх побуту;
– організація сторожової охорони;
– влаштування місця стоянки механізмів за межами прибережно-

захисних смуг (ПЗС).
До заходів захисту території при будівництві належать: 
– дотримання технологій передбачених проєктом;
– охорона землі і води від забруднення відходами будівництва та 

експлуатації. 

Щодо технічної альтернативи 2.
Еколого-інженерна підготовка і захист території за технічної аль-

тернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1.
Ділянка проведення планованої діяльності розташована частково на 

землях водного фонду за адресою вул. Ревуцького, 40, в Дарницькому 
районі в прибережній зоні озера Лебедине. Провадження планова-
ної діяльності визначена відповідно до «Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049 
(зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2019 №30 
«Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році» зі змінами та до-
повненнями, розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 №2290 
«Про деякі питання виконання програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році».

Щодо територіальної альтернативи 2.  
Територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

Щодо технічної альтернативи 1.
Джерелами потенційного впливу на довкілля за технічною альтер-

нативою 1 є:
– Вплив на атмосферне повітря, зумовлений викидами вихлопних 

газів працюючих двигунів внутрішнього згоряння будівельної техніки. 
Обмежується незначними, короткочасними та тимчасовими викидами 
нестаціонарних джерел.     

Під час експлуатації вплив відсутній.      
– Вплив на водне середовище внаслідок виконання будівель-

них робіт в  акваторії у вигляді утворення додаткової мутності. Об- 
межується дотриманням технології виконання будівельних робіт. 
Мутність, що утворюється, – значно не перевищуватиме показники 
природного стану водойм.                                  

Під час експлуатації – очищення поверхневих вод до нормативних 
показників на скид у водойми рибогосподарського та культурно-по-
бутового призначення. В майбутньому сприятиме покращенню умов 
життя водних об’єктів, представників іхтіофауни водойми та стану 
води у водоймі в цілому.

– Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. 
Під час виконання будівельних робіт спостерігається вплив на рибні 
ресурси водойми. Обмежується дотриманням технології виконання 
будівельних робіт і дотриманням обмежень проведення будівельних 
робіт в акваторії в період нерестової заборони. Планована діяльність 
передбачає додатковий вплив на зелені насадження – шляхом ви-
далення самосіву дерев та чагарників, що заважають виконанню 
будівельних робіт. Після закінчення будівельних робіт проводиться 
озеленення території.              

Під час експлуатації вплив відсутній.            
– Вплив на геологічне середовище. Проєктована діяльність не 

передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ланд-
шафту, виключає впливи на основні елементи геологічної структур-
но-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних й 
екзогенних явищ природного та техногенного походження (зсувів, 
селів, сейсмічного стану та ін.).

– Вплив на ґрунти при дотриманні прийнятих в проєкті заходів під 
час виконання будівельних робіт відсутній.

Під час експлуатації вплив відсутній.
– Вплив на техногенне середовище. Реалізація проєктних рішень 

не вимагає зменшення площ, зайнятих родючим шаром ґрунту, не 
впливає на підземні й наземні споруди, культурні ландшафти. Вплив 
на навколишнє техногенне середовища оцінюється як незначний.

– Вплив на соціальне середовище. При будівництві вплив на со-
ціальне середовище може спостерігатись у певному дискомфорті 
для мешканців району проведення планованої діяльності. Однак він 
є короткочасним та незначним.

 При експлуатації – позитивний соціальний ефект, який полягає у 
покращенні якості води у водоймах, збереженні водойм для рекреа-
ційного призначення,  створенні нових робочих місць.      

Щодо технічної альтернативи 2.
Джерела потенційного впливу на довкілля за технічною альтерна-

тивою 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності не спричинить негативного 

впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення. 

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 відсутня.       

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

Відповідно до п.10, частини 3, статті 3 (Друга категорія видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля), установки для 
очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів 
на добу і більше.  

10.  Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного 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 до-
вкілля відсутні.

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

Планується проведення досліджень впливу планованої діяльності 
на повітряне, водне, техногенне, соціальне середовища, а також на 
ґрунт, рослинний і тваринний світ під час будівництва та експлуатації 
об’єкту. Розроблення заходів щодо зниження негативних впливів на 
довкілля та підвищення екологічного благополуччя.

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 довкілля, 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, ви-
ходячи 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 можли-
вості 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 госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля 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 веб-сайті 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 зауваження 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 їхніх 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 (КМДА), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. 
Турівська, 28, телефон: (044) 366-64-15, еmail: andrii.vergelis@kmda.
gov.ua, контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електро-

нна адреса, номер телефону та контактна особа)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Місто, наскільки може, допо-
магає малозахищеним верствам 
населення. Єдиний координа-
ційний центр для допомоги 
малозахищеним верствам насе-
лення, який створила столична 
влада, сформував та передав у 

райони 36 200 наборів першої 
необхідності.

«Хочу зазначити, що місто, на-
скільки може, допомагає малому 
і середньому бізнесу – ухваливши 
низку пільг на час обмежень, 
медикам – виділивши кошти з 

бюджету на доплати, малозахи-
щеним киянам – матеріальною 
допомогою. Уже півтора місяці 
в Києві працює Єдиний коорди-
наційний центр для допомоги 
малозахищеним верствам насе-
лення. Фахівці центру зібрали та 
передали в райони міста 36 200 
наборів першої необхідності. Із 
них вже понад 34 тисячі соці-
альні працівники та волонтери 
доставили людям, які опинилися 
в складних життєвих обстави-
нах», – сказав мер Києва Віталій 
Кличко.

