
У столиці тестуватимуть 
медиків для визначення 
антитіл до COVID-19 – 
Валентина Гінзбург

У столиці розпочато тестування медичних працівників 
ІФА-тестами. Про це повідомила директорка Департаменту 
охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Сьогодні тестами вітчизняного виробника «Діапроф-Мед» 
було безкоштовно протестовано понад 30 співробітників бригад 
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«У першу чергу тестуємо тих медиків, які безпосередньо 
задіяні в наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну 
інфекцію. Сьогодні це «ковідні» бригади «швидких». Після 
них розпочинаємо масове тестування співробітників Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пла-
нуємо, що на добу робитимемо близько 100 аналізів. Також до 
кінця тижня будуть протестовані ІФА-тестами співробітники 
столичних пологових, перевіряти на наявність антитіл їх роз-
почали ще вчора», – розповіла Валентина Гінзбург.

Тож ІФА-тестування незамінне для виявлення тих, хто пе-
рехворів на COVID-19, зокрема безсимптомно. Такий метод 
дозволить краще розуміти справжню статистику захворю-
ваності серед медичних працівників, якісніше відстежувати 
поширеність вірусу тощо.

«На сьогодні в 12 лабораторіях комунальних закладів 
охорони здоров’я є можливість отримувати результати ІФА. 
Департамент проводить роботу з керівниками закладів, які, я 
впевнена, зацікавлені в такому тестуванні. Тому що йдеться, 
в першу чергу, про піклування про своїх співробітників та 
пацієнтів», – зауважила Валентина Гінзбург.

За її словами, Департамент ініціюватиме внесення відпо-
відних змін до міської цільової програми «Здоров’я киян», які 
нададуть право місту закуповувати ІФА-тести централізовано 
та забезпечувати ними столичні медустанови.

Валентина Гінзбург нагадала, що столиця – найкращий 
регіон в Україні за показником одного з критеріїв виходу з 
карантинних обмежень. А саме – за охопленням мешканців 
ПЦР-тестуванням.

«Так, якщо за вимогою МОЗ України цей показник має 
бути не нижчим за 12 на 100 тисяч населення, у столиці він 
в середньому складає понад 40!» – підкреслила Валентина 
Гінзбург  

Про це, та умови, за яких місту 
доведеться повернутися до каран-
тинних обмежень, розповів під 
час онлайн брифінгу мер столиці 
Віталій Кличко.

КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ ЙДЕ  
НА ТИСЯЧІ

На сьогодні в столиці вже 2 793 
підтверджені випадки захворюван-
ня на COVID-19. За добу, 27 травня, 
кількість мешканців, у яких під-
твердили коронавірус, – 54 людини. 
11 з них – медики. Серед тих, хто 
захворів: 30 жінок віком від 21 до 
78 років та дві дівчинки, яким 1 рік 
та 11. А також 17 чоловікiв від 18 до 
76 років і п’ятеро хлопчиків – від 
2 до 17 рокiв. До лікарень столиці 
госпіталізували 10 пацієнтів. Інші 
– лікуються на самоізоляції, під 
контролем лікарів.

«Другий день у нас позитивна 
динаміка у співвідношенні тих, 
хто вилікувався, і хто захворів. 
Коли за добу одужує більше людей, 
ніж кількість тих, у кого підтвер-
дили коронавірус. Так, за минулу 
добу в столиці одужали 64 людини. 
Всього коронавірус подолали 506 
мешканців міста», – підкреслив 
Віталій Кличко.

ДИТСАДКИ ГОТУЮТЬСЯ  
ДО РОБОТИ

Дитсадки, що зможуть працювати 
з 1 червня, готуються до відкриття 
і роботи в нових умовах. Аби пере-
бування у садочках було безпечним 
для дітей, місто затвердило реко-
мендації щодо роботи закладів. За 
словами мера, щодня вранці всім 
працівникам та дітям на вході по-
винні вимірювати температуру. 

