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ДП «СЕТАМ» оголошує про
проведення електронних торгів
з продажу предмету іпотеки
1.Нежилі приміщ. з №1 по №24 (групи приміщ.
№3) (в літ. А), з/п 247,60 кв.м., за адресою: м.
Київ, вул. Деміївська, 41. Дата торгів: 22.05.2020
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №418240;
2.Нежилі приміщ. (групи приміщ. №145) (в літ.
А), з/п 63,10 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, будинок 29. Дата торгів:
22.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №418225;
3.Нежилі приміщ. з №1 по №14 (групи приміщ.
№75) (в літ. А), з/п 195,10 кв.м., за адресою: м.
Київ, вул. Чорновола Вячеслава, 6/2. Дата торгів: 22.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №418217;
4. Нежитл. приміщ. (групи приміщ. №144) (в літ.
А), з/п 596,40 кв. м., за адресою: м. Київ, вул.
Потєхіна Полковника, 12. Дата торгів: 22.05.2020
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №418196;
5. Нежилі приміщ., група приміщ. №9 (в літ. А),
з/п 80,90 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, будинок 21. Дата торгів:
22.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №418187;
6. Нежиле приміщ. №59, з/п 87,10 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 57. Дата торгів:
22.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №418126;
7. Нежилі приміщ. з №1 по №6 (групи приміщ.
№2) (в літ. А), з/п 90,00 кв.м., за адресою: м.
Київ, вул. Горлівська, 124/140. Дата торгів:
22.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №418182;
8. Нежитл. приміщ. з №1 по №8 (групи приміщ.
№8) (в літ. А), з/п 126,70 кв. м., за адресою: м.
Київ, вул. Маяковського Володимира, 27/1. Дата
торгів: 22.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №418239;
9. Нежитл. приміщ. з № 1 по №28 (групи приміщ. №103) (в літ. А), з/п 300,90 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Заболотного Академіка, 136А.
Дата торгів: 22.05.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №418232;
10. 1-кім. квартира, з/п 43,30 кв.м, за адресою:
м. Київ, вул. Макіївська, 8, кв. 96. Дата торгів:
22.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №418446 (уцінено лот
№410829);
11. 3-кім. квартира №99, з/п 78.7 кв.м., за адресою: м. Київ, просп. Володимира Маяковського,
24. Дата торгів: 27.05.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №419203 (уцінено лот №411741);
12. 3-кім. квартира №177, пл. 110,40 кв.м., за
адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30. Дата
торгів: 27.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №419259 (уцінено лот
№411283);
13. 2-кім. квартира, з/п 45.4 кв.м, за адресою:
м.Київ, вул. Їжакевича Івана, 12, кв. 21. Дата
торгів: 27.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №418901;
14. 1-кім. квартира №106, пл. 34,6 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Наталії Ужвій 6-А. Дата торгів: 28.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №419427;
15. 3-кім. квартира №23, пл. 126.5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Вишняківська, 9. Дата торгів: 28.05.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №419651.

Notice is hereby given that the International Business Company mentioned below is being dissolved and
the dissolution commenced on 26th
day of March, 2020. Anyone who has
any claims against the company must
lodge their claims with the Liquidator
within 1 month hereof. Ms Sheryl
Marie of Grand Anse Mahe, Seychelles
has been appointed as liquidator of
the company.
1929656 IT WISE INNOVATION INC.
Ms Sheryl Marie
Liquidator
Повідомляємо, що Міжнародна
Бізнес Компанія, зазначена нижче,
припиняє свою діяльність, ліквідація почалася 26 березня 2020 року.
Кожен, хто має будь-які претензії до
компанії, повинен подати свої вимоги до Ліквідатора протягом 1 місяця з дати друку цього оголошення.
Пані Шерил Марі з Гранд Ансі Мае,
Сейшельські острови призначена
ліквідатором компанії.
1929661 ІТ ВАЙС ІНОВЕЙШЕН ІНК.
Пані Шерил Марі
Ліквідатор

Notice is hereby given that the International Business Company mentioned below is being dissolved and
the dissolution commenced on 23rd
day of March, 2020. Anyone who has
any claims against the company must
lodge their claims with the Liquidator
within 1 month hereof. Ms Sheryl
Marie of Grand Anse Mahe, Seychelles
has been appointed as liquidator of
the company.
