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Віталій КЛИЧКО:
«Безпрецедентний
тиск на міську
владу триває»
Вранці, 18 травня, до під’їзду будинку на вулиці
Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва
Віталій Кличко, зайшли бійці СБУ.
Столичний голова зустрів озброєних правоохоронців у шоломах на
сходах, коли повертався з тренування.
Про це Віталій Кличко розповів журналістам, які прибули на місце події.
Мер Києва запросив представників
ЗМІ до себе в квартиру. Віталій Кличко вибачився за ремонт у кімнаті
та запросив журналістів на кухню,
запропонувавши чаю.
«Кожного ранку о 6:30 я тренуюсь,
адже у здоровому тілі — здоровий
дух, — розповів тоді Віталій Кличко. — Раптом мені повідомили, що
до мого під’їзду під’їхав автобус із
правоохоронцями, які піднялися на
мій поверх. Я одразу повернувся додому, щоб з’ясувати у чому справа.
Адже у зв’язку з останніми подіями:
обшуками у моїх друзів, членів
партії «Удар», голів департаментів
КМДА, комунальних підприємствах, очікував щось подібне. Йде
така навала, якої не було за часів
Януковича. Вони приходять і знову
вимагають матеріали, які ми вже
передали правоохоронцям».
За словами мера Києва, правоохоронці пояснили, що вони прийшли, нібито, у квартиру двома
поверхами нижче. «Мені невідомо,
хто саме тут винаймає квартиру,
знаю, що кілька офісів. Але камера,
встановлена на моєму поверсі за-

фіксувала, що правоохоронці підіймалися на мій поверх і дзвонили
та стукали у двері моєї квартири.
Помилка? Я не думаю. Безпрецедентний тиск на міську владу
триває, такого не було навіть за
часів Януковича. І за такі незаконні
дії і їх режисерам, і виконавцям
доведеться відповідати за законом», — заявив Віталій Кличко.
Також мер Києва назвав події
навколо міської влади «абсурдним
детективом». Згодом мер зазначив, що вважає ранковий прихід
силовиків тиском на нього.
«Це не таємниця, що в Офісі
Президента постійно проходять
наради щодо Кличка. Тому що не
подобаються заяви Кличка про
локдаун, коли в нас лікарні переповнені. Не подобається, що Кличко
закликає всіх мерів об’єднатись,
коли на кордоні з Україною російські війська навчання проводять.
Не таємниця, що когось міські ініціативи дратують», — сказав мер.
Мер також назвав методом тиску
і масові обшуки, які відбувались
в комунальних підприємства Києва
впродовж останнього тижня.
«Коли закидають комунальним
підприємствам, що підрядники не
сплатили податки — це не що інше,
як маніпуляція з офіційних джерел.

Якщо підрядники не сплатили, це
до них питання. Наше завдання як
міської влади — отримати якісний
сервіс та продукт і заплатити найнижчу ціну за це. І підприємства
міста податки платять!» — підкреслив Кличко.
Про можливе встановлення прослуховування у себе у квартирі
Кличко відповів, що йому немає
чого приховувати від киян та
правоохоронців і додав: «Нехай
стежать!»
На запитання про те, що Офіс
Президента може призначити іншого голову КМДА, Кличко відповів, це буде грубим порушенням
чинного законодавства та Конституції України.

По Києву курсуватиме новий транспорт
У Києві презентували
автобус з новими
стандартами
для перевізників
КМДА оголосила про новий стандарт на перевезення пасажирів
на міських автобусних маршрутах
загального користування. Таким
чином громадський транспорт
Києва стане візитівкою міста.
Столиця посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь
у конкурсі на перевезення пасажирів. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин
Усов на презентації нового маршрутного автобуса, що виконаний
згідно з новими вимогами.
За його словами, серед нових
умов — забезпечення більшої

доступності автобусів для маломобільних пасажирів та людей
з інвалідністю, заборона звукового
та візуального забруднення, наявність не менше 5 спеціальних
кнопок зупинки на вимогу, обладнання салону кондиціонерами,
системами обігріву та додатковим
простором для перевезення щонайменше одного крісла колісного
чи дитячого візка або велосипеда,
а водії повинні бути забезпечені
типовим форменим одягом.
«У салоні має бути розміщений
інформаційний стенд затвердженого містом зразка. На ньому буде
велике фото водія, номер автобуса, а також інша інформація
щодо перевізника та контактів
для зворотного зв’язку. Це дасть
можливість пасажиру швидше
надіслати пропозицію чи скаргу,
яку буде опрацьовувати міський
контактний центр 15–51, а також

Служба комунальних перевезень.
Уся інформація буде продубльована
англійською мовою», — коментує
заступник голови КМДА.
Для участі в конкурсі перевіз
ники зобов’язані подати автобуси
із загальною пасажиромісткістю
не менше 50 місць. Вони також
мають відповідати екологічним
вимогам стандарту Євро-5.
Нині конкурс є відкритим для
всіх, хто може гарантувати дотримання нових умов. Костянтин Усов підкреслив, що оновлені
вимоги стосуються переможців
конкурсів. Старі маршрутки поки
що їздитимуть за умови попередніх
договорів. Але після завершення
терміну дії договорів, конкурси
оголошуватимуть уже за новими
умовами та стандартами.
Даша ГРИШИНА ,
«Вечірній Київ»

