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Перший мільйон щеплень:  
столиця — лідер вакцинації в країні
У столиці зроблено 1 007 513 щеплень від COVID-19,  
зокрема тільки за останню добу зроблено 25 388 щеплень.

Про це повідомив перший за-
ступник голови КМДА Микола 
 Поворозник.

«Київ — беззаперечний лідер 
вакцинації в країні. На сьогодні 
у столиці першу дозу вже отримали 
понад 634 600 людей, другу — біль-
ше 372 900 містян. Ми прикладаємо 
максимум зусиль, аби охопити 
вакцинацією якомога більше лю-
дей. Місто створило усі умови для 
того, щоб кожен охочий мав змогу 
щепитися. Усі вакцинальні центри 
забезпечені вакцинами», — розпо-
вів Микола Поворозник.

Сьогодні для мешканців столи-
ці доступні вакцини для першої 
дози — CoronaVac/Sinovac Biotech 
та Moderna (mRNA-1273), а для ре-
вакцинації AstraZeneca, CoronaVac/
Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-
BioNTech.

Отримати другу дозу вакци-
ни можна, звернувшись до свого 
сімейного лікаря, у реєстратуру 
закладу або зареєструватися через 
систему helsi.me.

« Я к щ о  ж  в а м  в і д м о в и л и 
у ревакцинації препаратом, яким вас 
щепили первинно — негайно звер-
ніться до керівника закладу. Якщо 
таким чином питання не вдалося 
вирішити — телефонуйте на гарячу лі-
нію Департаменту охорони здоров’я: 
044-278-41-91. Для розв’язання цієї 
проблеми вам потрібно повідоми-
ти оперативному черговому повну 
назву закладу, прізвище керівника 
медзакладу та свої координати», — 
пояснив Микола Поворозник.

Нагадаємо, що у столиці можна 
вакцинуватися у 22 центрах масо-
вої вакцинації: у Центрі вакцинації 
проти COVID-19, створеному на 

базі Міжнародного виставкового 
центру, а також у 21 мінівакци-
нальному центрі у кожному ра-
йоні, які працюють на вихідних. 
Окрім того, вакцинуватися можна 
у кабінетах щеплень у закладах 
охорони здоров’я первинної ланки.

Керівництво міста також переві-
ряє готовність столичних закладів 
до нової хвилі — у Києві повним 
ходом розгортають госпітальні 
бази для прийому хворих та про-
довжують закуповувати необхідну 
апаратуру і засоби захисту. Ки-
ївська влада запевняє: нині уся 
увага зосереджена на підготовці 
до нового етапу боротьби, адже 
інфекціоністи попереджають про 
нещадність нового штаму.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Міст Патона 
планують 
розширити
Кількість смуг руху 
на переправі планують 
збільшити з семи 
до восьми.

Вже найближчим часом на мості 
Патона планують масштабні ре-
монтні роботи. Так, зокрема, пла-
нують збільшити кількість смуг 
для руху та встановити ваги для 
транспорту. Зараз їх сім, а згодом 
буде вісім. Про це повідомляють 
у пресслужбі КМДА.

«Міст заплановано розшири-
ти. Нині на ньому сім смуг руху, 
а буде вісім. Між двома напрямка-
ми встановлять сучасне бар’єрне 
огородження, інформаційно-ви-
мірювальні системи контролю 
стану споруди, зокрема, автома-
тизовану систему обчислювання 
ваги транспортних засобів під час 
руху», — йдеться у повідомленні.

У процесі робіт відремонтують 
проїжджу частину та тротуари, 
встановлять безбар’єрні та перильні 

огорожі, відремонтують опори, 
сходи, дощоприймачі та відрес-
таврують колони на лівому березі.

У КМДА додають, що на мосту 
облаштують велосипедні доріж-
ки в обидва напрямки. І згідно 
з технічним завданням врахують 
можливість влаштування трам-
вайних колій. А також можливість 
підйому/спуску пішоходів на Ве-
неціанський острів.

Під час реставрації повного пере-
криття руху мостом не планується.

Зазначимо, що комунальна кор-
порація «Київавтодор» уже двічі 
проводила офіційну процедуру 
закупівель щодо розробки про-
єктно-кошторисної документації 
із реставрації з пристосуванням 
мосту ім. Є. О. Патона. Однак через 
відхилення результатів тендерів 
Антимонопольним комітетом про-
цес затягується.

Нині корпорація підготувала 
технічне завдання й подала його 
на погодження профільним де-
партаментам. Після отримання 
погодження буде оголошена нова 
офіційна процедура закупівель.

Нагадаємо, що за останні роки 
місто відремонтувало 69 штучних 
споруд зі 172 наявних.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Києві стартувала подача 
заявок на електронні 
спецперепустки у транспорт
Місто розробило 
електронну систему 
спецперепусток у 
транспорт на випадок 
суворого карантину.

Науковці прогнозують загострен-
ня епідемічної ситуації у світі вже 
в кінці серпня — на початку вересня. 
Через це столиця розгорнула масш-
табну підготовку до нової хвилі. 
Зокрема, відсьогодні у тестовому 
режимі запрацювала електронна 
система подачі заявок на спец-
перепустки у столичний транспорт 
на випадок карантину. Підприєм-
ства та установи кризової інфра-
структури мають достатньо часу, 
аби підготувати та подати списки 
працівників. Про це повідомив 
перший заступник голови КМДА 
з питань здійснення самоврядних 
повноважень Олексій Кулеба.

«Передумов для запровадження 
суворого карантину сьогодні в Києві 
немає. Проте ми не хочемо, щоб 
третя хвиля застала столицю зне-
нацька. Тому готуємось завчасно за 
всіма напрямами: медицина, освіта, 
інфраструктура. Врахувавши попе-
редній досвід та побажання підпри-
ємців, ми змінили механізм видачі 
спецперепусток на транспорт. Від-
тепер це можна зробити онлайн», — 
повідомив Олексій Кулеба.

Він також наголосив, що спе-
ціальними перепустками можуть 
скористатись лише ті підприємства 
та організації, що забезпечують 

життєдіяльність міста. Так, зі слів 
Олексія Кулеби, керівники підпри-
ємств вже зараз можуть авторизу-
ватись у системі та подати заявку, 
аби заздалегідь пройти необхідну 
перевірку та отримати дозвіл. Місто 
зможе визначити кількість спец-
перепусток саме для тих категорій, 
які забезпечують безперебійну 
життєдіяльність столиці.