1929661
SMART LEGAL INNOVATION CORP.
Ms Sheryl Marie
Liquidator
Повідомляємо, що Міжнародна
Бізнес Компанія, зазначена нижче,
припиняє свою діяльність, ліквідація почалася 23 березня 2020 року.
Кожен, хто має будь-які претензії до
компанії, повинен подати свої вимоги до Ліквідатора протягом 1 місяця з дати друку цього оголошення.
Пані Шерил Марі з Гранд Ансі Мае,
Сейшельські острови призначена
ліквідатором компанії.
1929661
СМАРТ ЛІГЕЛ ІНОВЕЙШЕН КОРП.
Пані Шерил Марі
Ліквідатор

1. Інвестор (замовник) — Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва «Плесо» (КП «Плесо»).
Поштова і електронна адреса: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, е-mail:
pleso2016@ukr.net
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — м. Київ, Оболонський
район, мікрорайон Пуща-Водиця.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) — розчищення та благоустрій акваторії ставка
Горащиха та прилеглої берегової зони в межах прибережної захисної смуги водного об’єкта
в рамках капітального ремонту; формування зони солярію ставка, зеленої та адміністративної зони; відновлення пішохідних доріжок, встановлення сміттєвих урн, лавок для відпочинку та інших об’єктів благоустрою, пірсів для любительського рибальства; відновлення
підпірної залізобетонної стінки; ремонт водозабірного шлюзу та транспортного проїзду на
гребні земляної дамби; планована діяльність, а саме: розчищення та благоустрій території
ставка Горащиха згідно з ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
Основні положення проектування» входить до переліку видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
Технічні і технологічні дані — розчищення акваторії ставка від зайвих нашарувань мулу,
влаштування пірсів для любительської риболовлі, відновлення існуючих підпірних стінок
вздовж берегової лінії ставка, влаштування металевої рамної перемички водостічного лотка,
капітальний ремонт транспортного проїзду по гребню земляної дамби ставка, влаштування пішохідних доріжок, зміна дерев’яних сходів на бутові, лаштування металевого пішохідного місточка від дамби ставка до водозабірного шлюзу, влаштування бутових водостічних лотків для
укріплення укосів від абразії хвильового фактору. Прибережна територія в рамках благоустрою
ставка Горащиха включає зону відпочинку, зону твердого покриття, зону солярію.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності — покращення технічного
та санітарного стану водойми — ставка загального користування культурно-побутового призначення з метою відновлення зони для купання та відпочинку населення; укріплення берегової
лінії з метою підвищення її захисту від впливу води; облаштування та формування всієї необхідної інфраструктури для безпечного перебування людей в районі акваторії ставка Горащиха
із покращенням водообміну, очищення від зайвої водної рослинності, покращення умов існування, розмноження та міграції гідробіонтів екосистеми ставка Горащиха, поліпшення умов
нересту видів іхтіофауни.