«Я розумію, що є спокуса призначити людину, яка буде керувати Києвом. Таке вже було за
часів Януковича, коли усунули
Черновецького і поставили Попова. Але зняти з посади мене
можуть виключно кияни, які дали
можливість керувати Києвом
і реалізовувати ті проєкти, які
я презентував, коли балотувався
на посаду мера», — наголосив Віталій Кличко.
Водночас в СБУ заявили, що обшуки, які проводилися у будинку на
Богдана Хмельницького, не мають
жодного відношення до Віталія
Кличка. Силовики стверджують, що
вранішній прихід до багатоквартирного будинку, в якому мешкає

столичний мер, пов’язаний із розслідуванням про фальсифіковані
нафтопродукти, а не з діяльністю
міського голови.
Згідно із повідомленням, Служба
безпеки України розслідує кримінальну справу, пов’язану із
протиправною діяльністю групи
осіб, яка займалася нелегальним
імпортом в Україну нафтопродуктів з Білорусі та РФ. В рамках цієї
справи й відбувся один з обшуків
у будинку, в якому мешкає Віталій
Кличко. Втім, у СБУ не пояснили,
навіщо вони дзвонили саме у двері
квартири мера Києва.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ
НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. КИЄВА
За дорученням Організатора – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), робочий орган конкурсного
комітету з визначення автомобільних перевізників у м. Києві – Комунальна служба перевезень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно
до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03
грудня 2008 року № 1081, запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування м. Києва на
наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:
Обов’язкові умови конкурсу:
1. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування перевізник-претендент зобов’язаний:
1.1 забезпечити дотримання вимог законодавства України;
1.2 здійснювати перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що є
об’єктами конкурсу з урахуванням державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування
населення.
2. Структура парку автобусів, що працюватимуть на міських автобусних маршрутах загального користування,
за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками, а саме для перевезення пасажирів
на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Києві, допускаються автобуси (у тому числі
і електробуси), які відповідають таким вимогам:
2.1 зареєстровані та сертифіковані відповідно до вимог законодавства;
2.2 використовуються автомобільним перевізником на законних підставах;
2.3 перебувають у належному технічному стані, що підтверджується діючим протоколом перевірки технічного стану транспортного засобу;
2.4 класу А і І, категорії екологічності не нижче ЄВРО-5 та загальною пасажиромісткістю не менше 50 місць
(враховуючи кількість місць для обслуговуючого персоналу з водієм), обладнанні кондиціонерами, системами
обігріву салону та не менш ніж двома входами/виходами для пасажирів з автоматичним відкриванням дверей.
3. Згідно з пунктом 10 Порядку встановлюється вимога щодо забезпечення роботи на об’єктах конкурсу
на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості
не менше 49 відсотків від загальної кількості автобусів та які пристосовані для користування інвалідами
з вадами зору, слуху, а також з ураженням опорно-рухового апарату (можливість перевезення не менше
одного інвалідного візка).
Додаткові умови конкурсу:
1. Відповідно до п.10 Порядку та ст.44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Організатор затвердив Додаткові умови конкурсу, відповідно до яких перевізник-претендент зобов‘язаний забезпечити:
1.1 встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, не менше 5 спеціальних кнопок аварійної зупинки (зупинки на вимогу), що рівномірно розподілені у
салоні автобуса на висоті 700-1000 мм над рівнем підлоги, зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих
зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні автобуса для оголошення зупинок, упродовж двох
місяців з дати укладання Договору про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті
загального користування м. Києва, які використовуватимуться в порядку, визначеному Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі – Організатор перевезень);
1.2 встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, технічних засобів контролю за роботою транспортних засобів в реальному часі (бортове обладнання
для вимірювання напрямку руху, координат, місця розташування транспортного засобу і іншої інформації),
яка використовуватиме систему глобального позиціювання (далі – GPS-системи) упродовж одного місяця з
дати, яка буде визначена наказом Організатора перевезень;
1.3 можливість використання отриманих GPS-системою даних в інформаційних системах, визначених Організатором перевезень та/або підключення GPS-системи до Єдиного диспетчерського центру моніторингу
роботи транспорту та збору інформації про пересування рухомого складу упродовж одного місяця з дати,
яка буде визначена наказом Організатора перевезень;
1.4 можливість розміщення в салонах транспортних засобів, які пропонуються для роботи на маршрутах,
що є об’єктами конкурсу, візуальної інформації, яка буде визначена Договором про організацію перевезень
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва;
1.5 встановлення автоматизованих систем обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті
міста Києва незалежно від форм власності на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, з визначеними Організатором перевезень технічними характеристиками, що
забезпечать цілісне функціонування у місті Києві автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті, у строки, визначені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.10.2018 № 1934;
1.6 водіїв рухомого складу типовим форменим одягом, упродовж двох місяців з дати укладання Договору
про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва,
згідно з визначеним Організатором перевезень зразком.
2. У відомостях про додаткові умови обслуговування маршруту, що подаються у конверті з позначкою «№ 1»
обов’язково зазначається підтвердження про забезпечення виконання зазначених у пункті 1 цих додаткових умов.
УВАГА! Для отримання інформації щодо об’єктів конкурсу, отримання бланків документів для
участі у конкурсі, подання документів для участі у конкурсі, прохання звертатись до Комунальної
служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: 04119, м. Київ,
вул. Сім’ї Хохлових 7/9, поверх 3, пн. – чт. з 9:00 год. до 17:00 год., пт. з 9:00 год. до 16:00 год.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритих конвертах:
з позначкою № 1 який містить документи для участі в конкурсі, та № 2 який містить документи з
інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.
Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі – 09.06.2021 року до 17 години 00
хвилин включно.
Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезнаходженням робочого органу конкурсного
комітету – Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА):
25.06.2021 року о 10:00 год.
Реєстрація учасників з 09:00 год. за адресою м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових 7/9, поверх 4, актовий зал.
Розмір плати за участь у конкурсі становить 5100,00 грн. за один об’єкт конкурсу та вноситься
перевізниками-претендентами на рахунок Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) UA913057490000002600330945901
в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ 25383769.
Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 489 – 31 – 52, e-mail: ksp2007@ukr.net.
Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (крім керівника) повинні мати з собою оформлену належним чином довіреність, надану перевізником-претендентом.
Додаток до Наказу № Н-95 від 19.05.2021