Він також подякував соціально-
відповідальному бізнесу, благо-
дійним фондам та організаціям, 
що долучилися до такої допомоги. 

«У критичних ситуаціях міс-
то завжди сильне саме своїми 
людьми. Їхніми вчинками і зла-
годженими діями», – наголосив 
Віталій Кличко  
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Єдиний координаційний 
центр допомоги 
малозахищеним киянам 
передав у райони 36 200 
наборів першої необхідності

«Я підписав розпорядження про надання 
щорічної матеріальної допомоги з нагоди від-
значення Дня пам’яті та примирення та Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
Виплати вже розпочалися. Їх отримують понад 
78 тисяч ветеранів другої світової, учасники 
Антитеростичної операції, воїни-інтерна- 

ціоналісти, учасники Революції Гідності та інші 
окремі категорії громадян», – повідомив мер 
Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що у зв’язку з обмеженнями, 
масових заходів на свята в столиці не прово-
дитимуть. 

«Цього року виповнюється 75 років із Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій ві-
йні.  Я розумію, що багато людей у цей день 
вітали ветеранів, несли квіти до пам’ятників 
чи на кладовища до могил рідних. Відвідували 
музеї. Але цього року формат буде іншим. Тож 
можна привітати ветеранів, зателефонувавши 
їм. Згадати своїх близьких і поділитися їхніми 
історіями в соціальних мережах», – сказав мер 
столиці.

Він закликав киян, у яких є в родинах вете-
рани або просто люди похилого віку, зробити 
все можливе, аби вберегти їх від ризику інфі-
кування. Щоб вони провели цей день вдома, 
відзначили його із найріднішими.

«І також хочу попередити тих людей, які 
планують під час цих свят політичні акції та 
провокації. Не варто ці дні використовувати 
задля дестабілізації ситуації та власного піару. 
В столиці посилену службу нестиме поліція 
та муніципальна варта. Задля забезпечення 
правопорядку», – зазначив Віталій Кличко  

Київ пам’ятає своїх героїв
 ® Понад 78 тисяч ветеранів отримають щорічну 
матеріальну допомогу з нагоди Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні

Для належної підготовки оздоровчої кампанії, розпорядженням КМДА 
№ 675, цього року в Києві створено міжвідомчий оперативний штаб із 
координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

«Уже зараз ми починаємо оздоровчу кампанію і під-
готовку до літнього відпочинку дітей. Для координації 
дій органів місцевої влади, підприємств та установ під 
час створення належних умов відпочинку дітей, ми 
працюємо в рамках оперативного штабу. Традиційно 
головне завдання – стовідсотково надати програму 
оздоровлення насамперед дітям, які потребують осо-

бливої соціальної уваги та підтримки. А також для переможців олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, відмінників навчання, лідерів дитячих 
громадських організацій», – прокоментував головуючий оперативного 
штабу, в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондри-
ївський.

Окрім цього, районним державним адміністраціям традиційно доручено, 
на базі комунальних закладів загальної середньої освіти, організувати 
роботу таборів відпочинку з денним перебуванням дітей. Зокрема, із 
забезпеченням режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок, 
виховних, фізкультурно-спортивних і культурно-екскурсійних заходів. 
Для цього РДА мають подбати про зміцнення матеріальної бази закладів 
освіти, на базі яких працюватимуть такі табори.

Також районним держадміністраціям доручено забезпечити оздо-
ровлення під час літніх канікул терміном до 90 днів дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, вихованців спеціального за-
гальноосвітнього дитячого будинку «Малятко», вихованців санаторної 
школи-інтернату І-ІІ ступенів № 21 Оболонського району, які перебувають 
на повному державному утриманні.

Нагадаємо, що торік за кошти міського бюджету змогли відпочити 
11 300 дітей пільгових категорій  

У столиці розпочато підготовку 
до якісного літнього 
оздоровлення і відпочинку дітей

РЕКЛАМА
До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!

Інформуємо, що розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської Міської Державної Адміністрації) від 23 квітня 2020 року № 635 погоджено 
інвестиційну програму КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
на 2020 рік.

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

19.05.2020 р. о 12.00 відбудеться погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками по 
вул. Бродівській у Голосіївському районі міста Києва, право власності на яку набуває Трет’як А. В. Просимо 
гр.Романенко М. Б. (кадастровий номер 8000000000:90:053:002) бути присутньою для погодження меж та 
підписання актів приймання-передачі межових знаків на зберігання. У разі неявки, акти вважаються пого-
дженими. Погодження меж відбудеться з дотриманням карантинних вимог.  

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 15 травня 2020 р. о 12.30 годині буде проводити встановлення меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ВОЛОДАР – РОЗ»,  
за адресою: вул. Зрошувальна, 15, у Дарницькому районі м. Києва.

Просимо уповноваженого представника суміжного землекористувача: Мале підприємство у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю «ЕДВАЙС» (кадастровий номер 8000000000:63:324:0043), бути 
присутнім для погодження акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу
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