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних — залучення додаткових земельних ресурсів не передбачається (територія
ставка Горащиха розташовується в межах земельної ділянки комунальної форми власності);
сировинних — потреби немає;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) — витрати електроенергії для потреб зовнішнього освітлення території ставка Горащиха;
водних — потреби немає;
трудових — потреби немає.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) — машинами сторонніх організацій.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — забезпечення
нормативних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва на період
проведення будівельних робіт; забезпечення допустимих рівнів шуму в районі пляжної зони,
на території прилеглої громадської та житлової забудови; забезпечення нормативних концентрацій забруднюючих речовин у воді ставка Горащиха; вчасне вивезення твердих побутових та
виробничих відходів (мулу та ґрунтів при розчищенні дна) на період будівництва; дотримання
режиму прибережної захисної смуги ставка Горащиха та режиму експлуатації дамби і шлюзу.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами — виконання
інженерно-геологічних вишукувань, топографічної зйомки території у об’ємі, достатньому для
розчищення дна акваторії ставка Горащиха.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє
середовище:
клімат і мікроклімат — при будівництві та експлуатації негативні впливи відсутні;
повітряне — при будівництві присутні викиди продуктів згорання двигунів будівельномонтажної техніки, продуктів пилування при земляних роботах; шумове забруднення від двигунів техніки; вплив носить тимчасовий характер та обмежений строками проведення робіт по
розчищенню і благоустрою території ставка Горащиха; на період експлуатації ставка Горащиха
вплив на стан повітря прилеглих територій відсутній;
водне — при будівництві — забруднення води у ставку Горащиха при розчищенні та благоустрою берегової лінії, атмосферними стоками із території будівництва; при експлуатації —
покращення водообміну у воді ставка Горащиха, збільшення глибини ставка, уникнення процесів евтрофікації води, підвищення вмісту розчиненого кисню у воді, покращення органолептичних показників — прозорості, смаку, присмаку, забарвлення та мутності води, підвищення
стійкості, стабільності гідроекосистеми ставка Горащиха, самоочисної здатності води;
ґрунти — негативні впливи на стан ґрунтового середовища прибережної захисної смуги
ставка Горащиха відсутні; під час будівельних робіт передбачається виїмка із дна ставка Горащиха мулу, його висушування та вивезення на полігон ТПВ для постійного захоронення;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — зрізування будь-якої рослинності в межах
прибережної захисної смуги ставка Горащиха не передбачається, після виконання будівельних
робіт по розчищенню ставка Горащиха прогнозується збільшення чисельності популяцій іхтіофауни та земноводних, підвищення стійкості, стабільності екосистеми ставка Горащиха, самоочисної здатності води;
навколишнє соціальне середовище (населення) — на період експлуатації ставка Горащиха
та зони його благоустрою негативні впливи відсутні; планована діяльність передбачатиме покращення санітарного стану водойми; на період будівельно-монтажних робіт передбачається
тимчасовий незначний акустичний дискомфорт при роботі будівельно-монтажної техніки, викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки, обмеження перебування людей в зоні
акваторії ставка Горащиха.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення — на період будівництва передбачається утворення будівельних відходів у вигляді демонтованих будівельних матеріалів, зрізаної чагарникової
водної і наземної рослинності, земляних і мулових мас; на період експлуатації передбачається
накопичення твердих побутових відходів, що утворюються у зоні відпочинку ставка Горащиха;
мул та залишкові земляні маси планується вивозити до полігону ТПВ у м. Києві.
11. Обсяг виконання ОВНС — відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд».
12. Участь громадськості — розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні
наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту та ОВНС, врахування заяв та звернень партій, громадських організацій та об’єднань, окремих громадян.
Зауваження та пропозиції у паперовій та електронній формі приймаються КП «Плесо» протягом місяця з дня опублікування цієї Заяви за адресою: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, е-mail: pleso2016@ukr.net, тел. (044) 541-18-11.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) — Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва «Плесо» (КП «Плесо»).
Поштова і електронна адреса: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, е-mail:
pleso2016@ukr.net
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — м. Київ, Подільський
район, південна околиця Пуща-Водицького лісу, західна околиця житлового масиву Виноградар.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) — розчищення та благоустрій акваторії оз. Синє та
прилеглої берегової зони в межах прибережної захисної смуги водного об’єкта в рамках капітального ремонту; формування зони солярію озера, зеленої та адміністративної зони; відновлення пішохідних доріжок, облаштування модульної будівлі адміністративної зони акваторії із
встановленням сміттєвих урн, лавок для відпочинку, питних фонтанів, ногомийок, переодягальнь, навісів для відпочинку, плаваючих пірсів для любительського рибальства; висадження
корисних порід декоративних кущів; планована діяльність, а саме: розчищення та благоустрій
території оз. Синє по покращенню технічного та санітарного стану водойми згідно з ДБН А 2.2-12003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» не входить
до переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
Технічні і технологічні дані — на буферних територіях акваторії оз. Синє передбачено встановлення фундаментів для модульних будівель адміністративної зони, садово-паркових лавочок, урн для сміття, ногомийок, фонтанчиків для пиття, збірних плаваючих понтонних пірсів
для потреб риболовлі та кабінок для переодягання; розчищення дна акваторії оз. Синє із використанням дизельного землесосного снаряду, перекачування мулу по трубопроводам до
майданчиків відстоювання та висушування; планування берегової лінії із використанням екскаватора.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності — покращення технічного
стану та санітарного стану водойми — озера природного походження загального користування
культурно-побутового призначення з метою відновлення зони для купання та відпочинку населення; укріплення берегової лінії з метою підвищення її захисту від впливу води; облаштування та формування всієї необхідної інфраструктури адміністративної, пляжної та зеленої зони
акваторії оз. Синє із покращенням водообміну озера, очищення від зайвої водної рослинності,
покращення умов існування, розмноження та міграції гідробіонтів екосистеми оз. Синє.