№
№
маршоб’єкта
руту

1

36

2

54

3

59

4

5

6

61

103

150

Кінцеві зупинки/
Шлях проходження

вул. Сирецька – станція метро «Дорогожичі»
Вул. Кирилівська – пров. Цукровий – вул. Копилівська – вул. Сирецька – вул. Ольжича – вул. О. Теліги – вул. Ю. Іллєнка – станція метро «Дорогожичі»
(в звор. напр. вул. Оранжерейна – вул. Дорогожицька – вул. Теліги)
ст. м.»Видубичі» – площа Михайла Співака
Ст. м. «Видубичі» – вул. Камишинська – вул. Промислова – площа Михайла Співака – вул. Промислова – вул. Камишинська – вул. Будіндустрії –
вул. Деревообробна – вул. Будіндустрії – ст.
м. «Видубичі»
ж/м «Радужний» – зал. платформа «Троєщина»
Зал. платформа «Троєщина» – вул. Райдужна –
вул. Петра Вершигори – ж/м «Райдужний»
вул. Милославська – зал. платформа «Троєщина»
Зал. платформа «Троєщина» – вул. Райдужна –
вул. Стальського (в звор. напр. вул. Микитенка) – бульвар Перова – вул. Кибальчича – просп.
Шухевича – вул. Драйзера – вул. Закревського – вул. Сержа Лифаря – вул. Градинська – вул.
Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська
(в звор. напр. вул.Радунська і далі по схемі)
просп. Свободи – вул. Академіка Євремова
Просп. Свободи – просп. В. Порика – просп.
Правди – вул. Газопровідна – вул. Стеценка –
просп. Академіка Паладіна – ст. м. «Академмістечко» – вул. Академіка Єфремова
вул. Гарматна – вул. Милославська
Вул. Милославська – вул. Радунська – вул.
Лаврухіна – вул. Бальзака (непарна сторона) –
шляхопровід вул. Сабурова – вул. Бальзака (парна
сторона) – вул. Каштанова – просп. Маяковського – просп. Шухевича – Північний міст – просп.
Степана Бандери – вул. О.Теліги – вул. Довженка – вул. Гетьмана – вул. Миколи Голего – вулиця
Ніжинська – вул. Гарматна – вул. Борщагівська –
Індустріальний ш/пр. – Індустріальний пров. –
вул. Гетьмана і далі по схемі.

Кількість
автобусів
для виконання
перевезень

Кількість
резервних
автобусів

Режим
руху

1

1

Звичайний

ПеріоІнтердичність
вал
виконанруху
ня
(хвиперевелини)
зень

30

1

Звичайний

8

Щоденно

1

1

Звичайний

32

Щоденно

1

Звичайний

18

Кількість
резервних
автобусів

Режим
руху

180

вул. Милославська – просп. Свободи
(до просп. В. Порика)
Вул. Милославська – вул. Бальзака (непарна сторона) – вул. Будищанська – вул. Радунська – вул.
Милославська – вул. Бальзака (непарна сорона) – ш/провід вул. М. Цвєтаєвої – вул. Бальзака
(парна сорона.) – вул. Сержа Лифаря – просп.
Маяковського – вул. Драйзера – вул. Закревського – просп. Маяковського – просп. Шухевича – Північний міст – просп. Г. Сталінграда – вул.
Олександра Архипенка – вул. Йорданська – вул.
Малиновського – вул. Тимошенка – вул. Лугова – вул. Івашкевича – просп. Правди – просп.
Свободи