Для замовлення спеціальних пе-
репусток керівникам підприємств 
та фізичним особам-підприємцям 
потрібно виконати наступні дії:

КРОК 1.  Авторизуватись 
у системі https://qpass.kyivcity.gov.
ua за допомогою КЕП (кваліфікова-
ний електронний підпис). Керівник 
може додати до 10 довірених осіб, 
що матимуть доступ до системи.

КРОК 2. Заповнити електронну 
форму заявки. 

Важливо: підприємствам по-
трібно обґрунтувати критичну 
необхідність працювати в локдаун. 
Для юридичних осіб необхідно 
вказати код ЄДРПОУ (Єдиного 
державного реєстру підприємств та 
організацій України), для фізичних 
осіб-підприємців — види діяльності 
відповідно до КВЕД.

КРОК 3. Чекати на відповідь, що 
надійде на електронну пошту, за-
значену в заявці. У разі отримання 
позитивного рішення про надання 
спецперепусток — ввести повний 
список співробітників, вказати дані 
та номер транспортної картки «Київ 
Цифровий» кожного працівника.

Важливо: для запобігання фаль-
сифікації, всіх працівників, поданих 
у списку, будуть перевіряти щодо 
працевлаштування в зазначеній 
установі, підприємстві чи організації.

КРОК 4. Інформацію про під-
твердження або відмову у видачі 
спецперепусток кожного праців-
ника можна отримати у системі.

Як скористатися 
спецперепусткою 
при отриманні 
позитивного рішення

Якщо підприємство отримало 
дозвіл, після внесення даних про 
співробітника, транспортна картка 
працівника активується автома-
тично. Щоб скористатися громад-
ським транспортом, працівнику 
потрібно мати транспортну карту. 
Перевірити наявність спеціальної 
перепустки працівник зможе само-
стійно, завантаживши на смартфон 
застосунок «Київ Цифровий» та 
додавши транспортну карту.

Важливо: працюватимуть картки 
трьох видів — транспортна картка 
нового зразка, старого зразка та 
«Картка киянина».

Транспортні картки, власники 
яких не отримали право на спец-
перепустку, на час локдауну будуть 
заблоковані.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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ОГОЛОШЕННЯ
Засідання комісії з визначення виконавця послуг з вивезення по-

бутових відходів у м. Києві відбудеться 15 вересня 2021 року.

Організатор конкурсу: виконавчий орган Київської міської ради (Київська 
міська державна адміністрація), вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044.

Підставою для проведення конкурсу є рішення Київської міської ради від 
27 вересня 2018 року № 1522/5586 «Про додаткові заходи, спрямовані на 
вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих 
побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, та 
його закриття», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2021 року № 1164 «Про 
зміни у складі конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території міста Києва», від 11 серпня 2021 року № 1766 
«Про організаційні заходи щодо проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів на території міста Києва».

Місце і час проведення конкурсу:
Місце: вул. Хрещатик, 36, будівля Київської міської ради, м. Київ, 01044
Дата: 15 вересня 2021 року
Час: 11–00 год.
Ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів 

можна у секретаря конкурсної комісії — начальника відділу санітарного 
очищення та інженерного захисту території управління житлово-комунальної 
політики Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
Жилки Марини Вячеславівни, тел. 235 92 36.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
1. Наявність матеріально-технічної бази:
1.1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних тран-

спортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, 
великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів 
та вторинної сировини у складі побутових відходів), що утворюються в житловій 
забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах 
міста / районів.

1.2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом тран-
спортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного 
обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.

1.3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних тран-
спортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів.

1.4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоден-
ний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.

1.5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних 
транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та в по-
рядку, встановленому законодавством.

1.6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних 
засобів під час збирання та перевезення побутових відходів.

2. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів.
3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно 

до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.
4. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій 

щодо залучення співвиконавців) та кількість таких працівників.
5. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага в 

порядку спадання: повторне використання, використання як вторинної сировини, 
отримання електричної чи теплової енергії, захоронення побутових відходів.

Послуги з поводження з побутовими відходами надаються у місті Києві, роз-
міри і межі території визначаються лотами, які відповідають адміністративним 
районам міста.

Інформація щодо об’єктів утворення побутових відходів надається за відо-
мостями районних в місті Києві державних адміністрацій:

Лот № 1–10 Послуги з вивезення побутових відходів на території адміністра-
тивних районів міста Києва.

Перелік операцій: збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення 
(перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення побутових 
відходів (у тому числі рідких та небезпечних у складі побутових ), утворених у 
межах території адміністративних районів міста Києва.

Перелік розміщених у межах території Голосіївського  
району м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник
Багатоквартирні житлові будинки:  

Загальна кількість будинків, од у тому числі :

868 — комунальна 
власність 486 — не-

комунальна власність 
Разом: 1354 о.н

будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпро-
водами

344 — комунальна 
власність 253 — неко-

мунальна власність
Разом: 597 од.

кількість мешканців таких будинків, осіб Інформація відсутня
Місцезнаходження будинків, їх характеристика за-
лежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо- та газопостачання)

Голосіївський район 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи збе-
рігаються у вигрібних ямах, од.
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Відомості про власників або наймачів, користувачів, 
у тому числі орендарів джерел утворення побутових 
відходів

Інформація відсутня

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і 
належність контейнерів (контейнерних майданчи-
ків) для зберігання та збирання різних побутових 
відходів
Одноквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків, од. 4301
Кількість мешканців таких будинків, осіб 15264
Місцезнаходження будинків, їх характеристика за-
лежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо- та газопостачання)

Голосіївський район 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи збе-
рігаються у вигрібних ямах, од.

2954

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і 
належність контейнерів (контейнерних майданчи-
ків) для зберігання та збирання різних побутових 
відходів

Голосіївський район
Пакетний спосіб

Характеристика під’їзних шляхів Асфальтовані
Підприємства, установи та організації:

Загальна кількість підприємств, установ та органі-
зацій, од.

Об’єкти освіти — 91,
Об’єкти охорони 

здоров’я — 3

Перелік розміщених у межах території Дарницького району  
м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник

Багатоквартирні житлові будинки:

Загальна кількість будинків, од
у тому числі : 1019

будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпро-
водами 866

кількість мешканців таких будинків, осіб -
Місцезнаходження будинків, їх характеристика за-
лежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо- та газопостачання)

Дарницький район
Додаток 2, додаток 3

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи збері-
гаються у вигрібних ямах, од. 

