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БЮДЖЕТ КИЄВА – 2022: 
прогнозовані суми 
та головні витрати
За підрахунками, 
бюджет столиці 
на наступний 
2022 рік складатиме 
68 мільярдів 
гривень. Це на понад 
3 мільярди більше, 
ніж цьогорічний.

Триває робота над головним 
фінансовим документом міста 
на наступний рік — міським бю-
джетом. Проєкт рішення повинні 
затвердити до 25 грудня, проте вже 
зараз відомі приблизні розміри 
доходів та видатків.

Так, у проєкті бюджету столиці 
на 2022 рік доходи міста запла-

новані в сумі понад 68 млрд грн, 
видатки — понад 66 млрд грн. Про 
це мер Києва Віталій Кличко заявив 
під час засідання колегії КМДА.

Додаткові 
3,3 мільярди

Міський голова підкреслив, що 
попри виклики пандемії бюджет 
столиці у 2022 році на 3,3 млрд грн 
більший, ніж цьогорічний.

«У порівнянні з очікуваним ви-
конанням бюджету за 2021 рік, 
доходи зростуть на 3 млрд 305 млн 
грн. Видатки бюджету міста Києва 
на 2022 рік заплановані в обсязі 
66 млрд 218 мільйонів грн. Також 
у проєкт бюджету передбачене по-
гашення зобов’язань за зовнішніми 
та внутрішніми кредитами — в сумі 

майже 2 млрд грн», — повідомив 
Віталій Кличко.

Директор Департаменту фі-
нансів КМДА Володимир Репік 
наголосив, що у структурі доходів 
ключовим є ПДФО — основний 
податок на доходи фізичних осіб 
в Україні: «Прогнозуємо, що цей 
податок на 2,5 млрд грн буде біль-
шим у наступному році. У структурі 
видатків у нас суттєво збільшується 
загальний фонд. По спецфонду ми 
виходимо приблизно на рівень ви-
датків, із яких починався бюджет 
поточного року».

Соціальне 
спрямування бюджету

Що стосується головних ви-
трат, то 13,2 млрд грн скерують на 

об’єкти будівництва, реконструкції 
та капремонти. З яких капітальні 
вкладення — 6 млрд, капітальні 
ремонти — 7,2 млрд.

Директорка Департаменту 
економіки та інвестицій КМДА 
Наталія Мельник запевнила, що 
наступного року продовжиться 
оновлення дорожнього фонду 
та розвиток міської транспорт-
ної мережі.

Зокрема, розвиток метрополі-
тену, мережі рейкового транспор-
ту та розбудова паркувального 
простору та велоінфраструктури. 
Передбачать кошти також на ре-
конструкцію житлового фонду та 
заміну ліфтів.

«За прогнозом фінансування 
у 2022 році найбільші обсяги ко-
штів буде спрямовано на розвиток 

транспортної інфраструктури та 
дорожнє господарство — 7,2 млрд 
грн, ЖКГ — 3,4 млрд грн, освіту — 
1,4 млрд грн та охорону здоров’я — 
445,2 млн грн», — повідомила На-
талія Мельник на колегії.

Наступного року також будуть 
ремонтувати школи та дитячі са-
дочки, заклади культури та ста-
діони. Пріоритет надається тим 
об’єктам, які вже розпочаті і які 
потрібно закінчити. А також про-
єкти-переможці Громадського 
бюджету.

Володимир Рєпік зауважив, що 
видатки на охорону здоров’я та 
фінансування соціальної сфери 
залишається на рівні поточного 
року. Видатки ж на освіту, відпо-
відно, зростають.

«У структурі бюджету у цьому 
році 64 млрд грн — поточний 
бюджет, а 36 — капітальні ви-
датки, у наступному році — 72 
і 28 відповідно. Це говорить про 
те, що бюджет стає більш со-
ціальним», — зазначив Володи-
мир Репік.

Документ розглянуть депута-
ти під час засідання профільної 
постійної комісії та після пого-
дження — на пленарному засіданні 
Київської міської ради.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Києві повністю вакцинувалися майже половина мешканців
Повний курс щеплення отримали 45,7% киян, а однією дозою вакциновані вже 57% населення столиці.

Лідерство Києва за темпами 
вакцинації вже дає плідні резуль-
тати. Так, станом на 9 листопада, 
у місті вакциновано майже по-
ловина населення. Від початку 
вакцинальної кампанії у столиці 
здійснено понад 2,5 млн щеплень: 
однією дозою — майже 1,4 млн 
щеплень, другою дозою — по-
над 1,1 млн. Про це повідомила 
заступниця голови КМДА Ганна 
Старостенко.

«Київ традиційно втримує лі-
дерство у вакцинальній кампанії. 
За підрахунками Міністерства охо-
рони здоров’я, загалом першу дозу 
вакцини проти COVID-19 отримало 
вже 57% населення столиці, повний 
курс щеплення — 45,7% киян», — 
сказала Ганна Старостенко.