«Тих, у кого вона вища за 37,2°C – 
не допускають у заклад. Батьки, які 
приводять дитину в садок, повинні 
бути в масках. Усі комунальні садки 
забезпечені антисептиками. Діти бу-
дуть користуватися ними виключно 
під наглядом вихователів. У закладах 
заборонене використання: багато-
разових рушників, м’яких іграшок, 
килимів з довгим ворсом. А також 

і працівники, і діти в приміщенні 
повинні перебувати тільки в змін-
ному взутті», – наголосив Кличко. 

Він зауважив, що в садочках регу-
лярно прибиратимуть приміщення 
з дезінфікуючими засобами та про-
вітрюватимуть. А вихователі мають 
більше часу проводити з дітьми на 
вулиці. Мер Києва показав відео, 
як в одному із садочків Печерсько-
го району – дошкільному закладі 
санаторного типу для дітей із за-
хворюваннями дихальних шляхів 
– готуються до відновлення роботи. 

Кличко зазначив, що традиційно 
влітку в багатьох садках робити-
муть поточні ремонти і звернувся 
до батьків, аби вони заздалегідь 
дізналися, чи буде такий ремонт у 
закладі, куди ходить їхня дитина, і 
в який садок поблизу вони можуть 
її перевести на цей час. 

ЗА ЯКИХ УМОВ ПОВЕРНУТЬ 
СУВОРИЙ КАРАНТИН

Також мер нагадав, що вже цього 
тижня, з 30 травня, в столиці відкри-
ють магазини площею понад 1 000 
квадратних метрів, торгово-розва-
жальні центри, почнуть працювати 
і готелі. Але Віталій Кличко назвав 
«хиткою» ситуацію і вкотре попро-
сив киян бути обачними. Водночас 
Комісія з надзвичайних ситуацій 
міста ухвалила рішення про умови, 
за яких столиця може призупиняти 
запроваджені послаблення.

Це може відбутися в такому 
випадку:

•  Якщо загальна кількість нових 
випадків COVID-19 за останніх сім 
днів становитиме більше, ніж 24 
особи на 100 тисяч населення.

•  Якщо завантаженість ліжок у 
медзакладах, визначених для госпі-
талізації пацієнтів з підтвердженим 
випадком коронавірусу, буде понад 
75 відсотків.

«Уряд визначив показники, за 
якими можна запроваджувати 
послаблення. Ми ж – розробили 
алгоритм, за яким, якщо епідемі-
ологічна ситуація погіршиться, то 
місто може посилить обмеження, 
щоб упередити стрімке розпо-

всюдження вірусу. Давайте разом 
не допустимо повернення до ка-
рантину! Давайте дотримуватися 
правил безпеки – не нехтувати 
масками, соціальною дистанцією. 
Це – нескладно і дуже необхідно, 
– наголосив Віталій Кличко.

ДЕНЬ КИЄВА ОНЛАЙН
В останню неділю травня Київ тра-

диційно відзначає день народження 
міста. Цього року він припадає на 31 
травня. Зазвичай в столиці відбува-
лися великі концерти, фестивалі їжі, 
ярмарки, «Пробіг під каштанами». 
Але цього року такі масові заходи 
заборонені. І день Києва святкува-
тимемо в онлайн форматі. Віталій 
Кличко повідомив, що, зокрема, на 
телеканалі «Київ» транслюватимуть 
живі концерти відомих українських 
виконавців. Покажуть і програми про 
історію столиці та про те, чим вона 
живе сьогодні. Готують сюрпризи і 
для користувачів соцмереж. Колек-
тиви створюють святкові ролики, які 
оприлюднять у соціальних мережах, 
на своїх Youtube-каналах та сайтах.

«Традиційний «Пробіг під кашта-
нами» – відбудеться теж в онлайн 
форматі. Там є цікава задумка. За 
всіх киян бігтимуть кілька людей. 
Вулиці перекривати не будуть. Ор-
ганізатори пропонують киянам 
приєднатися до благодійної акції і 
зробити грошовий внесок – 100 гри-
вень. Кошти спрямують на потреби 
українських лікарів та медичних 
установ, – Центру дитячої кардіо-
логії, кардіохірургії МОЗ України 
та інших», – сказав мер столиці.

