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Мер Віталій Кличко ініціює створення 
в столиці районних рад
Районні ради у Києві 
ліквідували ще у 2010 
році, при режимі Яну-
ковича. Столичний мер 
назвав кілька причин, 
чому їх потрібно по-
вернути киянам.

Київський міський голова Ві-
талій Кличко ініціює розгляд Ки-
їврадою питання щодо створення 
районних рад в Києві.

«Нагадаю, районні ради у киян 
забрав режим Януковича у 2010 
році, і до сьогодні базове місцеве 
самоврядування в Києві не було 
повернуто. Отже, це рішення не 
лише актуальне, але і „перезріле“.

Сьогодні політики та посадов-
ці найвищого рівня намагають-
ся контролювати Київ, хоча це 
мають робити кияни. Саме тому 
повернення до районних рад — це 
посилення децентралізації, яку 
згортають останнім часом.

Повернення райрад — це євро-
пейський шлях розвитку столиці 

на противагу спробам згорнути 
децентралізацію», — наголосив 
Віталій Кличко.

За словами міського голови, 
для того, аби повернути районні 
ради киянам, існує кілька важли-
вих причин.

По-перше, Київ занадто велике 
місто, щоб кияни могли особисто 
знати свого депутата, скаржитись 
та доносити йому свої ідеї. Адже 
кожен район міста — це спроможна 
громада з кількістю населення 
невеликого обласного центру, яка 
живе і розвивається. Депутати ра-

йонних рад будуть на постійному 
зв’язку зі своїми сусідами, зможуть 
більш оперативно реагувати на 
їхні проблеми.

По-друге, більше представни-
цтва — більше прозорості. Київська 
влада вже сьогодні є лідером серед 
усіх міст по прозорості роботи. Зо-
крема, столиця першою повністю 
відкрила детальну інформацію 
про бюджет міста через онлайн 
сервіс «Відкритий бюджет», та-
кож всі закупівлі проводять через 
сервіс «ProZorro» (за що місто на-
віть отримало відзнаку). Але, як 

кажуть, демократії та прозорості 
багато не буває. Запровадження 
районних рад дозволить киянам 
розуміти — на що і як витрача-
ються бюджет в їхньому районі 
та впливати на це.

По-третє, більше депутатів не 
означає більше витрат. Всі депутати 
районних рад будуть працювати 
на громадських засадах, тобто без 
заробітної платні. Так само, до речі, 
як і депутати міської ради.

Також, за даними різних опиту-
вань громадської думки, близько 
70% киян хочуть повернути ра-
йонні ради.

«До голосу киян мають прислуха-
тися і центральна влада, і депутати 
Київської міської ради. Прошу 
всі фракції та кожного окремого 
депутата Київради проявити му-
дрість та мужність при розв’язанні 
цього питання», — підкреслив Ві-
талій Кличко.

Питання створення районних 
рад Київрада розгляне на одному 
з найближчих пленарних засідань.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Київ презентував свій туристичний потенціал у Дубаї
В Об’єднаних Арабських Еміратах розпочалася 
міжнародна конференція «Дні Києва в Дубаї».

Зокрема, офіційна делегація укра-
їнської столиці презентує в еміраті 
Дубай туристичний потенціал нашого 
міста для громадян ОАЕ. Адже цього 
літа Україну відвідали майже 30 тисяч 
туристів з арабських країн. А це справ-
жній рекорд для туристичної галузі, 
яка починає потроху відновлюватися 
після року карантинних обмежень.

Як зазначила заступниця голови 
КМДА, керівниця делегації Ма-
рина Хонда, цього року Київ став 
дуже популярним серед туристів 
із країн Перської затоки, зокрема 
з Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Наше місто стало дуже до впо-
доби туристам з цього регіону за-
вдяки нашій культурі, унікальним 
історичним об’єктам, можливостям 
різноманітного відпочинку. Та-
кож гостей з цих країн приваблює 
і шопінг за приємним цінами», — 
розповіла Марина Хонда.

За її словами, сьогодні Київ роз-
виває п’ять пріоритетних напрямів 
туризму — історичний, подієвий, 
діловий, гастрономічний та медич-
ний. Тому кожен турист зможе зна-
йти для себе щось своє та відкрити 
нові враження. Крім того, як зазна-
чила Марина Хонда, інфраструктура 
Києва має можливості проведення 
заходів будь-якого рівня.

Своєю чергою, начальниця Управ-
ління туризму та промоцій КМДА 
Марина Радова зауважила, що у Києві 
вживаються всі необхідні заходи для 

запобігання поширенню COVID-19, 
тому перебування туристів у місті 
є безпечним. Також столиця України 
впроваджує цифрові технології для 
підвищення комфорту туристів.

«Офіційний туристичний портал 
Києва kyivcitytravel.com.ua містить 
інформацію про основні популярні 
маршрути та локації. На сайті можна 
ознайомитися з екскурсіями, які 
відкриють місто для туристів», — 
повідомила Марина Радова.