Однак на таких результатах 
місто не буде зменшувати темпи 
і продовжуватиме створювати умо-
ви для вакцинації інших мешканців. 
Зокрема, нові тимчасові вакци-
нальні пункти будуть й надалі від-
кривати у торговельно-розважаль-
них центрах, ЦНАПах, на ринках, 
вокзалах — там, де містянам буде 
зручно швидко зробити щеплення.

До слова, у торгових мережах уже 
здійснено понад 193 тис. щеплень. 
Кожен такий пункт працює із до-
триманням усіх санітарних норм 
та стандартів.

Зазначимо, що на сьогодні 
у Києві працюють:

1 4 8  к а б і н е т і в  щ е п л е н ь 
у  м е д з а к л а д а х  о х о р о н и 
здоров’я первинної ланки;

21 міні-вакцинальний центр;
Центр масової вакцинації, ство-

рений на базі МВЦ;
53 мобільні бригади;
40 тимчасових вакцинальних 

пунктів у торговельно-розважаль-
них центрах, Центрах надання 
адміністративних послуг, на Цен-
тральному автовокзалі та на Жит-
ньому ринку.

Також у столиці вже працює 
п’ять пунктів для генерації СOVID-
сертифікатів. У Києві також вперше 
почали вакцинувати від СOVID-19 
у храмі — пункт вакцинації від-
крили у Патріаршому соборі УГКЦ 
на лівому березі.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ» Ф
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Департамент культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) 
відповідно до ст. 21 Закону України 
«Про культуру» оголошує конкурс 
на заміщення посади генерального 
директора Національного істори-
ко-архітектурного музею «Київська 
фортеця».

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, 
стаж роботи у сфері культури не менше 
трьох років, володіння державною мовою 
та здатність за своїми діловими і мораль-
ними 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 до-
вільної форми.

Додатково просимо подати копії до-
кументів про трудову діяльність та про-
екти програм розвитку Національного 
історико-архітектурного музею «Київська 
фортеця» на один і п’ять років.

Початок прийому документів від канди-
датів з 09 листопада 2021 року протягом 
30 днів з дня оголошення конкурсу, по 08 
грудня 2021 року включно.

Початок формування конкурсної комісії 
з 09 листопада 2021 року.

Пропозиції від громадських організацій 
у сфері культури відповідного функціо-
нального спрямування щодо кандидатів 
до складу конкурсної комісії Департамент 
культури приймає до 02 грудня 2021 року 
включно.

Конкурсна комісія проводить перше 
засідання через 10 днів після закінчення 
строку приймання документів.

Прийом документів здійснюється за 
адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 
3, е-пошта – dk@kievcity.gov.ua. Довідки 
за тел. 279-52-82, 279-72-51.

Департамент культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) 
відповідно до ст. 21 Закону України 
«Про культуру» оголошує конкурс на 
заміщення посади директора Літера-
турно-меморіального музею-квартири 
П.Г. Тичини.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, 
стаж роботи у сфері культури не менше 
трьох років, володіння державною мовою 
та здатність за своїми діловими і мораль-
ними 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 Літературно-меморі-
ального музею-квартири П.Г. Тичини на 
один і п’ять років.

Початок прийому документів від канди-
датів з 10 листопада 2021 року протягом 
30 днів з дня оголошення конкурсу, по 09 
грудня 2021 року включно.

Початок формування конкурсної комісії 
з 10 листопада 2021 року.

Конкурсна комісія проводить перше 
засідання через 10 днів після закінчення 
строку приймання документів.

Пропозиції від громадських організацій 
у сфері культури відповідного функціо-
нального спрямування щодо кандидатів 
до складу конкурсної комісії Департамент 
культури приймає до 02 грудня 2021 року 
включно.

Прийом документів здійснюється за 
адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 
3, е-пошта – dk@kievcity.gov.ua. Довідки 
за тел. 279-52-82, 279-72-51.

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬКОР-КАПІТАЛ» 
(код ЄДРПОУ 43436231)

Згідно вимог, пункту 3 розділу XIX Розпо-
рядження Держкомфінпослуг «Про затвер-
дження Положення про Державний реєстр 
фінансових установ» № 41 від 28.08.2003 
р., ТОВ «АЛЬКОР-КАПІТАЛ» повідомляє, що 
ТОВ « ліцензій на провадження господар-
ської діяльності з надання фінансових по-
слуг (крім професійної діяльності на ринку 

цінних паперів), а саме на: надання послуг 
фінансового лізингу, надання коштів у по-
зику, в тому числі і на умовах фінансового 
кредиту, надання послуг з факторингу, 
що видані Розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг № 
508 від 19.03.2020 р. та про подання до 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ заяви 
про виключення ТОВ «АЛЬКОР-КАПІТАЛ» з 
Державного реєстру фінансових установ.