23

2

Маршрутного
таксі

5

Щоденно

192

ст. м. «Почайна» – просп. Маяковського
Просп. Маяковського (від вул. Милославської) –
просп. Шухевича – Північний міст – вул. Богатирська – просп. Оболонський (розворот на першому
колі) – просп. С.Бандери – ст. м. «Почайна»

15

2

Маршрутного
таксі

6

Щоденно

208

Універсам «Біличі» – ст. м. «Голосіївська»
У-м «Біличі» – вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Палладіна – Кільцева дорога – Одеська площа – просп.
Глушкова – вул. Васильківська – Голосіївська
площа – ст. м. «Голосіївська» (в звор. напрямку:
Голосіївський проспект – вул. Маричанська – вул.
Васильківська і далі по схемі)

8

1

Маршрутного
таксі

15

Щоденно

405

універмаг «Дитячий світ» – просп. Маяковського
Просп. Маяковського (від вул. Милославської) –
вул. Драйзера – вул. Братиславська – вул. Миропільська – вул. Малишка – універмаг «Дитячий
світ» (в звор. напр. – вул. Малишка – Дарницький
бульв. – вул. Юності – вул. Шолом-Алейхема –
вул. Братиславська і далі по схемі)

12

1

Маршрутного
таксі

6

Щоденно

11

418

вул. Попудренка – вул. Лісківська
Вул. Лісківська (від вул. Милославської) – вул.
Цвєтаєвої – просп. Маяковського – вул. Драйзера – вул. Братиславська – вул. Миропільська – вул. Хоткевича – просп. Гагаріна – бульв.
Верховної Ради – вул. Хоткевича – вул. Червоноткацька – вул. Біломорська – вул. Попудренка (в
звор. напр.: вул. Попудренка – вул. Братиславська)

8

1

Маршрутного
таксі

10

Щоденно

12

441

ст. м. «Героїв Дніпра» – Сади
Ст. м. «Героїв Дніпра» – просп. Оболонський – вул.
Озерна – вул. Богатирська ( в звор. напр.: вул.
Героїв Дніпра – Оболонський просп.) – Сади

2

1

Маршрутного
таксі

25

Щоденно

464

зал. вокзал «Південний» – ст. м. «Героїв Дніпра»
Ст. м. «Героїв Дніпра» – вул. Г. Дніпра – просп.
Героїв Сталінграда – вул. Тимошенка – вул. Лугова – вул. Івашкевича – вул. Вишгородська – вул.
Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена– вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових
Стрільців – вулиця Чорновола – Повітрофлотський проспект – вул. Огієнка – вул. Г. Кірпи – вул.
Ползунова – з/в «Південний»

8

1

Маршрутного
таксі

18

Щоденно

476

вул. Північна – ст. м. «Дарниця»
Вул. Північна – просп. Г. Сталінграду – вул. Тимошенка – вул. Малиновського – вул. Йорданська –
вул. О. Архипенка – просп. Г.Сталінграду – просп.
С. Бандери – Північний міст – просп. Шухевича –
бульв. Перова – вул. Кибальчича – вул. Курнатовського – вул. Жмаченка – вул. Будівельників –
бульв. Верховної Ради (розворот на перетині з
просп. Миру) – вул. Будівельників – вул. Попудренка (в звор. напр. вул. Попудренка – вул.
Бажова – вул. Червоноткацька – вул. Будівельників) – ст. м. «Дарниця»

12

1

Маршрутного таксі

10

Щоденно

485

Просп. Маяковського – ст. м. «Героїв Дніпра»
Просп. Маяковського (від вул. Милославської) –
просп. Шухевича – Північний міст – просп. Героїв
Сталінграду – вул. Тимошенка – Оболонський
просп. – ст. м. «Героїв Дніпра»

15

2

Маршрутного таксі

6

Щоденно

487

ст. м. «Харківська» – вул. Ремонтна
Вул. Ремонтна – вул. Зрошувальна – вул. Горбунова – вул. Бориспільська – Волго–Донський
пров. – вул. Ю. Литвинського – вул. Севастопольська – вул. Сормовська – вул. Ялтинська – вул.
Славгородська – вул. Тростянецька – Харківське
шосе – вул. Вербицького – вул. Декабристів – ст.
м. «Харківська»

7

1

Маршрутного таксі

9

Щоденно

512

вул. Маршала Тимошенко – Лісорозсадник
Вул. Маршала Тимошенка (ст. м. «Мінська») –
Мінська пл. – вул. Маршала Тимошенка – просп.
Героїв Сталінграда – вул. Олександра Архипенка –
вул. Йорданська – Оболонська пл. – вул. Маршала
Малиновського – вул. Маршала Тимошенка – вул.
Зої Гайдай – вул. Г. Дніпра – вул. Полярна – Мінський просп. – Велика Кільцева дорога – вул. Газопровідна – вул. Стеценка – вул. Велика Кільцева
дорога (Лісорозсадник)(в зворот. напрямку – вул.
Велика Кільцева дорога – вул. Берковецька – вул.
Стеценка і далі по схемі)