0

Відомості про власників або наймачів, користувачів, 
у тому числі орендарів джерел утворення побутових 
відходів

Додаток 2, додаток 3

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і на-
лежність контейнерів (контейнерних майданчиків) 
для зберігання та збирання різних побутових відходів

Дарницький район

Одноквартирні житлові будинки: -

Загальна кількість будинків, од. -
Кількість мешканців таких будинків, осіб -
Місцезнаходження будинків, їх характеристика за-
лежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо- та газопостачання)

-

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи збері-
гаються у вигрібних ямах, од. 

-

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і на-
лежність контейнерів (контейнерних майданчиків) 
для зберігання та збирання різних побутових відходів

-

Характеристика під’їзних шляхів -
Підприємства, установи та організації: -
Загальна кількість підприємств, установ та органі-
зацій, од. Додаток 4, додаток 5

Перелік підприємств, установ та організацій, їх 
характеристика (бюджетні або інші споживачі, на-
явність каналізації, центрального опалення, водо- та 
газопостачання), місцезнаходження, кількість, 
об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів

Додаток 4, додаток 5

Площа зелених насаджень на території підприєм-
ства, установи та організації (у разі їх наявності), га -

Перелік розміщених у межах території Деснянського району  
м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник
Багатоквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків, од
у тому числі : 778

будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттє-
проводами 702

кількість мешканців таких будинків, осіб 342493
Місцезнаходження будинків, їх характеристи-
ка залежно від наявності видів благоустрою 
(каналізації, центрального опалення, водо- та 
газопостачання)

Деснянський район
Додаток №2
Додаток №3

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи 
зберігаються у вигрібних ямах, од. 

-

Відомості про власників або наймачів, користу-
вачів, у тому числі орендарів джерел утворення 
побутових відходів

-

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і 
належність контейнерів (контейнерних майданчи-
ків) для зберігання та збирання різних побутових 
відходів

Деснянський район
Контейнерні майданчики 
перебувають в межах 
прибудинкових терито-
рій житлових будинків

Одноквартирні житлові будинки:  
Загальна кількість будинків, од. 1340
Кількість мешканців таких будинків, осіб 5800
Місцезнаходження будинків, їх характеристи-
ка залежно від наявності видів благоустрою 
(каналізації, центрального опалення, водо- та 
газопостачання)

Деснянський район
мікрорайони малоповер-
хової житлової забудови 
«Троєщина» та «Биківня»

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи 
зберігаються у вигрібних ямах, од. 

-

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і 
належність контейнерів (контейнерних майданчи-
ків) для зберігання та збирання різних побутових 
відходів

Деснянський район
вивіз сміття здійсню-
ється ТОВ «Селтік» 
пакетним методом

Характеристика під’їзних шляхів
покриття: асфальто-
бетонне, щебеневе, 
ґрунтове.

Підприємства, установи та організації:
Загальна кількість підприємств, установ та 
організацій, од. 747

Перелік підприємств, установ та організацій, їх 
характеристика (бюджетні або інші споживачі, 
наявність каналізації, центрального опалення, 
водо- та газопостачання), місцезнаходження, 
кількість, об’єм, місцезнаходження та належність 
контейнерів

Додаток 4

Площа зелених насаджень на території підприєм-
ства, установи та організації (у разі їх наявності), 
га

1237,037

Перелік розміщених у межах території Дніпровського району  
м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник

Багатоквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків, од. (інформацію по всім 
об’єктам надано у додатку 1) у тому числі: 1016

будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами 
(інформацію по всім об’єктам надано у додатку 1). 420

кількість мешканців таких будинків, осіб. (інформацію по 
всім об’єктам надано у додатку 1). 137814

Місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно 
від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо- та газопостачання) 

Дніпровський 
район (до-

даток)
1420

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водо-
постачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у 
вигрібних ямах, од.

-

Відомості про власників або наймачів, користувачів, у тому 
числі орендарів джерел утворення побутових відходів. 
(інформацію по всім об’єктам надано у додатку 2).

-

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність 
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та 
збирання різних побутових відходів . (інформацію по всім 
об’єктам надано у додатку 3) 

Дніпровський 
район

будинки з п’ятьма і менше поверхами без сміттєпроводів, 
од. 592 (додаток)

Кількість мешканців таких будинків, осіб (інформацію по 
всім об’єктам надано у додатку 1). 92741

Місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно 
від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо- та газопостачання) 

Дніпровський 
район (до-

даток)
592

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водо-
постачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у 
вигрібних ямах, од.

-

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність 
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та 
збирання різних побутових відходів 

Дніпровський 
район (до-

даток) 
Одноквартирні житлові будинки: -
Загальна кількість будинків, од. 4 (додаток)

Кількість мешканців таких будинків, осіб . 29 (додаток)

Місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно 
від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо- та газопостачання) . 

Дніпровський 
район (дода-

ток) 4

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водо-
постачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у 
вигрібних ямах, од.

-

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність 
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та 
збирання різних побутових відходів . (інформацію по всім 
об’єктам надано у додатку 3) 

Характеристика під’їзних шляхів Тверді покриття

Підприємства, установи та організації: -

Загальна кількість підприємств, установ та організацій, од. -

Перелік підприємств, установ та організацій, їх характе-
ристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналі-
зації, центрального опалення, водо- та газопостачання), 
місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та 
належність контейнерів

-

Площа зелених насаджень на території підприємства, 
установи та організації (у разі їх наявності), га 360

Перелік розміщених у межах території Оболонського району  
м. Києва об’єктів утворення побутових відходів  

(комунальної форми власності)

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник
Багатоквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків, од
у тому числі :

871
(з них ж/б КП 615) 

будинки з п’ятьма і більше поверхами із 
сміттєпроводами 769

кількість мешканців таких будинків, осіб 268758
Місцезнаходження будинків, їх характерис-
тика залежно від наявності видів благо-
устрою (каналізації, центрального опалення, 
водо- та газопостачання)

Оболонський район
Інформація в додатках

Кількість будинків, у яких відсутнє централі-
зоване водопостачання та каналізація, а рідкі 
відходи зберігаються у вигрібних ямах, од. 

Без каналізації — 7 буд.
з них без ХВП — 5 буд.