Вона також наголосила, що у Києві 
в більшості закладів і магазинів 
можна розрахуватися за допомогою 
кредитних карток та системи PayPass, 
що спрощує для туристів операції 
з обміном валют. Крім того, за сло-
вами Марини Радової, українська 
столиця пропонує платформу для 
кооперації між міською владою та 
бізнесом, можливість крос-промоції 
між містами України та закордоном.

Детальніше з туристичним потен-
ціалом Києва присутніх на конфе-
ренції ознайомили віце-президент 
Асоціації в’їзних туроператорів 
України Наталія Соболєва, голова 
Всеукраїнської асоціації медичного 
туризму Віолетта Янішевська, пред-
ставник Всеукраїнської асоціації 
гідів Вячеслав Арещенко та радник 
голови Київської торгово-промис-
лової палати Дмитро Беспалов.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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За зміст рекламних оголошень відповідає  
рекламодавець.  

Реклама друкується мовою оригіналу.

Оголошення про проведення 
у 2022 році конкурсу проектів 
з реалізації енергоефективних 
заходів у житлових будинках 
міста Києва, в яких створені 
об’єднання співвласників бага-
токвартирних будинків, а також 
у кооперативних будинках

Відповідно до Положення про 
конкурс проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у жит-
лових будинках міста Києва, в яких 
створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а та-
кож у кооперативних будинках, 
затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 26.12.2014 року 
№ 865/865 (зі змінами) конкурсна 
комісія виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) оголо-
шує конкурс проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у жит-
лових будинках міста Києва, в яких 
створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також 
у кооперативних будинках.

Напрямами реалізації проектів є:
• капітальний ремонт, реконструк-

ція та технічне переоснащення 
теплових пунктів та встанов-
лення нових індивідуальних 
теплопунктів;

• капітальний ремонт та утеплення 
фасадів;

• теплоізоляція та капітальний 
ремонт дахів і підвальних пе-
рекриттів;

• заміна вікон на енергозберігаючі 
та дверей в місцях загального 
користування;

• капітальний ремонт, реконструк-
ція або модернізація внутрішньо-
будинкових інженерних мереж;

• встановлення будинкових за-
собів обліку теплової енергії 
на опалення та/або на гаряче 
водопостачання;

• заміна освітлювальних приладів 
у місцях загального користу-
вання на енергоефективні та/
або встановлення датчиків руху 
для регулювання освітленості в 
місцях загального користування;

• реконструкція, технічне пере-
оснащення систем теплопос-
тачання та/або гарячого водо-
постачання із застосуванням 
відновлюваних чи альтернатив-
них джерел енергії;

• капітальний ремонт, реконструк-
ція або технічне переоснащення 
внутрішньобудинкового елек-
тричного обладнання;

• інші енергоефективні заходи.
Форма подання проекту вста-

новлена додатком до Положення 
про конкурс проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у жит-
лових будинках міста Києва, в яких 
створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також 
у кооперативних будинках», за-
твердженого рішенням Київської 
міської ради від 26.12.2014 року 
№ 865/865 (зі змінами).

До проекту додаються (комплект 
документів):

техніко-економічне обґрунту-
вання проекту;

документ, що підтверджує по-
вноваження особи на підписання 
проекту;

документи, що підтверджують 
наявність одного або кількох видів 
гарантування оплати;

витяг з протоколу загальних збо-
рів співвласників, що підтверджує 
їх рішення брати участь у конкурсі.

ВАЖЛИВО!
Зважаючи на встановлення 

карантину та запровадження по-
силених протиепідемічних заходів 
у зв’язку із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, прийом проектів 
для участі в Конкурсі буде здійсню-
ватись фахівцями Департаменту ви-
ключно за попереднім записом з 18 
жовтня 2021 року до 01 грудня 
2021 року щоденно з 8:40 до 11:40 
години за адресою: вул. Велика 
Житомирська, буд. 15-А, каб. 9.

Записатися для подання про-
ектної пропозиції можна за номе-
ром телефону: (044) 279–81-86 
починаючи з 18 жовтня 2021 року.

До розгляду приймаються ви-
ключно ті Проєкти, які мають по-
вний комплект документів. У разі 
відсутності будь-якого документу 
з переліку, Проект не приймається 
до розгляду і повертається пред-
ставнику ОСББ/ЖБК!

Консультації з приводу під-
готовки та оформлення проек-
тів можна отримати надіславши 
питання на електронну адресу:  
70na30kyiv@ukr.net

ДО УВАГИ КИЯН!
Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» інформує про намір встановити (шляхом перегляду) 

тарифи на теплову енергію, комунальні послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами 
категорій «населення», «інші споживачі» на період з 01 жовтня по 30 вересня, відповідно до вимог постанови КМУ від 01.06.2011 № 869 
(зі змінами).

Чинні тарифи на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплову енергію, на послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води для КП «Житло-сервіс» встановлені розпорядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА) від 28.01.2019 № 138.