8

1

Маршрутного таксі

20

Щоденно

529

с. Бортничі (Овочева база) – просп. Маяковського
С. Бортничі – вул. Промислова – вул. Богуна –
вул. Борова – вул. Дяченка – вул. Є. Харченка – вул. Світла – Харківська площа – Харківське
шосе – вул. Кронштадтська – (в звор. напр.: вул.
Брацлавська) – вул. Славгородська – вул. Ялтинська – вул. Привокзальна – Харківське шосе (в
звор. напр.: Харківське шосе – вул. Тепловозна –
Дарницьке шосе – вул. Привокзальна) – просп.
Гагаріна – бульв. Верховної Ради – вул. Хоткевича – вул. Братиславська – вул. Драйзера – просп.
Маяковського (до вул. Данькевича) (в звор. напр.:
просп. Маяковського з розворот з вул. Милославською і далі по схемі)

20

2

Маршрутного таксі

7

Щоденно

573

вул. Будищанська – ст.м. «Дорогожичі»
Вул. Будищанська (від вул. Бальзака) – вул.
Радунська – вул. Лаврухіна – вул. Бальзака (непарна сторона) – вул. Сержа Лифаря – просп.
Маяковського – просп. Шухевича – Північний
міст – просп. С.Бандери – вул. О. Теліги – вул. Ю.
Іллєнка – ст. м. «Дорогожичі» (в звор. напр.: вул.
Оранжерейна – вул. Дорогожицька – вул. Олени
Теліги і далі по схемі)

7

1

Маршрутного таксі

14

Щоденно

№
№
маршоб’єкта
руту

7

8

9

10

13

14

15

16

Щоденно

3

2

Кінцеві зупинки/
Шлях проходження

Кількість
автобусів
для виконання
перевезень

17

Щоденно
18

4

12

1

1

Звичайний

Маршрутного
таксі

20

10

Щоденно

Щоденно

19

ПеріоІнтердичність
вал
виконанруху
ня
(хвиперевелини)
зень

РЕКЛАМА

21 травня 2021 р.
№ 18 (5379)
Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу по
роботі із запитами на публічну
інформацію та документами дозвільного характеру управління
документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської
ради (V категорія).
Основні кваліфікаційні вимоги
до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002
№169 (з наступними змінами), та
Типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених
наказом Національного агентства
України з питань державної служби
від 07.11.2019 № 203-19.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам, подають
до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі, в якій
зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття
на службу та проходження служби в

органах місцевого самоврядування;
заповнену особову картку (форма
П-2ДС) з відповідними додатками;
копії документів про освіту, засвідчені
у встановленому законодавством
порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України,
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової
книжки, засвідчену у встановленому
законодавством порядку; копію облікової картки платника податків,
засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про
доходи та зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї
сім’ї за 2020 рік (декларація); копію
повідомлення про подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій; копію військового
квитка, засвідчену у встановленому
законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.
Термін подання документів - 30
календарних днів від дня публікації
оголошення про конкурс. Інформація
щодо конкретних функціональних
обов’язків та умов оплати праці надається додатково.
Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44,
01044, (на конкурс). Телефон для
довідок: 202-72-29.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу
забезпечення діяльності Уповноваженого Київської міської
ради з прав осіб з інвалідністю
(V категорія).
Основні кваліфікаційні вимоги
до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002
№169 (з наступними змінами), та
Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових
осіб місцевого самоврядування,
затверджених наказом Національного агентства України з питань
державної служби від 07.11.2019
№ 203-19.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам,
подають до конкурсної комісії такі
документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого
самоврядування; заповнену особову

картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів
про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії
першої та другої сторінок паспорта
громадянина України, засвідчені
у встановленому законодавством
порядку; копію трудової книжки,
засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію облікової
картки платника податків, засвідчену
у встановленому законодавством
порядку; відомості про доходи та
зобов’язання фінансового характеру
щодо себе та членів своєї сім’ї за
2020 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до
Єдиного державного реєстру декларацій; копію військового квитка,
засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки
розміром 4x6 см.
Термін подання документів - 30
календарних днів від дня публікації
оголошення про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних
обов’язків та умов оплати праці
надається додатково.
Документи приймаються за
адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ44, 01044, (на конкурс). Телефон
для довідок: 202-72-29.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на
заміщення посади генерального
директора Національного музею
українського народного декоративного мистецтва».
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта,
стаж роботи у сфері культури не менше
трьох років, володіння державною мовою, досвід роботи на керівних посадах
в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях
усіх форм власності не менше трьох
років та здатність за своїми діловими і
моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні
посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних; автобіографія, що
містить прізвище, ім’я та по батькові,
число, місяць, рік і місце народження,
інформацію про громадянство, відомості