Відомості про власників або наймачів, 
користувачів, у тому числі орендарів джерел 
утворення побутових відходів

Інформація відсутня

Наявність, кількість, місцезнаходження, 
об’єм і належність контейнерів (контейнер-
них майданчиків) для зберігання та збирання 
різних побутових відходів

Оболонський район
Контейнери для побутових 

відходів знаходяться на 
балансі перевізника. Роз-
ташовані на майданчиках 

вздовж внутрішньокварталь-
них та дворових проїздів 

об’єм 1,1 куб.м
Одноквартирні житлові будинки:  
Загальна кількість будинків, од. 8
Кількість мешканців таких будинків, осіб Інформація відсутня
Місцезнаходження будинків, їх характерис-
тика залежно від наявності видів благо-
устрою (каналізації, центрального опалення, 
водо- та газопостачання)

Оболонський район
(додаток)

Кількість будинків, у яких відсутнє централі-
зоване водопостачання та каналізація, а рідкі 
відходи зберігаються у вигрібних ямах, од. 

Без каналізації — 4 буд.
з них без ХВП — 1 буд.

Наявність, кількість, місцезнаходження, 
об’єм і належність контейнерів (контейнер-
них майданчиків) для зберігання та збирання 
різних побутових відходів

Контейнери для побутових 
відходів знаходяться на ба-

лансі перевізника, об’єм
1,1 куб.м

Характеристика під’їзних шляхів
Внутрішньо квартальні та 
дворові проїзди, тверде 

покриття
Підприємства, установи та організації:
Загальна кількість підприємств, установ та 
організацій, од. 

Згідно наявної інформації у 
додатках

Перелік підприємств, установ та організацій, 
їх характеристика (бюджетні або інші спо-
живачі, наявність каналізації, центрального 
опалення, водо- та газопостачання), місцез-
находження, кількість, об’єм, місцезнахо-
дження та належність контейнерів

Інформація в додатку*

Площа зелених насаджень на території під-
приємства, установи та організації (у разі їх 
наявності), га

Інформація в додатку**

Перелік розміщених у межах території Печерського району  
м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник
Багатоквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків, од у тому 
числі : 950

будинки з п’ятьма і більше поверхами із 
сміттєпроводами 400

кількість мешканців таких будинків, осіб 100747
Місцезнаходження будинків, їх харак-
теристика залежно від наявності видів 
благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо- та газопостачання)

Печерський район (характе-
ристика додається)

Кількість будинків, у яких відсутнє центра-
лізоване водопостачання та каналізація, 
а рідкі відходи зберігаються у вигрібних 
ямах, од.

0

Відомості про власників або наймачів, ко-
ристувачів, у тому числі орендарів джерел 
утворення побутових відходів

1822/325

Наявність, кількість, місцезнаходження, 
об’єм і належність контейнерів (контей-
нерних майданчиків) для зберігання та 
збирання різних побутових відходів

Печерський район
133 од.

Одноквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків, од. 1
Кількість мешканців таких будинків, осіб 3
Місцезнаходження будинків, їх харак-
теристика залежно від наявності видів 
благоустрою (каналізації, центрального 
опалення, водо- та газопостачання)

Печерський район

Кількість будинків, у яких відсутнє центра-
лізоване водопостачання та каналізація, 
а рідкі відходи зберігаються у вигрібних 
ямах, од.

-

Наявність, кількість, місцезнаходження, 
об’єм і належність -

контейнерів (контейнерних майданчиків) 
для зберігання та збирання різних побуто-
вих відходів

-

Характеристика під’їзних шляхів -

Підприємства, установи та організації: -

Загальна кількість підприємств, установ та 
організацій, од. 2

Перелік підприємств, установ та організа-
цій, їх характеристика (бюджетні або інші 
споживачі, наявність каналізації, централь-
ного опалення, водо- та газопостачання), 
місцезнаходження, кількість, об’єм, місцез-
находження та належність контейнерів

КНП «КДЦ» Печерського райо-
ну м. Києва

Бюджетна організація, на-
явна каналізація, центральне 
опалення, водо- та газопос-

тачання.
3 об’єкти (вул. Підвисоцько-
го — 13, вул. Підвисоцько-

го — 4а, б-р Л.Українки 36в, 
2 контейнера об’ємом 1,1 м3 
розміщені за адресами: вул. 
Підвисоцького — 13 належ-

ність ПП «Спецкомунтехніка», 
Підвисоцького — 4а, на-

лежність ТОВ Фірми «Володар 
Роз» 

КНП «ЦПМСД» Печерського 
району м. Києва

Бюджетна організація. Кана-
лізація, центральне опалення, 
водопостачання в наявності. 

Адреса розташування контей-
нера для побутових відходів: 
вул. Мазепи Івана,2. Об’єм 

контейнера 1,1м.куб. Договір 
№1КЕ від 15.01.2021року з 

ТОВ «Крамар Еко» Кількість по-
слуг на рік 104.

Площа зелених насаджень на території під-
приємства, установи та організації (у разі їх 
наявності), га

КНП «КДЦ» Печерського райо-
ну м. Києва — 0,3

КНП «ЦПМСД» Печерського 
району м. Києва — 0
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Перелік розміщених у межах території Подільського району  
м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник
Багатоквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків, од., у тому числі : 1033
будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміт-
тєпроводами

у житлових будинках сміттє-
проводи заварено

кількість мешканців таких будинків, осіб -
Місцезнаходження будинків, їх характеристи-
ка залежно від наявності видів благоустрою 
(каналізації, центрального опалення, водо- та 
газопостачання)

Подільський район
Додаток

Кількість будинків, у яких відсутнє централі-
зоване водопостачання та каналізація, а рідкі 
відходи зберігаються у вигрібних ямах, од. 

-

Відомості про власників або наймачів, 
користувачів, у тому числі орендарів джерел 
утворення побутових відходів

986, з якими укладено дого-
вори на вивезення сміття

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм 
і належність контейнерів (контейнерних май-
данчиків) для зберігання та збирання різних 
побутових відходів

Подільський район
Загальна кількість контей-
нерів:
1573, в тому числі:
об’ємом 1,1 — 1503;
об’ємом 0,77 — 9;
об’ємом 0,24 — 13; сіток — 
25;
підземних контейнерів — 
23.