Також із 31 травня в місті по-
чнуть працювати фонтани. Озна-
йомитися зі святковою програмою 
можна на офіційних сайтах КМДА 
та телеканалу «Київ». Також Кличко 
зазначив, що місто в цей день по-
силено патрулюватимуть наряди 
поліції та муніципальної варти. 

«А щодо в’їзду в Київ – його ми 
обмежувати не будемо. Я сподіва-
юсь, що в людей вистачить свідо-
мості не наражати себе на небез-
пеку і не їхати масово в столицю», 
– наголосив Кличко  
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НОВИНИ Про умови повернення 
до суворого карантину та 
святкування Дня Києва 
розповів Кличко
Київ потроху переходить 
до звичного ритму життя 
мегаполіса. Працює 
транспорт, відкриваються 
дитячі садки та ТРЦ. 
Водночас залишаються 
протиепідемічні 
правила. Зокрема, навіть 
День Києва цьогоріч 
святкуватимуть онлайн 
– щоб не створювати 
натовпів.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ»,

код згідно з ЄДРПОУ: 22808435,
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРП,ОУ або прізви-

ще, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або 
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконан-
ня відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку в паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Юридична адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька,  
буд. 38. Контактний номер телефону: (0332) 20-01-24.

 (місцезнаходження юридичної особи або місце  
провадження діяльності фізичної

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під автозаправний комплекс 

(АЗК) зі встановленням обладнання для СВГ, за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 50, 
в Шевченківському р-ні м. Києва.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої АЗС під АЗК з 
пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, обладнанням та спору-
дами для прийому, зберігання та відпуску рідкого моторного палива, обладнання 
для заправки автомобілів СВГ а також влаштування підсобно-виробничих і по-
бутових будівель і споруд, що забезпечуватимуть його нормальну експлуатацію.

На проєктованому АЗК передбачається здійснювати приймання, зберігання 
та відпуск нафтопродуктів (різних марок бензину і дизельного палива) та скра-
пленого вуглеводного газу (пропан-бутану). В будівлі АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового 
залу – магазину з продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп в 
розфасованій упаковці та кафе для швидкого харчування відвідувачів.

Режим роботи на АЗС:
- кількість робочих днів – 365;
- кількість робочих змін – 3;
- кількість робочих годин у зміну – 8.
Технічна альтернатива 1.
Проведення реконструкції АЗС із встановленням обладнання, призначеного 

для заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (суміш пропану та 
бутану) у складі: 

- підземний резервуар для накопичування і видачі СВГ ємністю 19,95 м3;
- насос з вибухозахищеним електродвигуном;
- фільтр сітчастий для очищення СВГ;
- штуцери для подачі СВГ з автоцистерни в резервуар;
- запірна, регулююча і запобіжна арматура;
- прилади контролю та автоматики;
- технологічні трубопроводи.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива впроваджувальної діяльності розглядає встановлення 

на АЗС автомобільного газозаправного обладнання із наземним розміщенням 
резервуару для СВГ замість підземного. Дана технічна альтернатива дозволить 
знизити загальну вартість обладнання і будівельних робіт, але наземний варіант 
розміщення резервуарів має значно більше ризиків техногенного та екологіч-
ного характеру. Підземні резервуари мають наступні переваги в порівнянні з 
наземним розміщенням: корпус має антикорозійний захист посиленого типу; 
при землетрусах підземні резервуари менше страждають від зсуву ґрунту, ніж 
надземні споруди; при однаковій ємності резервуарів, менші допустимі відстані 
до громадської та житлової забудови. Крім того, наземні резервуари менш за-
хищені від дії навколишнього середовища, що впливає на зміну температури СВГ 
у резервуарі і, як наслідок, зростання тиску СВГ. Під час такого зростання тиску 
можливі додаткові викиди надлишку газу в атмосферне повітря шляхом спра-
цювання запірно-скидного клапану, який передбачено конструкцією резервуара 
для запобігання виникненню аварійних ситуацій. Тому технічна альтернатива 1 
є більш доцільною.