Необхідність розрахунку планованих тарифів на теплову енергію, комунальні послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої 
води обумовлено наступними факторами:

– введення в дію постанови КМУ від 16.06.2021 №613 «Про внесення змін до постанови «Про внесення змін до Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої 
води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення»;

– введенням в дію вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2I89-VHI;
– зменшенням відсотку відшкодування діючими тарифами всіх економічно обґрунтованих витрат КП «Житло-сервіс» на виробництво, тран-

спортування та постачання теплової енергії, а також надання комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Тарифи

Постачання теплової енергії  
(населення = інші споживачі), грн/Гкал з ПДВ

Постачання гарячої води  
(населення), грн/м3 з ПДВ

Діючий Планований збільшення Діючий 
Плано-
ваний

збіль-
шення

з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних 
теплових пунктів (вул. Баренбойма, 3, 7, 9, 13, 17,
вул. Котельникова, 11–13)

1554,50 2595,48 67,0% 93,48 130,1 39,2%

без урахування витрат на утримання та ремонт централь-
них теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання
індивідуальних теплових пунктів (пров. Моторний, 9, 9А)

1554,50 2563,83 64,9% 93,48 128,66 37,6%

для будинків, обладнаних системою автономного опалення 
вул. Котельникова, 1

1554,50 2411,85 55,2% 93,48 121,85 30,3%

для будинків, обладнаних системою автономного опалення 
пр. Науки, 80А/73

1554,50 2213,08 42,4% 93,48 112,91 20,8%

У планованих тарифах передбачено:
– нові принципи договірних відносин, що виникають у процесі надання та споживання комунальних послуг,
– нові вимоги законодавства до формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з постачання теплової енергії і поста-

чання гарячої води;
– диференціація тарифів в залежності від наявності/відсутності витрат підприємства на центральні теплові пункти, індивідуальні теплові 

пункти та системи автономного опалення:
– розрахунок тарифів окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення. З усією повною 

інформацією щодо планованих тарифів можна ознайомитися на офіційному сайті КП «Житло-сервіс» за посиланням https://www.zhitlo-
service.kiev.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються впродовж 7 календарних днів з 19.10.2021 за адресою 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, 
25Б та на електронну адресу jitlo-servis2000@ukr.net.

Місцезнаходження органу, уповноваженого встановлювати тарифи: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «МАСТЕР-АВІА» має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин  
у атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами для промислового майданчи-
ка (02000 Україна, м. Київ, вул. Медова, 
2), готелю «Жуляни» (03036 Україна, м. 
Київ, Повітрофлотський проспект, 92), 
нафтобази (03036 Україна, м. Київ, Пові-
трофлотський проспект, 96-Б).

Промисловий майданчик спеціалізуєть-
ся на обслуговуванні авіатранспорту та на 
наданні послуг пов’язаних з перевезенням 
пасажирів. Основними технологічними 
процесами, що супроводжуються викида-
ми забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря є робота двигунів внутрішнього 
згорання, зберігання, налив та відпуск 
нафтопродуктів, приготування їжі, спа-
лювання органічного палива в котельні.

Готель «Жуляни», надає послуги для 
короткочасного проживання відвідувачів, 
викиди забруднюючих речовин у атмос-
ферне повітря здійснюються під час при-
готування їжі.

Нафтобаза використовується для 
зберігання нафтопродуктів. Основними 
технологічними процесами, що супрово-
джуються викидами забруднюючих речовин 
у атмосферне повітря є зберігання, налив 
та відпуск нафтопродуктів.

У викидах промислового майданчика, 
готелю та нафтобази присутні наступні 
забруднюючі речовини: масло мінеральне 
нафтове (веретенне, машинне, цилін-

дрове та інш.) (0,0000001 т/рік), бензин 
(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку 
на вуглець) (8,694695 т/рік), вуглеводні на-
сичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та 
ін.) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець (4,0443712 т/рік), гас (1,514210 
т/рік), оксид вуглецю (11,159205 т/рік), 
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту (3,492016 
т/рік), діоксид сірки (діоксид та триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки (0,487061 
т/рік), вуглецю діоксид (3266,73231 т/рік), 
азоту (1) оксид [N2О] (0,071378 т/рік), 
метан (0,529678 т/рік), неметанові леткі 
органічні сполуки (НМЛОС) (0,77671 т/рік), 
суспендовані тверді частинки, недифе-
ренційовані за складом (0,883814 т/рік), 
ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 
(0,0000027 т/рік), акролеїн (0,033113 т/рік).

Згідно звіту про проведення інвен-
таризації стаціонарних джерел викидів 
забруднюючих речовин рівні забруднення 
атмосферного повітря не перевищують 
гранично-допустимих концентрацій по 
всіх забруднюючих речовинах. Технологічні 
процеси характеризуються стабільністю 
параметрів, аварійні викиди забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря відсутні. 

Зауваження громадських організацій та 
окремих громадян приймаються впродовж 
30 календарних днів від дати публікації 
інформації Солом’янською районною в 
місті Києві державною адміністрацією за 
адресою: 03020, м. Київ., просп. Пові-
трофлотський, 41, тел./ф. (044) 226-20-88.