Одноквартирні житлові будинки:
Загальна кількість будинків, од. -
Кількість мешканців таких будинків, осіб -
Місцезнаходження будинків, їх характеристи-
ка залежно від наявності видів благоустрою 
(каналізації, центрального опалення, водо — 
та газопостачання)

-

Кількість будинків, у яких відсутнє централі-
зоване водопостачання та каналізація, а рідкі 
відходи зберігаються у вигрібних ямах, од. 

-

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм 
і належність контейнерів (контейнерних май-
данчиків) для зберігання та збирання різних 
побутових відходів

-

Характеристика під’їзних шляхів -
Підприємства, установи та організації:
Загальна кількість підприємств, установ та 
організацій, од. 3

Перелік підприємств, установ та організацій, 
їх характеристика (бюджетні або інші спожи-
вачі, наявність каналізації, центрального опа-
лення, водо — та газопостачання), місцезна-
ходження, кількість, об’єм, місцезнаходження 
та належність контейнерів

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр пер-
винної медико-санітарної 
допомоги №1» Подільського 
району ,
вул. Волоська,47, м. Київ, 
04070.
Наявність: каналізація, 
центральне опалення, водо-
постачання.
1 контейнер 1–1,1 куб.м, 
належність ПрАт «Київ-
спецтранс», розташований 
у дворі
Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр пер-
винної медико-санітарної 
допомоги №2» Подільського 
району, проспект Свобо-
ди,22, м. Київ,04205
Наявність: каналізація, 
центральне опалення, водо-
постачання.
2 контейнери 1–1,1 куб. м,
ТОВ «Фірма «ВОЛОДАР — 
РОЗ», розташовані у дворі
Комунальне некомерційне 
підприємство
«Консультативно-діагнос-
тичний центр» Подільського 
району, вул. Мостицька,9,
м. Київ, 04074
Наявність: каналізація, 
центральне опалення, водо-
постачання.
1 контейнер, 1–1,1 куб.м, 
належність ПрАт «Київспец-
транс», розташований з 
тильної сторони будівлі

Площа зелених насаджень на території під-
приємства, установи та організації (у разі їх 
наявності), га

1,15

Перелік розміщених у межах території Святошинського району  
м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник

Багатоквартирні житлові будинки: 724 (Додаток №1)

Загальна кількість будинків, од
у тому числі :

будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпро-
водами 460 (Додаток №2)

кількість мешканців таких будинків, осіб відсутня

Місцезнаходження будинків, їх характеристика за-
лежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо — та газопостачання)

Святошинський район 
(Додаток №1)

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи збері-
гаються у вигрібних ямах, од. 

(Додаток №1)

Відомості про власників або наймачів, користувачів, 
у тому числі орендарів джерел утворення побутових 
відходів

відсутня

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і 
належність контейнерів (контейнерних майданчи-
ків) для зберігання та збирання різних побутових 
відходів

Дані щодо місця 
розташування та 

кількість контейнерів 
у виконавця послуг КП 

«Київкомунсервіс»

Одноквартирні житлові будинки: (Додаток №1)

Загальна кількість будинків, од. 2

Кількість мешканців таких будинків, осіб відсутня

Місцезнаходження будинків, їх характеристика за-
лежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо- та газопостачання)

Святошинський район 
(Додаток №1)

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи збері-
гаються у вигрібних ямах, од. 

(Додаток №1)

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і 
належність контейнерів (контейнерних майданчи-
ків) для зберігання та збирання різних побутових 
відходів

Святошинський район

Характеристика під’їзних шляхів -

Підприємства, установи та організації:

Загальна кількість підприємств, установ та органі-
зацій, од. 112

Перелік підприємств, установ та організацій, їх 
характеристика (бюджетні або інші споживачі, 
наявність каналізації, центрального опалення, водо- 
та газопостачання), місцезнаходження, кількість, 
об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів

Додаток № 3
Додаток № 4
Додаток № 5

Площа зелених насаджень на території підприєм-
ства, установи та організації (у разі їх наявності), га -

Перелік розміщених у межах території Солом’янського району  
м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів показник

Багатоквартирні житлові будинки Солом’янський 
район

Загальна кількість будинків, од. у тому числі: 1591

будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпро-
водами 1265

кількість мешканців таких будинків, осіб 364725

Місцезнаходження будинків, їх характеристика за-
лежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо- та газопостачання) 

Соломянський 
район,

додаток — характе-
ристика житлового 

фонду

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберіга-
ються у вигрібних ямах, од.

4

Відомості про власників або наймачів, користувачів, 
у тому числі орендарів джерел утворення побутових 
відходів

 — 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і на-
лежність контейнерів (контейнерних майданчиків) для 
зберігання та збирання різних побутових відходів

ТПВ 1,1 куб.м — 
2161, 0,24 куб.м — 
94, роздільний збір 

(суха фракція) — 
523 од.

Одноквартирні житлові будинки:  

Загальна кількість будинків, од.  — 

Кількість мешканців таких будинків, осіб  — 

Місцезнаходження будинків, їх характеристика за-
лежно від наявності видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо- та газопостачання) 

 — 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберіга-
ються у вигрібних ямах, од.

 — 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і на-
лежність контейнерів (контейнерних майданчиків) для 
зберігання та збирання різних побутових відходів

 — 

Характеристика під’їзних шляхів  — 

Підприємства, установи та організації:  

Загальна кількість підприємств, установ та організа-
цій, од. 146

Перелік підприємств, установ, та організацій, їх 
характеристика (бюджетні або інші споживачі, на-
явність каналізації, центрального опалення, водо- та 
газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм, 
місцезнаходження та належність контейнерів

Додаток 

Площа зелених насаджень на території підприємства, 
установи та організації (у разі їх наявності), га  — 

Перелік розміщених у межах території Шевченківського  
району м. Києва об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових 
відходів Показник

Багатоквартирні житлові будинки: Шевченківський район

Загальна кількість будинків, од
у тому числі:

1819
1431 — на обслуговуванні КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житло-
вого фонду Шевченківського району 

м. Києва»
388 — некомунальної власності  

(112 ОСББ,  
48 відомства, 101 ЖБК, 71 інвестиційні,  

56 гуртожитки)

Будинки з п’ятьма і більше повер-
хами із сміттєпроводами

438
9 — на обслуговуванні КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового 
фонду Шевченківського району м. 