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних — залучення додаткових земельних ресурсів не передбачається (територія оз.
Синє розташовується в межах земельної ділянки комунальної форми власності із цільовим
призначенням «землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення
для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-рекреаційного комплексу»; площа
земельної ділянки становить 15,96 га);
сировинних — потреби немає;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) — витрати електроенергії для потреб функціонування адміністративної зони території оз. Синє потужністю не менше 25 кВт;
водних — витрати води питної якості об’ємом не менше 10,85 м3/добу;
трудових — перебування персоналу адміністративної зони у кількості 5 осіб.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) — машинами сторонніх організацій.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — забезпечення
нормативних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва на період
проведення будівельних робіт; забезпечення допустимих рівнів шуму в районі пляжної зони,
на території прилеглої громадської забудови; забезпечення нормативних концентрацій забруднюючих речовин у воді оз. Синє; вчасне вивезення твердих побутових та виробничих відходів
(мулу та ґрунтів при розчищенні дна акваторії та формуванні берегової лінії) на період будівництва; дотримання режиму прибережної захисної смуги оз. Синє.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами — виконання
інженерно-геологічних вишукувань, топографічної зйомки території у об’ємі, достатньому для
розчищення дна акваторії оз. Синє, формування берегової лінії та відтворення нормального
санітарного стану прилеглих територій прибережної захисної смуги оз. Синє.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє
середовище:
клімат і мікроклімат — при будівництві та експлуатації негативні впливи відсутні;
повітряне — при будівництві присутні викиди продуктів згорання двигунів будівельномонтажної техніки, продуктів пилування при земляних роботах; шумове забруднення від двигунів техніки; вплив носить тимчасовий характер та обмежений строками проведення робіт по
розчищенню і благоустрою території оз. Синє; на період експлуатації оз. Синє вплив на стан повітря прилеглих територій відсутній;
водне — при будівництві — забруднення води у оз. Синє при розчищенні та благоустрою
берегової лінії, атмосферними стоками із території будівництва; при експлуатації — покращення водообміну у воді оз. Синє, збільшення глибини озера, площі водного дзеркала, уникнення процесів евтрофікації води, підвищення вмісту розчиненого кисню у воді, покращення
органолептичних показників — прозорості, смаку, присмаку, забарвлення та мутності води,
підвищення стійкості, стабільності екосистеми оз. Синє, самоочисної здатності води;
ґрунти — негативні впливи на стан ґрунтового середовища прибережної захисної смуги
оз. Синє відсутні; під час будівельних робіт передбачається виїмка із дна оз. Синє мулу, його
висушування та вивезення на полігон ТПВ для постійного захоронення;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — при будівництві передбачається зрізування стихійної чагарникової рослинності в межах пляжу і берегової лінії території оз. Синє,
після виконання будівельних робіт по розчищенню та благоустрою території оз. Синє передбачається збільшення чисельності популяцій іхтіофауни та земноводних, підвищення стійкості,
стабільності екосистеми оз. Синє, самоочисної здатності води; вплив на об’єкти природно-заповідного фонду виключається;
навколишнє соціальне середовище (населення) — на період експлуатації оз. Синє та зони
його благоустрою негативні впливи відсутні; планована діяльність передбачатиме покращення
санітарного стану водойми із формуванням нової рекреаційної зони для різних груп населення
із розвитком різних видів відпочинку (купання, любительське рибальство тощо); на період будівельно-монтажних робіт передбачається тимчасовий незначний акустичний дискомфорт при
роботі будівельно-монтажної техніки, викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки,
обмеження перебування людей в зоні акваторії оз. Синє.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення — на період будівництва передбачається утворення будівельних відходів у вигляді демонтованих будівельних матеріалів, зрізаної чагарникової
водної і наземної рослинності, земляних і мулових мас; на період експлуатації передбачається
накопичення твердих побутових відходів, що утворюються у зоні відпочинку оз. Синє; мул та
залишкові земляні маси планується вивозити до полігону ТПВ у м. Києві.