Технічна альтернатива 3.
Проєктними рішеннями передбачається для прийому та зберігання рідкого 

моторного палива встановлення підземних резервуарів загальною місткістю до 
100 м3. Даною технічною альтернативою розглянуто декілька альтернативних 
варіантів по обладнанню резервуарного парку: застосування обладнання по-
стачальників різних компаній-виробників, різною одиничною ємністю. При виборі 
прийнятого до встановлення обладнання аналізувалися наступні параметри: 
надійність роботи устаткування; витрати на будівництво та експлуатацію; підви-
щений рівень безпеки при експлуатації обладнання. Прийняте до встановлення 
обладнання є найбільш оптимальним з фінансової, технічної, екологічної та 
економіко-соціальної перспектив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності планується в Шевченківському р-ні м. Києва 

по вул. Юрія Іллєнка, 50, на земельній ділянці площею 0,3013 га (кадастровий 
номер 8000000000:91:105:0002) з цільовим призначенням: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі для будівництва, експлуатації та обслугову-
вання автозаправного комплексу. Дана земельна ділянка використовуються 
ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» на підставі договору оренди з Київською міською 
радою від 29.11.13 р., реєстровий № 5925.

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

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

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

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

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

АЗК ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ», який планується розташувати по вул. 
Юрія Іллєнка, 50, в Шевченківському р-ні м. Києва, представлятиме собою 
комплекс будівель, споруд та обладнання для приймання, зберігання та відпуску 
нафтопродуктів (різних марок бензину та дизельного палива) та скрапленого 
вуглеводного газу (СВГ). На АЗС виконуватимуться такі основні технологічні 
процеси: приймання палива із автомобільного транспорту; зберігання палива у 
резервуарах та відпуск палива споживачам в автомобілі різних типів. 

Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автоцистернами, із яких паливо 
через швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливатиметься в підземні ре-
зервуари. Резервуарний парк складається з підземних резервуарів загальною 
місткістю до 100 м3.

Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними 
клапанами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтри-
мання тиску в резервуарах на рівні до 25 кПа. Заправлення автомобілів рідким 
моторним паливом здійснюватиметься через шість двохсторонніх паливо-роз-
давальних колонок (ПРК). Для захисту навколишнього середовища, проєктом 
передбачається газовирівнювальна система «резервуар-автоцистерна» та 
«ПРК-резервуар» (повернення парів).

Стаціонарний заправник СВГ заводського виготовлення укомплектований 
підземним резервуаром для накопичення і видачі СВГ; насосами для пере-
качування СВГ; зливними трубопроводами для подачі СВГ з автоцистерни в 
резервуар; запірною, регулюючою і запобіжною арматурою; приладами контр-
олю та автоматики; технологічними трубопроводами. СВГ доставлятиметься 

на АЗК в спецавтоцистернах та перекачуватиметься в підземну горизонтальну 
ємність об’ємом 19,95 м3. Наповнення балонів газобалонних автомобілів СВГ 
здійснюватиметься за допомогою ПРК. 

До складу операторської входять: зала обслуговування з влаштуванням міні-
кафе та магазину з продажу супутніх товарів; складські приміщення; гардероб 
персоналу з душовою та санвузлом; санвузол для маломобільних верств на-
селення; санвузли для відвідувачів та інші допоміжні приміщення.

Планований річний обсяг реалізації палива на АЗК після реконструкції: 
- бензин різних марок – 6000 т/рік; 
- дизельне паливо – 6500 т/рік; 
- СВГ – 756 т/рік.
Інженерне забезпечення – згідно з технічними умовами:
- водопостачання – централізоване (від міської мережі);
- водовідведення господарсько-побутових стоків – централізоване (в міську 

каналізаційну мережу);
- водовідведення зливових вод з місць локальних забруднень нафтопро-

дуктами – на очисні споруди стічних вод з наступним відведенням в систему 
дощової каналізації;

- електропостачання – від існуючої ЗТП; для забезпечення живлення АЗС під 
час відключення електроенергії, передбачається резервний дизель-генератор;

- опалення – електричне.
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд на ділянку передбачено з вул. 