Втрачено атестат про середню освіту № 707072 видане 15.06.1988, Київ-
ською середньою загальноосвітньою трудовою політехнічною школою №83 
м. Києва Касяну Сергію Анатолійовичу, вважати недійсним

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОДОВЖУЄ ПОШУК  
КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ  

Шевченківського та Святошинського  
районних судів міста Києва

Якщо Ви виявили бажання бути присяжним районного суду міста 
Києва і відповідаєте вимогам, встановленим Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», просимо подати до Київської міської 
ради за адресою: вул. Хрещатик, 36 такі документи:

1. заяву про включення до списку присяжних відповідного 
районного суду міста Києва (далі - заява) за формою, згідно зразку;

2. копію паспорта громадянина України;
3. копію документа, який у встановленому законом порядку 

підтверджує реєстрацію місця проживання;
4. довідку встановленої форми, яка містить відомості з пер-

сонально- довідкового обліку єдиної інформаційної системи 
Міністерства внутрішніх справ України про відсутність (наявність) 
судимості (скорочену);

5. довідку відповідного закладу охорони здоров'я про від-
сутність (наявність) психіатричних чи інших протипоказань до 
виконання обов'язків присяжного;

6. інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією 
правопорушення за останній рік.

Кандидат особисто засвідчує копії наданих документів у 
встановленому порядку.

Кандидат несе персональну відповідальність за достовірність 
наданої ним інформації та поданих документів.

Довідки за телефоном: (044) 202-76-88

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Київська міська рада

(прізвище, ім 'я, по батькові кандидата в присяжні  
у родовому відмінку)

(постійне місце проживання кандидата в присяжні)

(контактний номер телефону)

(електронна адреса кандидата в присяжні)

Заява
Прошу включити мене до списку присяжних          (вказується назва 

районного суду міста Києва)         .
Інформую, що до мене не застосовуються норми, визначені 

частиною другою статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів». Обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні 
правосуддя відсутні.

Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних 
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» та оприлюднення відомостей стосовно мене як кандидата 
в присяжні на офіційному сайті Київської міської ради.

Підтверджую повноту, достовірність інформації в поданих 
мною документах.

Перелік документів, що додаються до заяви:

(
«
число

»
)  (місяць)     (рік)     підпис

Додаткова інформація:

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуаль-
ним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом 

із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

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

визнання недієздатною;
• визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
• усиновлення;
• надання особі психіатричної допомоги;
• примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного 

закладу. 
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких перед-

бачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням 
обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох про-
фесійних суддів та трьох присяжних.

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

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

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

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

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

5.Особи, на яких протягом останнього року накладалося адмі-
ністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

6.Громадяни, які досягай шістдесяти п'яти років.
7.Особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді випла-

чується винагорода.
За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за 

місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, ви-
значені законом. Час виконання присяжним обов'язків у суді за-
раховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного 
з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час 
виконання ним обов'язків у суді не допускається.

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

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

«Про запобігання корупції» до суб’єктів декларування та відпо-
відальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні 
(під час виконання ними обов’язків у суді).

21.10.2021 о 09:30 в приміщенні 
Окружного адміністративного суду 
міста Києва (вул. Болбочана Петра 
8, корпус 1, м. Київ, зал судових за-
сідань №8, суддя Григорович П.О.) 
відбудеться судове засідання в адмі-
ністративній справі № 640/25171/21 
за адміністративним позовом Ку-
черявого О.О. до Київської міської 

ради про визнання протиправним та 
скасувати рішення Київської місь-
кої ради від 10 червня 2021 року 
№1455/1496 «Про затвердження 
детального плану території в межах 
вулиць Юрія Кондратюка, Михайла 
Майорова (Петра Калнишевського), 
північної та західної межі лісу в Обо-
лонському районі м. Києва.

У Києві триває реконструкція 
Бортницької станції аерації

Нині місто виконує свою частину 
роботи перед тим, як на об’єкті 
розпочнеться етап реалізації про-
єкту за кредитні кошти японського 
агентства міжнародного співро-
бітництва JICA.

Реконструкція насосної стан-
ції першого підйому наразі фі-
нансується з державного фонду 
регіонального розвитку та бюдже-
ту Києва.

Перевірки масштабних робіт 
на БСА, які розпочали у 2018 році, 
стали регулярними з боку влади 
столиці. У понеділок, 18 жовтня, 
інспекцію провів заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв.

Насосна станція першого під-
йому — це величезний комплекс 
споруд, який потрібно наново від-
будувати, адже старий комплекс 
пропрацював 57 років й вичерпав 
свій ресурс через вік та збільшення 
обсягів стічних вод, які станція 
приймає на очищення з Києва 
й багатьох населених пунктів об-
ласті. Нову насосну станцію бу-
дують діаметром 27 м, глибиною 
12 м та влаштовують комплекс 
обвідних колекторів з камерами 
переключень.

Роботи на об’єкті вже викона-
ні на 63% від запланованого — 
тут змонтували насосне обладнан-

ня, уклали три нитки напірного 
трубопроводу діаметром 1400 мм, 
влаштували монолітні залізобетон-
ні конструкції надземної частини 
насосної станції першого підйому.

У Київводоканалі запевнили, 
що будівництво забезпечене фі-
нансуванням до кінця року й всі 
заплановані роботи будуть ви-
конані вчасно.