Києва»
429 — некомунальної власності (35 

ОСББ, 12 відомства, 54 ЖБК, 40 інвес-
тиційних, 2 гуртожитки)

Кількість мешканців таких будинків, 
осіб

211 178
157 145 чол. — в будинках які на об-
слуговуванні КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м. Києва»

54 033 чол. — некомунальної власності

Місцезнаходження будинків, їх ха-
рактеристика залежно від наявнос-
ті видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо — та 
газопостачання)

Шевченківський район,
додаток — характеристика житлового 

фонду

Кількість будинків, у яких відсутнє 
центральне водопостачання та 
каналізація, а рідкі відходи зберіга-
ються у вигрібних ямах, од.

0

Відомості про власників або найма-
чів, у тому числі орендарів джерел 
утворення побутових відходів

2561 — орендарі та власники нежитло-
вих приміщень

Наявність, кількість, місцезнахо-
дження, об’єм і належність контей-
нерів (контейнерних майданчиків) 
для зберігання та збирання різних 
побутових відходів

Шевченківський район: 2008 конт.тпв
КП «Керуюча компанія з обслуговуван-
ня житлового фонду Шевченківського 

району м. Києва»:
1434 конт. ТПВ, ємність 1,1 куб.м.

76 конт. РЗ, ємність 1,1 куб.м.
Контейнери встановлені підприєм-

ством перевізником.
Некомунальної власності

574 конт. ТПВ, ємність 1,1 куб.м
(162 конт.ОСББ, 64 конт. відомств, 

140конт. ЖБК, 176 конт. інвестиційні, 
32 конт. гуртожитки)

Одноквартирні житлові будинки

Загальна кількість будинків, од 1454

Кількість мешканців таких будинків, 
осіб 5816

Місцезнаходження будинків, їх ха-
рактеристика залежно від наявнос-
ті видів благоустрою (каналізації, 
центрального опалення, водо- та 
газопостачання)

Шевченківський район

Кількість будинків, у яких відсутнє 
водопостачання та каналізація, а 
рідкі відходи зберігаються у ви-
грібних ямах, од.

128

Наявність, кількість, місцезнахо-
дження, об’єм і належність контей-
нерів (контейнерних майданчиків) 
для зберігання та збирання різних 
побутових відходів

Пакетний спосіб

Характеристика під’їзних шляхів Асфальтовані дороги

Підприємства, установи та орга-
нізацій:

Загальна кількість підприємств, 
установ та організацій, од

Всього 41, в тому числі:
11-промислових підприємств, 4 — 

охорони здоров’я
26 — управління культури

Перелік підприємств, установ та 
організацій, їх характеристика 
(бюджетні або інші споживачі, на-
явність каналізації, центрального 
опалення, водо- та газопостачан-
ня), місцезнаходження, кількість, 
об’єм, місцезнаходження та належ-
ність контейнерів

Промислові підприємства, які мають 
земельні ділянки

1.ДП Поліграфкомбінат «Україна» вул.
Дегтярівська,38–44 (державне)

2. ДП Видавництво «Преса України»
пр.Перемоги,50 (державне)

3. будинок звукозапису та друку Утос
пров.Шевченка,4 (організаційне 

об’єднння громадян з вадами зору)
4.ПАТ «Київмедпрапарат»
вул.Саксаганського,139

5. Дослідний завод зварювальних ма-
теріалів ім.Є.О.Патона (державне)

вул.О.Теліги,2
6. ДАХК «Артем» (державне)

вул.Ю.Іллєнка,2/10
7.ПАТ «НВО «Київський завод авто-

матики»
вул.Старокиївська,10 (державне)

8. ПАТ «НТК «Електроприлад»
вул.Б.Гаврилишина,27/29 (державне)
Промислові відходи передаються на 
договірних засадах спеціалізованим 
підприємствам, які мають відповідні 

дозвільні документи на операції щодо 
поводження з відходами

(додаток)
Охорона здоров’я

1.КНП «Консультативно-діагностич-
ний центр» Шевченківського району 

м.Києва
Вул.Саксаганського,100

2. КНП «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 1» 

Шевченківського району м.Києва 
вул.Б.Хмельницького,37

3. КНП «Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги № 2» Шевченківсько-

го району м.Києва вул.М.Пимоненка,10
4. КНП «Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги № 3» Шевченківсько-

го району м.Києва вул.Ризька,1
12 контейнерів, об’єм 1,1 куб.м (міс-
цезнаходження контейнерів вул.Сак-
саганського,100, вул.С.Петлюри,2/4, 

вул.Б.Хмельницького,37,вул.
Зоологічна,3, вул.М.Пимоненка,10, 
вул.Білоруська,11б, вул.Ризька,1, 
вул.Салютна,23, вул.Ольжича,16, 

вул.Д.Щербаківського,70)
(додаток)

Управління культури
26 об’єктів утворення побутових від-

ходів
4 контейнери ТПВ (додаток)

Площа зелених насаджень на те-
риторії підприємства, установи та 
організації (у разі їх наявності), га

По охороні здоров’я — 0,97337 га

Характеристику об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення 
(додатки) розміщено на офіційному сайті Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) http://dzki.kievcity.gov.ua/ за посиланням:

http://dzki.kievcity.gov.ua/content/povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy.html 
(розділ «діяльність» — підрозділ «поводження з побутовими відходами» — 
«Конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 
території міста Києва»).

Середня відстань до об’єктів поводження з відходами становить:

№  
з/п

Адміністративний  
район міста

Середня відстань перевезень ТПВ, км

на полігон
ТПВ
№ 5

на полігон
ВГВ № 6

на  
сміттєспалювальний  

завод «Енергія»
КП «КИЇВТЕПЛО-

ЕНЕРГО»

1 Голосіївський 15 2 10

2 Дарницький 20 19 0,6

3 Деснянський 33 20 14

4 Дніпровський 25 12 8

5 Оболонський 32 19 19

6 Печерський 22 9 9

7 Подільський 30 18 20

8 Святошинський 26 16 22

9 Солом’янський 22 10 15

10 Шевченківський 26 14 16

Утилізація та захоронення твердих побутових відходів здійснюється на іс-
нуючих об’єктах міста Києва:

СП «Завод «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕГО», термічне знешкодження від-
ходів (спалювання, утилізація);

полігон твердих побутових відходів № 5 (с. Підгірці Обухівського району 
Київської області) — тверді побутові відходи;

полігон великогабаритних та будівельних відходів № 6 (м. Київ, вул. Пирогівський 
шлях, 94 — 96) — великогабаритні, будівельні і нетоксичні промислові відходи.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
Конкурсні пропозиції подаються особисто керівником підприємства або за 

довіреністю — уповноваженою особою. У разі подання конкурсних пропозицій 
поштою — рекомендованим листом.