Юрія Іллєнка. Проїзд автотранспорту по території автозаправного комплексу 
передбачено з одностороннім рухом автотранспорту. 

Для розміщення автомобілів відвідувачів, на території АЗК передбачена 
відкрита стоянка. 

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 28.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміо-

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

Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта, дотримуватись нормативів чинного природоохо-

ронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності 

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

- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, 
повинні передаватись іншим організаціям згідно з попередньо укладеними до-
говорами для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, 
захоронення, видалення;

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

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

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

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

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

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічні технічній альтернативі 1.
Щодо технічної альтернативи 3.
Аналогічні технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспорт-

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

- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу 
шкідливих факторів на цій межі;

- використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у корис-
тування у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає планування майданчику з дотриман-

ням нормативних розривів до існуючих інженерних комунікацій та споруд. До 
початку будівництва проводяться земляні роботи, роботи по підключенню до 
існуючих мереж водопостачання та водовідведення, а також електропостачання 
будівельного майданчика.

Проєктні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 
раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені 
захисні та компенсаційні заходи.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури 
відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічні технічній альтернативі 1. 
Щодо технічної альтернативи 3.
Аналогічні технічній альтернативі 1. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання проєктних рішень в період будівництва і експлуатації, що забез-

печуватиме раціональне використання природних ресурсів. 
Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої ді-

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

речовин, рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної 
зони; джерелами впливу під час проведення будівельних робіт та  при монтажі 
обладнання буде задіяна спецтехніка, обладнання та механізми, вплив матиме 
локальний та короткостроковий характер; джерелами утворення забруднюючих 
речовин на період експлуатації об’єкта будуть: резервуари для прийому та збе-
рігання бензину, дизельного палива та СВГ (скрапленого вуглеводного газу), а 
також ПРК для відпуску різних видів палива; 

- водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків, 
відведення яких після очищення у локальних очисних спорудах передбачається 
у мережі каналізації; за умови дотримання проєктних рішень вплив на водне 
середовище буде знаходитись в межах вимог діючого законодавства;

- ґрунт та геологічне середовище – можливий незначний вплив при проведенні 
будівельно-монтажних робіт; з метою запобігання негативного впливу на ґрунт, 
проєктом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і 
будівельних відходів та вивезення їх на полігон побутових відходів;

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

- навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, над-
ходження коштів у місцевий та державний бюджет;

- утворення відходів – відходи, що утворюватимуться (відпрацьовані лампи, 
залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, 
матеріали обтиральні відпрацьовані, суміш речовин мастильних та масел на-

фтових, одержана від вилучення масел із вод стічних, залишки, одержані у 
процесі вилучення піску, спецодяг зношений, спецвзуття зношене, тверді по-
бутові відходи) передбачається тимчасово зберігати у спеціально призначених 
місцях з наступною їх передачею на утилізацію та захоронення спеціалізованим 
організаціям згідно з договорами.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічні технічній альтернативі 1. 
Щодо технічної альтернативи 3.
Аналогічні технічній альтернативі 1. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не 

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

Санітарно-захисна зона для даного об’єкту по відношенню до житлово-гро-
мадської забудови – витримується. Викиди від АЗК, що проєктується, а також 
рівні шуму, вібрації, ультразвуку та електромагнітних випромінювань на межі 
СЗЗ не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Об’єкти природно-заповідного 
фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури на території відсутні.

В проєкті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні 
та територіальні обмеження згідно з чинним законодавством України.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 

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

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

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

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

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

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

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

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст. 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року. 

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це про-
цедура, 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, 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 гро-
мадськості 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 плано-
ваної 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 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 дета-
лізації 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 згідно ст. 37 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-

ності, 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.
Електронна адреса: andrii.vergelis@kmda.gov.ua,
тел.: (044) 366-64-15.
Контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 

номер телефону та контактна особа)
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
29  травня 2020 р.