У Київводоканалі підкреслюють, 
що будівництво насосної станції 
першого підйому БСА забезпе-
чить безперебійну подачу кана-
лізаційних вод Києва на споруди 
1 блоку Бортницької станції аерації. 
А сучасне насосне обладнання під-
вищить енергоефективність станції 
та надійність очищення стічних вод.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»



19 жовтня 2021 р. 
№ 48 (5409) 3ІНТЕРВ’Ю
Ганна СТАРОСТЕНКО: «Вакцинація — 
єдина альтернатива локдауну у Києві»
Заступниця голови КМДА, депутатка Київради від фракції УДАР 
Ганна Старостенко розповіла в інтерв’ю про те, що Київ може потрапити 
в червону зону через небажання містян вакцинуватися, про нові 
програми з охорони здоров’я, затверджені Київрадою, й про борги, 
які держава має віддати медикам.

Про небезпеку 
для Києва через 
нещеплених 
мешканців

— Вакцинувалося найбільш 
активне населення Києва. Який 
буде підхід до малоактивного 
та упередженого населення? 
Що робити?

—   В е д е м о  а к т и в н у 
роз’яснювальну роботу, тому що 
бачимо: найбільше хворих нині 
з категорії невакцинованого насе-
лення. Статистика наразі невтішна: 
у столиці щодня збільшується кіль-
кість хворих та госпіталізованих — 
станом на сьогодні (інтерв’ю було 
записане минулого тижня — прим. 
ред.) заповненість ліжок у лікарнях, 
які визначені для прийому хворих 
на COVID-19, складає 44,6%.

Щоби попередити можливий 
локдаун, маємо максимально 
швидко вакцинувати людей. Іншої 
альтернативи немає. Набув чин-
ності Наказ Міністерства охорони 
здоров’я про обов’язкову вакцина-
цію для окремих груп професій. Він 
стосується освітян, працівників 
державних та місцевих органів вла-
ди, які мають пройти обов’язкову 
вакцинацію до 7 листопада. Інакше 
вони не будуть допущені до роботи. 
Бачимо, що в уряді також планують 
розширювати перелік цих професій 
іншими, стратегічно важливими 
для міста й держави.

— Чи вистачає ресурсів для 
такої роботи?

— Вистачає, і місто постійно шу-
кає нові можливості для їх розши-
рення: збільшуємо кількість пунк-
тів, робимо максимально зручну 
логістику, щоби кожен охочий міг 
приїхати й щепитися. Вакцин до-
статньо, і є вибір — Coronavac, Pfizer, 
AstraZenecа. На сьогодні працюють 
57 мобільних бригад, створені для 
виїзду на підприємства, у колективи.

У ТРЦ щотижня розширюємо 
кількість пунктів вакцинації й нині 
їх вже 22. Ще 117 пунктів щеплен-
ня працюють на базі лікувальних 
закладів міста, діє також центр 
масової вакцинації у МВЦ та 21 мі-
ні-вакцинальний центр.

Ми звертаємося до молодого ак-
тивного населення: вакцинуйтеся 
самі та переконуйте інших, приводь-
те старших родичів, сусідів на ще-
плення. Адже бачимо, що сьогодні 
до лікарень потрапляють з тяжкими 
формами ковіду саме люди стар-
шого віку, які не зробили жодної 
дози щеплення. Це люди віком 65+ 
з супутніми захворюваннями, таки-
ми як цукровий діабет, серцево-су-
динні хвороби. Тому вакцинація — 
це єдиний спосіб вберегтися від 
госпіталізації й тяжких наслідків.

— Скільки ще населення сто-
лиці треба вакцинувати, щоб 
можна було говорити про колек-
тивний імунітет, і чи це працює 
з ковідом?

— Хотілося б охопити повним 
циклом вакцинації чим більше киян, 
аби сформувати колективний імуні-
тет (а це — не менше 70% дорослого 
населення!) та зменшити кількість 
тяжких перебігів, госпіталізацій 
і летальних випадків. Але місто готу-
ється до різних сценаріїв. Нова хви-
ля зачепить саме невакцинованих 
людей, а їх, на жаль, багато. І нині 
98% летальних випадків саме серед 
людей, що не зробили щеплення.

До речі, Київ впевнено втримує 
лідерство серед інших регіонів 
України у вакцинальній кампанії. 
Так, за підрахунками Міністер-
ства охорони здоров’я, за останні 
7 днів, найвищі темпи вакцинації 
по Україні показує столиця. Від 
початку вакцинальної компанії 
маємо 1 млн 874 тисячі щеплень: 
першою дозою здійснено 930 тисяч 
щеплень, другою — 943 тисячі.

Проте хотілося б, щоб ці по-
казники були вищими, щоб люди 

максимально свідомо підійшли 
до проблеми й вакцинувалися. 
На заваді вірусу може стати ви-
ключно вакцинація. Бачимо 
це на досвіді багатьох країн. На-
приклад, скандинавських — у Данії, 
Швеції тепер знімають усі каран-
тинні обмеження, тому що 90% 
населення — вакциновані. Так, 
люди хворіють, але у легких фор-
мах, не потребують госпіталізацій, 
не має такої кількості летальних фі-
налів. Нам треба рухатися в цьому 
ж напрямку.