11. Обсяг виконання ОВНС — відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд».
12. Участь громадськості — розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні
наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту та ОВНС, врахування заяв та звернень партій, громадських організацій та об’єднань, окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС.
Зауваження та пропозиції у паперовій та електронній формі приймаються КП «Плесо» протягом місяця з дня опублікування цієї Заяви за адресою: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, е-mail: pleso2016@ukr.net, тел. (044) 541-18-11.

1. Інвестор (замовник) — Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва «Плесо» (КП «Плесо»).
Поштова і електронна адреса: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, е-mail:
pleso2016@ukr.net
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — м. Київ, Оболонський
район, мікрорайон Пуща-Водиця.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) — розчищення та благоустрій акваторії ставка Міський та прилеглої берегової зони в межах прибережної захисної смуги водного об’єкта в рамках
капітального ремонту; формування зони солярію ставка, зеленої зони; відновлення пішохідних
доріжок, встановлення сміттєвих урн, лавок для відпочинку та інших об’єктів благоустрою; відновлення підпірної залізобетонної стінки; ремонт водозабірного шлюзу та транспортного проїзду на гребні земляної дамби; планована діяльність, а саме: розчищення та благоустрій
території ставка Міський згідно з ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
Основні положення проектування» входить до переліку видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
Технічні і технологічні дані — розчищення акваторії ставка від зайвих нашарувань мулу,
відновлення існуючої підпірної стінки вздовж берегової лінії ставка, влаштування металевої
рамної перемички водостічного лотка, капітальний ремонт транспортного проїзду по гребню
земляної дамби ставка, влаштування пішохідних доріжок, підсилення конструкції водозабірного шлюзу, влаштування бутових водостічних лотків для укріплення укосів від абразії хвильового фактору. Прибережна територія в рамках благоустрою ставка Міський включає зону
тимчасового відпочинку, зону твердого покриття, зону просівання та підсипки території піском,
зону кріплення території георешіткою із наповнювачем та багаторічними травами.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності — покращення технічного
та санітарного стану водойми — ставка загального користування культурно-побутового призначення з метою відновлення зони для купання та відпочинку населення; укріплення берегової
лінії з метою підвищення її захисту від впливу води; облаштування та формування всієї необхідної інфраструктури для безпечного перебування людей в районі акваторії ставка Міський із
покращенням водообміну, очищення від зайвої водної рослинності, покращення умов існування, розмноження та міграції гідробіонтів, поліпшення умов нересту видів іхтіофауни.
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних — залучення додаткових земельних ресурсів не передбачається (територія
ставка Міський розташовується в межах земельної ділянки комунальної форми власності);
сировинних — потреби немає;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) — потреби немає;
водних — потреби немає;
трудових — потреби немає.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) — машинами сторонніх організацій.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — забезпечення
нормативних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва на період
проведення будівельних робіт; забезпечення допустимих рівнів шуму на території прилеглої
громадської та житлової забудови на період проведення будівельних робіт; забезпечення нормативних концентрацій забруднюючих речовин у воді ставка Міський; вчасне вивезення твердих побутових та виробничих відходів (мулу та ґрунтів при розчищенні дна) на період
будівництва; дотримання режиму прибережної захисної смуги ставка Міський та режиму експлуатації водозабірного шлюзу із підтримкою нормального підпертого рівня води.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами — виконання
інженерно-геологічних вишукувань, топографічної зйомки території у об’ємі, достатньому для
розчищення дна акваторії ставка Міський.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє
середовище:
клімат і мікроклімат — при будівництві та експлуатації негативні впливи відсутні;