Конкурсні пропозиції подаються у конверті, на якому зазначаються повне 
найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік 
послуг, на надання яких подається пропозиція.

Місце подання конкурсних пропозицій — вул. Богдана Хмельницького, 3, 
каб. 411, м. Київ, 01001.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій — 14 вересня 2021 року
Конверти з конкурсними пропозиціями, отримані після закінчення строку 

їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу рекомен-
дованим листом.
Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання 
конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а 
також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен 
повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або 
внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.
Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом 

повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції 
та порядковий номер реєстрації пропозиції.

Перелік документів та вимоги щодо подання конкурсних пропозицій визначено 
у Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових від-
ходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 
2011 року № 1173.

Конкурсну документацію можна отримати у секретаря конкурсної комі-
сії — начальника відділу санітарної очистки та інженерного захисту території 
управління житлово-комунальної політики Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) Жилки Марини Вячеславівни, вул. Богдана Хмель-
ницького, 3, кімн. 411, м. Київ, тел. (044) 235 92 36 або поштою.
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Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про результати  

конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об'єктів приватизації, що відбулися 30.07.2021

№
з/п

Найменування /
прізвище, ім'я, по 
батькові суб'єкта 
оціночної діяль-

ності

Найменування та площа 
об'єкта оцінки

Місцезнаходження  
об'єкта оцінки

Мета  
проведення  
незалежної 

оцінки

Вартість та 
строк надання
послуг з оцін-
ки, грн / кален-

дарних днів

1.
ТОВ

«ІНВЕСТИЦІЙНА 
ОЦІНКА»

Нежитлове приміщення 
(літ.А) площею 49,2 кв. м

м. Київ,
вул. Нижній Вал, 37/20

визначення
ринкової вартості 
для приватизації

2000/5

2.
ТОВ «Оціночна  

компанія «МІСТО»
Нежитловий будинок (літ. А) 

площею 1385,7 кв. м
м. Київ, вул. Січових  

Стрільців, 91

визначення
ринкової вартості 
для приватизації

2500/7

ТОВ «ПОРЯД. ОК. УПРАВЛІННЯ НЕРУХО-
МІСТЮ» розраховані згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№ 869 та надані до виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для встановлення 
тарифи на комунальні послуги з постачання 
теплової енергії для потреб «населення» та 
«інших споживачів» та послуги з постачан-
ня гарячої води для потреб «населення» 
окремо для кожного багатоквартирного 
будинку, обладнаного системою авто-
номного теплопостачання, без урахування 
витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку. Зазначені тарифи 
встановлюються вперше. Необхідність 
встановлення тарифів викликана визна-
ченням ТОВ «ПОРЯД. ОК. УПРАВЛІННЯ 
НЕРУХОМІСТЮ» виконавцем комунальних 
послуг з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води у будинку № 59 
на вул. Жилянській та у зв’язку з вимогами 
законодавства щодо встановлення тарифів 

на послуги з постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води з 01 жовтня 
2021 року на планований період.

Найменування послуги
Прогнозний 

тариф,
грн з ПДВ

Постачання теплової 
енергії, за 1 Гкал:

населення
інші споживачі

1 659,25
2 180,03 

Постачання гарячої 
води:

населення 89,68

Зауваження та пропозиції приймають-
ся протягом 7 календарних днів від дати 
публікації даного оголошення за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 59, тел. 044-391-
17-55, за електронною адресою: info@
poryadok.com.ua.

Адреса органу, уповноваженого вста-
новлювати тарифи: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 36.Департамент культури виконав-

чого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адмі-
ністрації) оголошує конкурс на за-
міщення посад:

– генерального директора концерт-
ного закладу культури «Муніципальний 
академічний камерний хор «Київ»;

– директора-художнього керівника 
комунального закладу «Театрально-
видовищний заклад культури «Київ-
ська мала опера».

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, 
стаж роботи у сфері культури не менше 
трьох років, володіння державною мовою, 
досвід роботи на керівних посадах в орга-
нах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в 

установах, організаціях усіх форм влас-
ності 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 персональ-
них даних; автобіографія, що містить 
прізвище, ім’я та по батькові, число, мі-
сяць, рік і місце народження, інформацію 
про громадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду, місце роботи, 
громадську роботу (у тому числі на вибор-
них 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 до-
кументів про трудову діяльність та проекти 
програм розвитку відповідного закладу 
культури на один і п’ять років.

Документи приймаються до 08 вересня 
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 по 03 вересня 
2021 року до 15.45 включно приймає 
пропозиції щодо кандидатів до складу 
конкурсної комісії від громадських ор-
ганізацій у сфері культури відповідного 
функціонального спрямування.

Ухвалою Окружного адміністратив-
ного суду міста Києва про прийняття 
справи до провадження в адміністра-
тивній справі №640/17991/21 за по-
зовом Осіпчука Віктора Юрійовича до 
Київської міської ради про визнання 
протиправним та скасування пункту 
№32 (Деснянський район, терито-
ріальне розміщення паркувального 
майданчика ІІІ зона) таблиці №1 до-
датка 5 до рішення Київської міської 

ради від 23.06.20114 №242/5629 «Про 
встановлення місцевих податків і зборів 
(у редакції рішення Київської міської 
ради від 24.12.2020 №22/22).

Судове засідання відбудеться 31 
серпня 2021 року об 11:00 в примі-
щенні Окружного адміністративного 
суду міста Києва за адресою: 01051, 
м. Київ, вулиця Болбочана Петра, 8, 
корпус 1, зал судового засідання №32 
(суддя Арсірій Р. О.).

Ухвалою Окружного адміністратив-
ного суду міста Києва від 03.08.2021 
про відкриття провадження у справі 
№640/18290/21 за позовом фізичної 
особи-підприємця Смоляр Тетяни 
Федорівни до Київської міської ради 
про визнання незаконним та скасу-
вання п. 31 таблиці №1 до додатка 
5 до рішення Київської міської ради 
від 23.06.2011 №242/5629 «Про вста-

новлення місцевих податків і зборів 
(у редакції рішення Київської міської 
ради від 24.12.2020 № 22/22).

Судове засідання відбудеться 20 
вересня 2021 року об 14:30 в примі-
щенні Окружного адміністративного 
суду міста Києва за адресою: 01051, 
м. Київ, вулиця Болбочана Петра, 
8, корпус 1, зал судового засідання 
№34 (суддя Т. О. Скочок).