№ 38 (5317)

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ У ПРИ-

СЯЖНІ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА КИЄВА
Мета: затвердити список присяжних Печерського районного суду міста 

Києва у кількості 30 осіб.
Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків 

присяжних для Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2020  
№ 1- 129/20 (вх. від 27.01.202 № 08/1784).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрис-
дикція Печерського районного суду міста Києва, та виявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 30 червня 2020 року до Київської міської 
ради, за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних 
відповідного районного суду міста Києва (див. зразок).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1-4 сторінка та сторінка з 
інформацією про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та 
довідку про реєстрацію місця проживання або: місця перебування.

3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших 

захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
5. Автобіографію.
Довідки за телефоном: (044) 202-76-88.
Додаткова інформація:
Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, 

та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається 
до здійснення правосуддя.

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні
Цивільні справи про:
• обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання 

недієздатною;
• визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
• усиновлення;
• надання особі психіатричної допомоги;
• примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне 

позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються 
судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяж-

ним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно 
проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, 

прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), 
військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, 
посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, 
члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується ви-

нагорода.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної 

роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання 
присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. 
Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його 
згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності 
суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення 
правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки 
щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування
Відповідно до підпункту «ґ» пункту; 1 статті 3 Закону У країни «Про запо-

бігання корупції» до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні 
правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у 
суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов’язків присяжного, виникає зобов’язання 
подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агент-
ства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в присяжні у родовому відмінку)
(постійне місце проживання кандидата в присяжні)

(контактний номер телефону)
(електронна адреса кандидата в присяжні)

Заява
Прошу обрати мене до складу присяжних Печерського районного суду 

міста Києва.
Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні 
правосуддя, відсутні.

Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних», а також опри-
люднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні на офіційному 
сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:
(число) (місяць) (рік) підпис 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ У ПРИ-
СЯЖНІ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА КИЄВА

Мета: затвердити список присяжних Святошинського районного суду 
міста Києва у кількості 30 осіб.

Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків 
присяжних для Святошинського районного суду міста Києва від 23.01.2020 
№ 1- 128/20 (вх. від 27.01.202 № 08/1786).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдик-
ція Святошинського районного суду міста Києва, та виявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 30 червня 2020 року до Київської міської 
ради, за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних 
відповідного районного суду міста Києва (див. зразок).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1-4 сторінка та сторінка з 
інформацією про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та 
довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних, психічних чи інших 

захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
5. Автобіографію.
Довідки за телефоном: (044) 202-76-88.
Додаткова інформація:
Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, 

та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається 
до здійснення правосуддя.

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні
Цивільні справи про:
- обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання 

недієздатною;
- визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
- усиновлення;
- надання особі психіатричної допомоги;
- примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне 

позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються 
судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. 

Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяж-

ним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно 
проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, 

прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), 
військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, 
посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, 
члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується ви-

нагорода.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної 

роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання 
присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. 
Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його 
згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності 
суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення 
правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки 
щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування
Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запо-

бігання корупції» до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні 
правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у 
суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов’язків присяжного,  виникає зобов’язання 
подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агент-
ства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

(прізвище, ім ’я, по батькові кандидата в присяжні у родовому відмінку)
(постійне місце проживання кандидата в присяжні)

(контактний номер телефону)
(електронна адреса кандидата в присяжні)

Заява
Прошу обрати мене до складу присяжних Святошинського районного 

суду міста Києва.
Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні 
правосуддя, відсутні.

Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних», а також опри-
люднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні на офіційному 
сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:
(число) (місяць) (рік) підпис

BC No.  1750831
NOTICE OF APPOINTMENT OF THE LIQUIDATOR

OF
Blum Business Corporation

(the “Company”)
Pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004, (as amended), 

NOTICE is hereby given that Oksana Kolobanko whose address is at Flat 48, Building 
100, Street Halytska, City Ivano-Frankivsk, 76008, Ukraine has been appointed as the 
voluntary liquidator of the Company by Written Resolutions of the Shareholders dated 
May 19, 2020.