повітряне — при будівництві присутні викиди продуктів згорання двигунів будівельномонтажної техніки, продуктів пилування при земляних роботах; шумове забруднення від двигунів техніки; вплив носить тимчасовий характер та обмежений строками проведення робіт по
розчищенню і благоустрою території ставка Міський; на період експлуатації ставка Міський
вплив на стан повітря прилеглих територій відсутній;
водне — при будівництві — забруднення води у ставку Міський при розчищенні та благоустрою берегової лінії, атмосферними стоками із території будівництва; при експлуатації —
покращення водообміну у воді ставка Міський, збільшення глибини ставка, уникнення процесів
евтрофікації води, підвищення вмісту розчиненого кисню у воді, покращення органолептичних
показників — прозорості, смаку, присмаку, забарвлення та мутності води, підвищення стійкості, стабільності гідроекосистеми ставка Міський, самоочисної здатності води;
ґрунти — негативні впливи на стан ґрунтового середовища прибережної захисної смуги
ставка Міський відсутні; під час будівельних робіт передбачається виїмка із дна ставка Міський
мулу, його висушування та вивезення на полігон ТПВ для постійного захоронення; формування
берегової лінії ставка із видаленням в районі берега земляних мас на ділянках, що потерпають
від заболочування;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — зрізування будь-якої рослинності в межах
прибережної захисної смуги ставка Міський не передбачається, після виконання будівельних
робіт по розчищенню ставка Міський прогнозується збільшення чисельності популяцій іхтіофауни та земноводних, підвищення стійкості екосистеми, самоочисної здатності води;
навколишнє соціальне середовище (населення) — на період експлуатації ставка Міський та
зони його благоустрою негативні впливи відсутні; планована діяльність передбачатиме покращення санітарного стану водойми; на період будівельно-монтажних робіт передбачається тимчасовий незначний акустичний дискомфорт при роботі будівельно-монтажної техніки, викиди
забруднюючих речовин від будівельної техніки, обмеження перебування людей.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення — на період будівництва передбачається утворення будівельних відходів у вигляді демонтованих будівельних матеріалів, зрізаної чагарникової
водної рослинності, земляних і мулових мас; на період експлуатації передбачається накопичення твердих побутових відходів, що утворюються у зоні відпочинку ставка Міський; мул та
залишкові земляні маси планується вивозити до полігону ТПВ у м. Києві.
11. Обсяг виконання ОВНС — відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд».
12. Участь громадськості — розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні
наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту та ОВНС, врахування заяв та звернень партій, громадських організацій та об’єднань, окремих громадян.
Зауваження та пропозиції у паперовій та електронній формі приймаються КП «Плесо» протягом місяця з дня опублікування цієї Заяви за адресою: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, е-mail: pleso2016@ukr.net, тел. (044) 541-18-11.

БОРГИ КИЯН ЗА
КОМУНАЛЬНІ
ПОСЛУГИ
У Києві загальна заборгованість за комунальні послуги становить майже 6 мільярдів гривень — В. Кличко. «На жаль, через обмежувальні заходи, люди та підприємства зіткнулися з фінансовими проблемами, і
це вплинуло також на рівень розрахунків за комунальні послуги. Ттенденція
до зменшення рівня оплати
може призвести до перебоїв із наданням комунальних послуг. Нагадаю, що
термін дії знижки в 10% тепер продовжено до 30 числа кожного місяця», — наголосив мер столиці під час
онлайн прес-конференції у
четвер.
Також зазначив, що ці
кошти йдуть на закупівлю
газу, реконструкцію застарілих теплотрас, які необхідно ремонтувати до початку
нового
опалювального
сезону, а також на зарплату
десятки тисяч людей, які
працюють у КП.
«Також створена сторінка у Facebook, де в приватних повідомленнях можна
зв'язатися з фахівцями
центру і отримати консультацію про надання житлово-комунальних послуг.
Консультації надають і
на гарячій лінії «Центру
комунального
сервісу».
Додатково відкрито 10 стаціонарних номерів телефонів — відповідно в кожному районі міста», — резюмує мер.

ЗМІНЕНИЙ
ПОРЯДОК
ПЕРЕКАЗУ
КОШТІВ РОБОТОДАВЦЕМ
Тепер працівник самостійно обиратиме банк для
виплати заробітної плати
Відповідну постанову Нацбанк ухвалив 29 квітня, яка
набуде чинності з 1 січня
2021 року.
«Така новація дозволить
уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем та
працівником щодо права
працівника самостійно обирати банк для отримання
заробітної плати. Адже це
стимулюватиме банки до
конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів.