Наголошу також, що велика кіль-
кість громадян щодня приїжджає 
на роботу у Київ. І вони можуть 
зробити щеплення у столиці.

Що пропонує киянам 
нова міська програма 
«Громадське 
здоров’я»

— На останньому пленарному 
засіданні сесії Київради депу-
тати проголосували за дві важ-
ливі медичні програми. У чому 
їх суть?

— Ми прийняли абсолютно нову 
міську цільову програму «Громад-
ське здоров’я». Вона унікальна для 
України. Головна мета її реаліза-
ції — недопущення захворюваності 
серед населення Києва. Запобігати 
хворобі легше, ніж лікувати. Тому 
програма спрямована на профілак-
тику та раннє виявлення захворю-
вань у якомога більшої кількості 
людей. Створюємо умови, щоби 
людина мала змогу пройти ранню 
діагностику й лікування, популя-
ризуємо в цій програмі здоровий 
спосіб життя.

Також розширили спектр діа-
гностики (скринінгу) цукрового 
діабету, серцево-судинних захво-
рювань, гепатитів В, С, скринін-
ги новонароджених. Якщо зараз 
у пологових будинках Києва роблять 

чотири скринінги, то з наступного 
року їх перелік буде розширено 
до 31. Можна буде на ранніх стадіях 
виявляти можливі генетичні від-
хилення й допомагати їх подолати.

Окрема увага  — жіночому 
здоров’ю, адже більшість населення 
міста саме жінки, які у нас, на жаль, 
мало приділяють уваги своєму 
здоров’ю. Такі захворювання як рак 
молочної залози чи рак шийки 
матки можна виявити на ранніх 
стадіях та пролікувати, й потім 
навіть народжувати дітей.

Щоб скористатись послугами, 
потрібно звернутися до свого сі-
мейного лікаря, який направить 
в ту чи іншу лабораторію, де можна 
буде безкоштовно зробити тести, 
скринінги, діагностику. І ми дуже 
сподіваємося, що з нового року 
програма активно запрацює. 
На її втілення виділено 834 міль-
йони гривень.

Паралельно були внесені допо-
внення до програми «Здоров’я киян», 
тому що вона також передбачала 
деякий спектр профілактичних 
заходів. Але їх було не так багато.

Загалом по програмі на цей рік 
передбачено збільшення видатків 
на 285,8 млн грн, на наступний — 
на 434,2 мільйона.

Що змінилося? Ми передбачили 
фінансування на закупівлю закла-
дами охорони здоров’я лікарських 
засобів та медичних виробів для лі-
кування хворих на COVID-19, збіль-
шення видатків на будівництво, 
реконструкцію, капремонти закла-
дів, а також ремонт та оновлення 
їх обладнання. Також у наступному 
році буде збільшено фінансування 
КНП «Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 
міста Києва» в частині централі-
зованого забезпечення послугами 
спеціалізованого автотранспорту. 
Це надасть можливість підняти за-
робітну плату медикам «швидкої», 
яка, до речі, найвища у порівнянні 
з іншими регіонами країни.

Чи будуть гроші 
на медицину 
в наступному році

— Які проблеми зараз має сто-
лична медицина з Національною 
службою здоров’я?

—  Наразі є  заборгованість 
з виплати заробітної плати ме-
дикам комунальних закладів Ки-
єва, яка пов’язана з несвоєчасною 
оплатою НСЗУ коштів за догово-
рами про медичне обслуговуван-
ня населення, несвоєчасним вне-
сенням змін до таких договорів 
та неповним врахування службою 
даних про кількість послуг, наданих 
нашими столичними закладами 
охорони здоров’я. Місто постійно 
на зв’язку з НСЗУ та МОЗ щодо 
розв’язання цієї проблеми.

Нагадаю, згідно з бюджетним 
законодавством фінансування за-
робітної плати працівникам кому-
нальних медзакладів, які уклали 

договори з НСЗУ, з місцевого бю-
джету не передбачено.

Поза тим Київ робить все, що від 
нього залежить та навіть більше, 
щоб підтримати комунальні за-
клади охорони здоров’я: сплачує 
без затримок комунальні послу-
ги, витрачає кошти на розвиток 
установ — капремонти, закупівлю 
обладнання та медикаментів.

Минулого року ми знайшли 
спосіб підтримати наших меди-
ків і запровадили безповоротну 
фінансову допомогу для  них. 
У міському бюджеті-2021 перед-
бачили на ці потреби 1,5 млрд грн, 
і за вісім місяців ми вже виплатили 
828 млн грн медикам вторинної 
та третинної ланки.

Крім того, Київрада на тому тиж-
ні звернулася до Уряду та Верховної 
Ради щодо належного фінансового 
забезпечення охорони здоров’я, 
закладів охорони здоров’я та за-
робітних плат медичних праців-
ників. Зараз це дуже важливо, тому 
що формується бюджет держави 
на наступний рік. І ми його ре-
тельно вивчили: при тому, що за-
галом, в порівнянні з минулим 
роком, фінансування медицини 
збільшується, цих коштів галузі 
не вистачить.