May 19, 2020
_______________________

Oksana Kolobanko
Voluntary Liquidator

ТОВ «Епіцентр К» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря для торговельного центру, що розташований за адресою: 
08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Магістральна, 2.

ТОВ «Епіцентр К» спеціалізується на оптовій та роздрібній торгівлі будівельними 
матеріалами, а також іншими непродовольчими товарами. 

Джерелами викиду забруднюючих речовин є руфтопи, кондиціонери, кухня, 
кафе, дизель-генератор, пост різки металу, пост зварювання, дільниця фарбу-
вання, КНС,  автостоянка.

Основні забруднюючі речовини – оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на 
діоксид азоту, оксид та діоксид вуглецю, акролеїн, ацетальдегід, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, метан, НМЛОС.

Інвентаризація джерел викидів підприємства показала, що максимальний ви-
кид від стаціонарних джерел (без обліку парникових газів) становить 0,5 т/рік.

Рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує гранично припустимі 
концентрації для населених місць, встановлених Міністерством охорони здоров’я 
України.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після 
публікації до Києво-Святошинської райдержадміністрації, за адресою: 03115,  
м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Тел.: (044) 299-59-90, zagvid@ks-rda.gov.ua.

ІНДЕКС щоденного  
випуску (вт, пт) 61308

на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

Оформлення проводиться на підприємстві

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

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com

газетигазети
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА

Призначення персональних стипендій Київської міської ради для учнів  
закладів загальної середньої освіти столиці

З 12 травня по 12 червня 2020 року триває відбір претендентів на призначення персо-
нальних стипендій Київської міської ради учням закладів загальної середньої освіти столиці. 

Стипендії призначаються відповідно до рішення Київської міської ради від 15.03.2012 
№ 207/7544 «Про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для об-
дарованих дітей міста Києва». Право на отримання стипендії мають учні, які у 2019-2020 
навчальному році навчались у 8-10 класах та мають високий рівень успішності (9-12 
балів) з базових дисциплін, що підтверджується табелем про успішність; є призерами 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (ІІІ – міський етап), Всеу-
країнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
(ІІ – міський етап), міжнародних наукових конкурсів, турнірів, Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика (ІІІ етап), мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (ІІІ етап).

Кандидатури учнів для призначення персональних стипендій подаються через 
управління освіти районних у м. Києві державних адміністрацій за рекомендацією ке-
рівників закладів загальної середньої освіти шляхом направлення листа-клопотання та 
підтверджуючих документів на кожного з кандидатів до конкурсної комісії з відбору та 
висунення кандидатів на персональну стипендію Київської міської ради (далі – Комісія).   

Кандидатури учнів закладів загальної середньої освіти, яким призначені стипендії 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Комісією не розглядаються.

Персональна стипендія призначається терміном на один навчальний рік.
Телефон для довідок: 279-89-10.
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В ефірі телеканалу «Київ» зран-
ку триватиме святкова програма. 
Зокрема, кияни побачать приві-
тання, серії тематичних сюжетів 
«Прогулянки Києвом», «Київ, який 
ми любимо», «Портрети» та «Істо-
рії». Також  відбудеться трансляція 
«Пробігу під каштанами», який 
цьогоріч пройде онлайн, святкова 

телевікторина з киянами,  а також 
радіоконцерти гуртів [О], «On I Ona», 
«ADAM», «Нумер 482», «Green Grey».

Готують кілька святкових сюрп-
ризів і для користувачів соціаль-
них мереж. Столичні колективи 
створюють святкові ролики, які 
розповсюдять у соцмережах, на 
Youtube-каналах, на своїх сайтах.

Академічний камерний хор 
«Хрещатик» створив хорову версію 
пісні Ігоря Шамо та Дмитра Луценка 
«Як тебе не любити, Києве мій!».