про освіту, трудову діяльність, посаду,
місце роботи, громадську роботу (у тому
числі на виборних посадах), контактний
номер телефону та адресу електронної
пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості
про наявність чи відсутність судимості;
копія документа, що посвідчує особу,
копії документів про вищу освіту; два
рекомендаційні листи довільної форми,
мотиваційний лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії
документів про трудову діяльність та
проекти програм розвитку Національного музею українського народного
декоративного мистецтва на один і
п’ять років.
Документи приймаються до 17 червня 2021 року включно за адресою:
м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3.
Довідки за тел. 279-52-82, 279-72-51.
Е-пошта – dk@kievcity.gov.ua.
Департамент культури до 14 червня
2021 року включно приймає пропозиції
щодо кандидатів до складу конкурсної
комісії від громадських організацій у
сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Повідомляємо ТОВ «Укрнова» (код ЄДРПОУ-41573383),
Шангіна Владислава Володимировича, про те, що  01.06.21   о
10.30, відбудеться судове засідання у справі №910/891/21,яке
відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за
адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 5 .
ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 28 травня 2021 р. о 10.00 буде проводити встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко М.О. за адресою: вул. Бойова, 28 у Голосіївсьокому районі м. Києва.
Просимо суміжних землекористувачів: Щербань Т. Г. (кадастровий номер 8000000000:79:318:0059)
та Броницьку І. А. (кадастровий номер 8000000000:79:318:0054) або Ваших уповноважених представників, бути присутніми для погодження акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту Серія КВ №34600303 та
Додаток до нього серії 12 АТ №005409 від 20.06.2008 р., виданий вечірньою(змінною)
школою №3 Солом’янського р-ну, м. Києва на ім’я Мироненко Максим Валерійович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії
1) серія Б №042525 від 21.12.20 року, видане Київською ОДА на ім’я Титаренко
Любов Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія КВ №10566529,
виданий 20.06.1998 р. на ім’я Боротянського Миколи Юрійовича, вважати
недійсним.
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У столичному госпіталі запрацювало
відділення реабілітації ветеранів
Для киян-атовців доступні високоточні діагностики, психологічна
допомога та відновлювальні ванни.
У Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни знову
на постійній основі працює відділення реабілітації. На період локдауну
госпіталь працював з обмеженнями.
Про це Вечірньому Києву повідомили у Київському міському центрі
допомоги учасникам АТО.
Днями директор Центру Георгій Кунах та уповноважений
президента України з питань
реабілітації учасників бойових
дій Вадим Свириденко мали візит
у госпіталь. Зокрема, обговорили
деталі оздоровлення захисників.

«У відділенні є комфортні
палати із 60-ма ліжками. Також в наявності палати, розраховані на пацієнтів з важкими
ушкодженнями опорно-рухового
апарату та нервової системи.
На базі відділення розташовані
великий та малий тренажерні
зали для ефективної реабілітації. Це важливо, бо хлопці
повертаються з травмами, і від
вчасного відновлення залежить
їхнє майбутнє», — зазначив Вечірньому Києву директор Центру
Георгій Кунах.

Щоб пройти курс лікування,
киянину-атовцю потрібно взяти
у свого сімейного лікаря електронне направлення на планову
госпіталізацію. Важливо — код
послуги А57 001 (медична реабілітація). Тоді зателефонувати
до госпіталя за номером +38-097214-23-09 та узгодити дату. При собі
потрібно мати: направлення від
сімейника, паспорт, посвідчення
учасника бойових дій та медичні
документи за останній рік.
Олена ПЕТРИШИН, «Вечірній Київ»

Повідомлення про оприлюднення результатів розгляду пропозицій
громадськості, довідки про громадське обговорення, довідки про проведення
консультацій до проекту містобудівної документації «Детальний план території
реконструкції житлового масиву Сирець в межах вул. Ризька, О.Теліги, Бакинська,
Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у Шевченківському районі м. Києва»
Департамент містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (замовник) та КО «Інститут
Генерального плану м. Києва» (розробник) керуючись Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», постановою Кабінету
Міністрів України від 25 травня 2011
року № 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні» повідомляють про завершення процедури
громадських обговорень проекту містобудівної документації «Детальний план
території реконструкції житлового масиву
Сирець в межах вул. Ризька, О.Теліги,
Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у Шевченківському
районі м. Києва».
Проект документа державного планування та звіт про стратегічну екологічну
оцінку було оприлюднено на офіційному
веб-сайті замовника (https://kga.gov.
ua) з метою одержання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості.
Громадські обговорення проекту
містобудівної документації «Детальний
план території реконструкції житлового

масиву Сирець в межах вул. Ризька,
О.Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у Шевченківському районі м. Києва» тривали
з 02 серпня по 02 вересня 2019 року.
Громадські слухання проекту містобудівної документації «Детальний
план території реконструкції житлового
масиву Сирець в межах вул. Ризька,
О.Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у Шевченківському районі м. Києва» було
проведено 23 серпня 2019 року о 14:00
в залі архітектурно-містобудівної ради
Департаменту містобудування та архітектури за адресою вул. Хрещатик, 32,
м. Київ, 01001.
З протоколом про проведення громадських слухань можливо ознайомитись на офіційному веб-сайті замовника
за посиланням: https://kga.gov.ua.
Про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту
про стратегічну екологічну оцінку громадськість відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку», постанови Кабінету
Міністрів України від 25 травня 2011
року № 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під