Закон «Про медичні гарантії» 
чітко вказує: на сферу охорони 
здоров’я має виділятися не менше 
5% ВВП. Кошти мають піти на зарп-
лати, на надання медпослуг. Але, 
на жаль, компенсація від держави 
медичним установам надходить 
не в повному обсязі.

Тому Київрада ухвалила звер-
нення до Уряду й депутати наголо-
шували на необхідності перегляну-
ти проєкт бюджету в частині витрат 
на медицину. Адже держава на хви-
лі нового сплеску коронавірусу має 
дбати про медиків і передбачити 
кошти, які необхідні й для заробіт-
ної плати, й для надання якісних 
медпослуг за договорами медичних 
гарантій від держави.

— А що можна сказати про 
проєкт столичного бюджету 
на наступний рік?

— Ми зробимо все, що в наших 
силах, щоби столичний бюджет 
медицини був принаймні не мен-
ше, ніж минулого року. 7 жовтня 
відкоригували бюджет цього року, 
і зараз почали працювати над 
бюджетом на 2022 рік, де хотілося 
б передбачити всі необхідні ви-
датки, але відповідно до тих ре-
форм, що відбуваються у медичній 
галузі. Тому що наразі органи 
місцевого самоврядування мо-
жуть тільки підтримувати свої 
заклади у вигляді оплати кому-
нальних послуг, розвивати їх, 
ремонтувати, будувати, закупову-
вати обладнання. Буде збережено 
й безповоротну матеріальну до-
помогу, щоб підтримати наших 
лікарів.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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У Дарницькому районі відкрили 
пам’ятний знак захисникам
Пам’ятник встановили 
поблизу будівлі 
Дарницької РДА, 
у сквері імені Кошиця.

14 жовтня, до Дня захисника та 
захисниць України, у Дарницькому 
районі відкрили пам’ятник во-
їнам, загиблим за незалежність 
і територіальну цілісність на схо-
ді країни.

За словами головного архітекто-
ра проєкту Олексія Шевченко, ниж-
ня частина пам’ятника у вигляді 
хреста з граніту — символізує 
Збройні Сили України та всі вій-
ськові формування. Центральна 
частина — це колона з нержавіючої 
сталі, яка зроблена з трьох пластин 
та створює ефект голограмності, що 
символізує сучасні методи ведення 
гібридної війни, яка не є помітною.

Зверху  — гербовий тризуб 
у вигляді сокола, який ще з давніх 
часів є символом України. Він долає 
двох змій, що символізує боротьбу 
України з імперськими амбіція-
ми Росії.

У церемонії взяли участь родичі 
загиблих героїв, представники 
міської та районної влади, ветера-
ни Збройних Сил України та інші.

Під час відкриття пам’ятника 
заступниця голови КМДА Марина 
Хонда наголосила, що в Києві 32 
тисячі учасників АТО. Водночас 400 
киян-атовців загинули на сході від 
початку бойових дій.

«Свято Покрови завжди було 
святом наших воїнів. Саме тому 
в цей день ми відзначаємо й День за-

хисників та захисниць України. Ми 
як ніхто знаємо, що таке боротьба за 
незалежність, адже вже восьмий рік 
триває війна на Донбасі. Але завдяки 
нашим захисникам і захисницям 
ми можемо жити у мирному Ки-
єві, під мирним небом. І сьогодні 
у Дарницькому районі ми відкрили 
пам’ятний знак воїнам АТО, який 
стане місцем не тільки пам’яті та 
скорботи, а й символом незламності 
та сили духу», — зазначила під час 
відкриття Марина Хонда.

Голова Дарницької райдержад-
міністрації Ярослав Лагута під-
креслив, що відкриття пам’ятника 
об’єднало нині всіх дарничан: 
«Сьогодні ми зібралися на цьому 
місці та освятили пам’ятник, який 
дуже хотілося б, щоб став не лише 
місцем пам’яті та меморіалом, а й 
пам’ятним знаком, який би нади-
хав майбутні покоління, а головне 
молодь, на подвиги та розбудову 
нашої держави».

Також у День захисників та за-
хисниць України керівники Києва 
поклали квіти до міського Мемо-
ріалу Героїв-киян.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У столиці обрали 
переможницю конкурсу 
«Міс Україна Всесвіт-2021»
27-річна блогерка 
з Дніпра Анна Неплях 
виборола корону «Міс 
Україна Всесвіт-2021».

Урочистий захід відбувся 
у п’ятницю, 15 жовтня, у київському 
готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. За 
перемогу змагалися 15 учасниць.
Також повідомляється, що Неплях 
отримала звання «Міс глядаць-
ких симпатій» та «Miss Schwarzkopf 
Professional».

«Я з дитинства дивилась кон-
курси краси по телевізору і мріяла, 
що колись буду однією з тих дівчат, 
які з такою честю представляють 
нашу країну. Стати „Міс Україна 
Всесвіт“ — моя заповітна мрія, аби 
своїм прикладом показати всім 
дівчатам, що все можливо і все 
в нашій голові. Хочу, аби жінки на-
вчилися любити себе та не запере-
чували свою силу в жіночності», — 
заявила Неплях.