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!
Інформуємо, що розпорядженням виконавчого органу Київ-

ської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 
06.08.2021 № 1725 погоджено Інвестиційну програму КОМУ-
НАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛО-

ЕНЕРГО» на 12 місяців. Це розпорядження набуває чинності з  
01 жовтня 2021 року.

Зазначена інвестиційна програма розміщена на офі-
ційному вебсайті КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за посиланням:  
https://kte.kmda.gov.ua/investytsijna-programa/.

На Байковому кладовищі 
почали відкривати Стіну пам’яті
Відкриття Стіни роз-
почали з фрагменту 
«Оборона Батьківщи-
ни», на відновлення 
якого потрібно 2–3 мі-
сяці. Після закінчення 
його можуть розписати 
в кольорі.

11 серпня, почалося віднов-
лення рельєфів Стіни пам’яті на 
Байковому кладовищі. Над ними 
художники-монументалісти Ада 
Рибачук (нині покійна) і Володимир 
Мельниченко працювали 13 ро-
ків — з 1968 по 1981-тий. Але ра-
дянська влада поховала рельєфи 
під шаром бетону, оголосивши їх 
«чужими принципам соціалістич-
ного реалізму».

З кінця минулого року Фонд 
збереження культурної спадщи-
ни Ади Рибачук та Володимира 
Мельниченка («АРВМ») запустив 
збір коштів для відкриття фраг-
менту Стіни. До збору долучили-
ся не лише небайдужі кияни, але 
й представники бізнесу. Зрештою 
для початку робіт спільними зусил-
лями зібрали 300 тисяч гривень: 
щоб відкрити весь фрагмент, по-
трібно 2 мільйони.

89-річний Володимир Мельни-
ченко розповів, що через початок 
війни на Сході вирішив відкрити 
стіну не з її початку, а з серед-
ини — з фрагменту «Оборона Ві-
тчизни». Цей рельєф складається 

з двох фігур: одна жінка зображена 
з горном і закликає до оборони, 
друга черпає життєдайну воду, 
що надасть сил у війні з ворогом.

«Цей фрагмент став надією на 
відкриття у майбутнього всієї Стіни 
пам’яті, чиї рельєфи у 1,5 тисячі 
кв. метрів приховані під бетоном 
з 1982 року. Адже про цю роботу 
знають у світі, через фотографії 
і описи у книгах, але навіть не під-
озрюють, що вона знаходиться під 
бетоном», — зазначає Володимир 
Мельниченко.

Спочатку фахівці будуть слідку-
вати, чи на місці робіт не станеться 
зсувів і як буде «поводитись» сама 
стіна, тому роботи вестимуться по-
ступово. Відповідно від результатів 
відкриття фрагменту будуть плану-
вати роботи з відкриття всієї стіни.

«Думаю, на відкриття фрагмен-
ту знадобиться 2–3 місяці. Якщо 
все складеться добре, то стіну ще 
й розмалюють, адже вона має бути 
кольоровою — як саме життя», — 
підкреслює Володимир Мельничук.

Перша заступниця директорки 
Департамент культури КМДА Юлія 
Кепліна пообіцяла від імені місь-
кої влади всіляко підтримувати 
цей проєкт.

«Через два тижні ми будемо свят-
кувати 30 років незалежності нашої 
держави і, мені здається, це дуже 
вдалий час, щоб почати відновлення. 
Відновлення поваги, гідності наших 
митців і пам’яті», — зазначила Юлія 
Кепліна. — «Сподіваюсь, що віднов-
лення Стіни пам’яті стане першим 
кроком у поступовому системному 
відродженні несправедливо забутих 
імен творців і їх шедеврів».

У фонді АРВМ підкреслюють, що 
мають офіційні дозволи на роботи 
від Київської міської державної 
адміністрації, Спеціалізованого 
управління протизсувних підзем-
них робіт (СУППР) та оформлені 
договори з КП «Київський кре-
маторій».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Дарницькому районі 
створили новий мурал
Київські художниці два місяці працювали 
над стінописом на тему нещасливих стосунків.

Столичні художниці закінчи-
ли роботу над першим муралом 
важливого соціального проєкту 
«Народжені з попелу» за підтримки 
ЮНЕСКО, Вітару Італія та фонду 
FFUN SDG. Стінопис понад два мі-
сяці малювали на фасаді багато-
поверхівки на вул. Княжий Затон, 
21 художниці Юлія Абрамова та Яна 
Власенко-Бернацька.

І ось цього тижня роботи за-
кінчили. На ньому зображена 
щаслива жінка, яка змогла піти 
від кривдника і стала вільною. 
Про це журналістці нашого ви-
дання повідомила авторка проєкту, 
київська фотохудожниця Євгенія 
Фулен. До ідеї створити такий 
проєкт її підштовхнула історія її 
подруги, яка, на жаль, потерпала 
від тиранії.

«Кожна третя жінка в Україні 
страждає від знущань у родині, 
а кожна десята — помирає після 
нанесених травм. Аби хоч якось 
зарадити такій сумній статистиці, 
я вирішила зробити серію муралів, 
присвячених домашньому насил-
лю», — розповідає «Вечірньому 
Києву» Євгенія Фулен.

Згодом ще два мурали з серії 
«Народжені з попелу» з’являться на 
вулиці Саксаганського та Вербицько-
го. На них також намалюють жінок, 
які знайшли в собі сили сказати «ні» 
знущанням і тиранії.

Нагадаємо, що останніми ро-
ками Київ активно запроваджує 
заходи проти домашнього насиль-
ства. Торік у столиці відкрили дві 
кризові кімнати. Першу на правому 
березі — у травні, а другу на ліво-
му — у листопаді. Аби вберегти 
від кривдників, адреси кімнат не 
розголошують.

Потрапити туди може кожна лю-
дина, викликавши поліцію, звер-
нувшись особисто до Київського 
міського Центру гендерної рівності, 
запобігання та протидії насильству, 
чи до соціальних служб, які підго-
тують направлення. Можна зателе-
фонувати також на «гарячу лінію» 
15–00 зі стаціонарного телефону чи 
272-15-00 — з мобільного. Отримати 
допомогу можете також, написавши 
на ел. адресу kmc.gender@gmail.
com, або звернувшись у Центр на 
вул. Іллєнка, 20.
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