час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні» було повідомлено у друкованих засобах масової
інформації «Голос України» №145 (7151)
від 2.08.2019р., «Хрещатик Київ» №44
(5236) від 02.08.2019р., та розміщено
на офіційному веб-сайті замовника за
посиланням: https://kga.gov.ua.
За результатами громадського обговорення підготовлено довідку про
громадське обговорення, в якій підсумовані отримані зауваження і пропозиції. З
довідкою про проведення громадських
обговорень можна ознайомитись на
офіційному веб-сайті замовника за посиланням: https://kga.gov.ua.
За результатами проведення консультацій з органами виконавчої влади
підготовлено довідку про проведення
консультацій з органами виконавчої
влади, в якій підсумовані отримані зауваження і пропозиції. З довідкою про
проведення консультацій з органами
виконавчої влади можна ознайомитись
на офіційному веб-сайті замовника за
посиланням: https://kga.gov.ua.
З результатами розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації на місцевому рівні
можна ознайомитись на офіційному
веб-сайті замовника за посиланням:
https://kga.gov.ua.

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Комплексна міська цільова програма
екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки»
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку» з метою одержання та
врахування пропозицій і зауважень громадськості Управління
екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) оприлюднює Заяву
про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки проекту «Комплексна міська цільова програма
екологічного благополуччя міста
Києва на 2022-2025 роки».
Повна назва документа державного планування: проект «Комплексна міська цільова програма
екологічного благополуччя міста
Києва на 2022-2025 роки».
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа
державного планування: Київська
міська рада.

Передбачувана процедура
громадського обговорення: відповідно до частини четвертої статті
10 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку» громадське обговорення Заяви про визначення
обсягу стратегічної екологічної
оцінки проекту «Комплексна міська
цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025
роки» розпочато з дня її оприлюднення на сайті Управління екології
та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) https://ecodep.kyivcity.
gov.ua у розділі «Програми» за
посиланням https://ecodep.kyivcity.
gov.ua/content/programy.html.
Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку

громадського обговорення має
право подати в письмовій формі
(в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції
до визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються
до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Адреса: 04080, м. Київ, вулиця
Турівська 28
Відповідальна особа: Сідіченко
Віталія Петрівна
Контактні дані: e-mail: ecodep@
kmda.gov.ua, sidichenko@ukr.net.
Тел.: (044) 366-64-12 (10)
Строк подання зауважень і
пропозицій становить 15 днів з
дня публікації цього Повідомлення.

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.
Головний редактор – Євген Лопушинський.
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 298-09-30, 298-09-58.

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 Р друкуються на правах
реклами.
Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ,
вул. Марка Вовчка, 12/14.
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Змагання та концерти:
як відсвяткують День Києва
Традиційно День Києва відзначають в останні вихідні травня. У зв’язку
із епідеміологічною ситуацією в місті та карантинними обмеженнями
міська влада переглянула традиційну концепцію святкування. Формат
проведення загальноміських масових заходів, яких цього року буде
значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.
Киян та гостей столиці чекають спортивні змагання, музичні концерти,
кінопокази та нові виставкові проєкти.
«Основними локаціями центральних святкових подій стануть
Арка дружби народів та Співоче
поле. Складаючи програму, ми
намагалися охопити різні цільові
аудиторії та передбачити для киян
найрізноманітніші заходи», — повідомила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Святкова програма розпочнеться 26 травня музичною
екскурсією від Муніципальної
академічної чоловічої хорової
капели ім. Л. Ревуцького локаціями найбільш «київської» із
міських вулиць — Андріївським
узвозом. Стартуватиме екскурсія від пам’ятника улюбленим

персонажам Проні Прокопівні та
Свириду Голохвастову.
29 травня на киян чекає урочисте
відкриття 50-го ювілейного Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Окрім показів
в кінотеатрах, він відбуватиметься
в опен-ейр форматі протягом тижня
під Аркою дружби народів.

29–30 травня на Співочому полі
відбудеться комерційний захід «Kyiv
fan fest». В програмі — анімація,
конкурси та музичні виступи, де хедлайнерами стануть Руслана та ТНМК.
Наймасштабніший щорічний
спортивний благодійний проєкт
в Україні «Пробіг під каштанами»
30 травня пройде вже в 28-й раз.
Цього року пробіг відбудеться в чотири старти. Цьогоріч
вперше, через ризики, пов’язані
з розповсюдженням коронавірусу,
на старт не вийде «Команда здійсненої мрії» — команда діток, які
отримали в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України
другий шанс на життя. Цього дня
з 9.00 до 13.00 на локації пробігу
буде перекритий рух транспорту.
Також 29–31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі
спортивного орієнтування «Кубок
столиці», Відкритий міський турнір
із кікбоксингу на естраді Хрещатого
парку біля Арки дружби народів,
а також уже традиційна вітрильна
регата на Київському річковому
вокзалі біля причалу №6 (біля
Церкви Святого Миколая).
У рамках святкування Дня Києва
Департамент культури продов
жить реалізацію проєкту «Митці
столиці — киянам» за участю
муніципальних творчих колективів, які гратимуть у ці дні у парках
і скверах міста.
Муніципальні музеї Києва також
підготували цікаву програму для
відвідувачів. Із 26 травня до 28
червня у Музеї історії міста Києва триватиме міжмузейний виставковий проєкт «Велика сімка»,
а 29–30 травня тут презентують
нову тематичну екскурсію «Міфи
і фейки про Київ».
Із 29 травня до 6 червня
в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця»
експонуватиметься виставка «Ста-