Київський академічний муніци-
пальний духовий оркестр підготу-
вав відеоролик пісні-привітання 
«Щастя, добра і любові».

Відеопривітання піснею «Україна 
– рідний край» записав Київський 
академічний ансамбль української 
музики «Дніпро».

Гала-концерт лауреатів і учас-
ників Всеукраїнського фестивалю 
хорового мистецтва «Пісня над 
Дніпром-2020» імені Анатолія Ав-
дієвського покажуть на Youtubе-
каналі UA:ESTRADA.TV.

Також у мережі покажуть гала-
концерт «Світові шедеври» за учас-
тю артистів та оркестру Київського 
національного академічного театру 
оперети.

30 та 31 травня о 20:00 відбу-
деться трансляція концерту Муні-
ципальної академічної чоловічої 
хорової капели ім. Л. Ревуцького 
у запису, присвяченого Дню Києва.

Мешканці міста, які 30 або 31 
травня близько 20:00 проходи-
тимуть повз будівлю Київського 
академічного театру опери і балету 
для дітей та юнацтва, що на вул. 
Межигірській, 2, зможуть побачити 
музичне вітання артистів з балкону 
фасаду театру  

У Київраді вирішили прислухатися до ініціативи 
ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус» із поси-
леною військово-фізичною підготовкою.

«Кадетське» питання розглядали на засіданні 
постійної комісії Київської міської ради з питань 
культури, туризму та інформаційної політики.

За словами голови комісії Вікторії Мухи, депута-
ти підтримали ініціативу громадськості – назвати 
ліцей-інтернат іменем Володимира Великого.

Як стало відомо «Вечірньому Києву», ще торік 
колектив «Кадетського корпусу» виступив за зміну 
назви ліцею-інтернату (який знаходиться у Шев-
ченківському районі).

Під час громадських обговорень ліцей отримав 
підтримку з боку ветеранів Служби зовнішньої роз-
відки, членів асоціації «Кадетська співдружність», 
представників освітніх установ, діячів мистецтв і 
культури  

До Дня Києва у парку 
«Перемога» встановили 
незвичні об’єкти

Районні зеленбудівці 
продовжують готувати зе-
лені зони Дніпровського 
району до відзначення Дня 
Києва. На вже висаджених 
«казкових» квітниках у Пар-
ку культури та відпочинку 
«Перемога» встановлюються 
незвичні вертикальні кон-
струкції та артоб’єкти. 

У День Києва дніпров-
чан та гостей столиці Парку 
культури та відпочинку «Пе-
ремога» обов’язково здивує 
чарівною казковою атмос-
ферою та запам’ятається 
яскравим різнобарв’ям 
квітів та інсталяціями  

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Директор Анна КУНИЦЬКА
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ 
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
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Видання листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких 
думки авторів не збігаються з позицією підприємства. При передруку посилання на «Хрещатик Київ» 
обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком      друкуються на правах реклами. 
Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12 / 14.
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 щотижнева міська газета    виходить у вівторок та п’ятницю

Фото Олександра БАРКІНА

Цьогоріч День Києва 31 травня відзначатимуть 
у теле- та онлайн форматі, оскільки продовжує 
діяти заборона на масові заходи у зв’язку із 
коронавірусом.

новиниДень Києва відзначатимуть 
в онлайн форматі

«Кадетський корпус» назвуть 
іменем Володимира Великого

Як Деснянський район 
святкує День міста

День Києва у Деснянському районі відзначать онлайн. Про це 
йшлося під час робочої наради у заступника голови Деснянської 
РДА Ірини Алєксєєнко.

Під час наради учасники обговорили онлайн формат прове-
дення святкових заходів. Зокрема, до Дня Києва заклади культури 
Деснянського району готують тижневий онлайн флешмоб, який 
можна переглянути на сторінці Управління культури, туризму та 
охорони культурної спадщини району.

Зокрема, показують дитячі малюнки районних гуртків та цен-
трів естетичного виховання, присвячені Києву  
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