Організатори кажуть, що цього 
року в конкурсі змінилися критерії 
відбору учасниць.

З претендентками проводили 
тривалі індивідуальні інтерв’ю та 
обирали фіналісток, не лише звер-

таючи увагу на зовнішні дані, а й 
враховуючи характер, навички 
комунікації, здатність створення 
особистого бренду та інші якості. 

Додамо, Анна Неплях брала 
участь у шоу «Холостяк-10». Але 
на останніх етапах вона залишила 
проєкт. Хобі переможниці — живо-
пис і написання картин. А ще вона 
має 289 тисяч фоловерів в Instagram 
і активно веде свій блог.
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У Києві реставрують 
аварійний Будинок зі зміями

Під час будівельних робіт були 
втрачені деякі декоративні елемен-
ти. Але їх відновлять. Масштабну 
реставрацію прибуткового будинку 
Чоколової, відомого киянам як 
Будинок зі зміями та каштанами, 
запланували ще у 2019 році.

Будівля розміщена на вулиці 
Великій Житомирській, 32 і має 
статус пам’ятки архітектури та мо-
нументального мистецтва місцево-
го значення. Будинок вже близько 
20 років знаходиться в аварійному 
стані, тому його покрили мон-
тажною сіткою. Останній власник 
будинку — компанія «B&H film 
distribution» ще у 2017 році пові-
домила про намір реставрувати 
об’єкт. Наразі ці роботи розпочали.

Будівельні роботи, до речі, дуже 
налякали мешканців мікрорайону, 
оскільки вони вирішили, що цю 
історичну споруду зносять. Побо-
ювання виникли зокрема тому, що 
проєкт реконструкції передбачає 
знесення поверху, який був побу-
дований у 1945 році, що призвело 
до знищення аттику — стінки, яка 
влаштовується над карнизом і яка 
прикрашена рельєфними ком-
позиціями.

Зараз об’єкт планують поверну-
ти у належний стан та відновити 
втрачені декоративні елементи.

«Сподіваємося, що у ході рес-
таврації унікальний вигляд будівлі 
буде максимально збережено», — 
заявив заступник директора Де-

партаменту містобудування та 
архітектури КМДА Юрій Тацій.

Будинок зі зміями був побу-
дований близько 90 років тому 
за проєктом архітектора Ігнатія 
Ледоховського. Сьогодні ця споруда 
входить у п’ятірку найкрасивіших 
будівель київського модерну.

Свою назву будинок отримав 
завдяки вишуканій ліпнині: кам’яні 
змії та листя каштану, фігура дити-
ни, яка осідлала лебедя і пролітає 
над зміями, а також фігури роз-
кішних жінок.

Нагадаємо, Київрада наклала 
мораторій на реконструкцію або 
капітальний ремонт зі зміною 
об’ємно-просторових параме-
трів історичних будівель ХІХ-XX 
століття, щоб унеможливити їх 
знищення.
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Цьогорічний радіодиктант 
з української мови читатиме 
Юрій Андрухович
Український письменник також напише текст 
для диктанту національної єдності.

Менш ніж за місяць відбудеться 
щорічний всеукраїнський радіодик-
тант. Цього року автором тексту ста-
не письменник Юрій Андрухович. 
У прямому ефірі о 10:00 9 листопада 
він також надиктує текст українцям. 
Щорічний радіодиктант національ-
ної єдності буде вже 21 за рахунком.

Трансляцію радіодиктанту мож-
на буде відстежувати також на ре-

шті медійних платформ Суспільно-
го телерадіомовника — телеканалі 
«UA: Перший», радіо «Культура» та 
інших. Тему диктанту обіцяють по-
відомити вже найближчим часом.

Як зазначив член правління 
Національної суспільної телераді-
окомпанії України, відповідальний 
за платформу радіо Дмитро Хор-
кін, претендентів на роль автора 

та читця диктанту було кілька, та 
саме Юрія Андруховича радили 
обрати радіослухачі.

Радіодиктант вже став доброю 
традицією. До нього регулярно до-
лучаються тисячі слухачів зі всієї 
України. Взяти участь у спільному 
написанні диктанту стало для ба-
гатьох уже не стільки перевіркою 
власних знань, скільки засвідчен-
ням любові й поваги до рідної 
мови, потужним об’єднавчим мо-
ментом. А останніми роками участь 
у цій акції встигла перетворити-
ся ще й на своєрідний флешмоб 
у соцмережах.

Нагадаємо, що долучитися до 
радіодиктанту національної єднос-
ті-2021 можуть всі охочі. Переві-
рити свої знання можна самостійно 
або ж надіславши після написання 
свою роботу на перевірку на радіо.

Ті, хто не припуститься жодної 
помилки, отримають заохочувальні 
призи. У 2020 році переможцями 
диктанту стали 17 учасників.

Автором тексту радіодиктанту 
національної єдності під назвою 
«Виклики книжкової ери» торік 
був поет і видавець Іван Малкович, 
а читала його у прямому ефірі ак-
торка театру та кіно Римма Зюбіна.
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