рий Київ у поштівках», а 28 травня
в музеї відбудеться хоровий фестиваль-конкурс «Як тебе не любити,
Києве мій», організований спільно
з Київським будинком вчителя для
столичних освітян.
Окрім того, Департамент освіти і науки підготував велику
і різноманітну програму офлайн
та онлайн заходів для учнівської
молоді міста. Так, школярі зможуть взяти участь у Відкритих
змаганнях із техніки пішохідного
туризму на дистанції «Крос-похід»
у Голосіївському лісі. А з 25 до 30
травня у Київському Палаці дітей та юнацтва відбудеться Міський фестиваль дитячої творчості
«Як тебе не любити, Києве мій».
В онлайн-форматі заплановані ХІХ
Міжнародний фестиваль-конкурс
дитячо-юнацької журналістики
«Прес-весна на Дніпрових схилах»,
Кубок Київського міського голови
з шахів «Кришталева тура», Міський конкурс краєзнавчих робіт
«Марафон музеїв при закладах
освіти міста Києва: найцікавіша
історія експоната», Міський багатожанровий онлайн-фестиваль
«Творча весна-2021» та творчий
онлайн-проєкт «Києве мій».
У День міста у всіх десяти районах Києва також відбудуться цикли
заходів у різних форматах. Близько
20 офлайн-подій, серед яких спортивні свята, районні фестивалі,
концертні та розважальні програми
в парках і будинках культури.
«Хочу нагадати, що у столиці
відповідно до рішення Київської
міської ради триває заборона використання піротехнічних засобів на
час проведення заходів. Організатори всіх заходів мають неухильно
дотримуватись виконання цього
рішення», — наголосила директорка Департаменту культури Яна
Барінова.
Марія КАТАЄВА , «Вечірній Київ»

На Печерську будують меморіальний комплекс загиблим захисникам
Облаштування
пам’ятної локації
планують завершити
восени цього року.
У Києві триває будівництво
меморіального комплексу, присвяченого киянам-атовцям, які загинули на війні. Пам’ятну локацію
створюють у парку «Хрещатий» на
розі вулиці Михайла Грушевського
та Петрівської алеї на Печерську.

Про це «Вечірньому Києву» повідомили у Київському міському
центрі допомоги учасникам АТО.
Створення меморіального
комплексу розпочали у 2018-му.
У вересні того року запрацювала
робоча група, яка повинна була
визначити місце для меморіалу.
До складу увійшли фахівці Центру
допомоги АТО.
«А вже на початку 2019 року
Департамент містобудування та
архітектури Києва оголосив відкритий Всеукраїнський архітек-

турний конкурс на визначення
найкращого ескізного проєкту
Меморіального комплексу. Серед семи проєктів обрали один.
Авторкою є архітекторка Наталія
Абанькова», — прокоментував «Вечірньому Києву» директор Київського міського центру допомоги
учасникам АТО Георгій Кунах.
Він наголосив, що попередньо
майбутній вигляд комплексу погодили із сім’ями та родинами
загиблих.
Торік, 29 серпня, у роковини
Іловайської трагедії, київський
міський голова Віталій Кличко
разом із заступницею голови
КМДА Мариною Хондою та із захисниками заклав капсулу на місці
спорудження меморіального комплексу. Тоді мер підкреслив, що «наш
спільний обов’язок — віддати нашу
шану і увіковічнити пам’ять про
наших полеглих героїв-захисників».
Зі слів Георгія Кунаха, попередньо будівельні роботи планують
завершити восени. Якщо встигнуть,
приурочать відкриття до Дня Захисника, який в Україні відзначають
14 жовтня.

«Роботи поки йдуть по плану. Все
під контролем. Це важлива місія,
тому намагатимемось зробити все,
щоб у Києві якнайшвидше з’явився
достойний Меморіальний комплекс
у пам’ять про тих, хто віддав своє
життя за нашу землю», — підсумував Георгій Кунах.
Днями у столиці також видали
розпорядження, яким затвердили
План заходів з увічнення пам’яті
киян-захисників до 2025 року.

У документі йдеться про те, що
у школах мають проводитись просвітницькі заходи, по місту — відкриватимуть меморіальні таблички, передбачатимуть фінансову
підтримку сімей та ін.
Нагадаємо, у столиці для киянатовців створять сучасний Центр
нейрореабілітації.
Олена ПЕТРИШИН,
«Вечірній Київ»