Публічне акціонерне товариство «За-
тисянський хімічний завод» (ідентифіка-
ційний код 05792908, юридична адреса: 
вул. Заводська, буд. 1, смг. Королево, 
Виноградівський р-н, Закарпатська обл., 
поштовий індекс 90332; поштова адреса: 
вул. Тракт Глинянський, 161-б, м. Львів, 
поштовий індекс 79067) – юридична 
особа, яка звернулась до суду з заявою 
про визнання втраченого векселя недій-
сним та відновлення права на втрачений 
вексель.

Відповідно до ухвали Дарницького 
районного суду м. Києва від 26.04.2021 
у справі №753/8007/21, до Дарницького 
районного суду м. Києва викликається 
держатель втраченого простого векселя 
№ АА 1080363, дата складання векселя – 
11.12.2007, векселедавець – Товариство 
з обмежено відповідальністю «Хімічні тех-
нології» (ідентифікаційний код – 32344793, 

юридична адреса: вул. Ялтинська, 5-Б, 
м. Київ, поштовий індекс 02099), номі-
нальна вартість векселя становить 15 700 
000,00 грн, дата погашення векселя – по 
пред’явленню, не раніше 01.03.2010. 
Обставини, за яких втрачено вексель ви-
значити неможливо, оскільки ліквідаційна 
процедура Г1АТ «Затисянський хімічний 
завод» триває більше 3-ьох років, за 
місцезнаходженням майна підприємства 
не виявлено жодних векселів, будь-які 
засоби зв’язку з посадовими особами 
банкрута відсутні.

Запропонувати держателю векселя 
повідомити Дарницький районний суд 
м. Києва (м. Київ, вул. О. Кошиця, 5а) у 
тримісячний строк з дня публікації про 
виклик про свої права на вексель.

Заборонити здійснювати будь-які опе-
рації за зазначеним вище втраченим 
простим векселем.

Секретаріат Київської міської 
ради оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу інформаційно-
документального забезпечення 
діяльності Київської міської ради 
управління організаційного та 
документального забезпечення 
діяльності Київської міської ради 
(V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до 
кандидата встановлюються відповідно 
до Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад держав-
них службовців, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України 
від 15.02.2002 № 169 (зі змінами), та 
Типових професійно-кваліфікаційних 
характеристик посадових осіб місце-
вого самоврядування, затверджених 
наказом Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним 
кваліфікаційним вимогам, подають 
до конкурсної комісії такі документи: 
заяву на участь у конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заявника 
із установленими законодавством об-
меженнями щодо прийняття на службу 
та проходження служби в органах 
місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з від-
повідними додатками; копії документів 
про освіту, засвідчені у встановленому 

законодавством порядку; копії першої 
та другої сторінок паспорта грома-
дянина України, засвідчені у вста-
новленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у 
встановленому законодавством по-
рядку; копію облікової картки платника 
податків, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; відомості про 
доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї за 2020 рік (декларація); копію 
повідомлення про подання деклара-
ції до Єдиного державного реєстру 
декларацій; копію військового квитка, 
засвідчену у встановленому законо-
давством порядку; копію документа 
про повну загальну середню освіту за 
умови, що такий документ підтверджує 
вивчення особою української мови як 
навчального предмета (дисципліни), 
або копію державного сертифіката про 
рівень володіння державною мовою, 
що видається Національною комісією 
зі стандартів державної мови; дві фо-
токартки розміром 4×6 см.

Термін подання документів – 30 
календарних днів від дня публікації 
оголошення про конкурс. Інформа-
ція щодо конкретних функціональних 
обов’язків та умов оплати праці нада-
ється додатково.

Документи приймаються за адре-
сою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 
(на конкурс). Телефон для довідок: 
202-72-29.

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку Комплексної міської цільової програми 

«Столична культура: 2022–2024роки»
1) Повна назва документа державно-

го планування (далі — ДДП), що пропо-
нується, та стислий виклад його змісту:

Комплексна міська цільова програ-
ма «Столична культура: 2022–2024 роки» 
(далі — Програма) спрямована на забез-
печення умов сталого ровитку міста Києва 
шляхом реалізації стратегічних цілей у 
розвитку столичної культури, зокрема, 
збереження і розвитку закладів культури, 
відродження духовних традицій, підвищення 
доступності та розширення спектру куль-
турних послуг для різних груп мешканців 
громади, підтримки різноманіття творчої 
діяльності та креативних індустрій, сприяння 
успішній інтеграції української культури в 
європейський і світовий культурний простір.

2) Орган, що прийматиме рішення 
про затвердження ДДП:

Київська міська рада.

3) Передбачувана процедура гро-
мадського обговорення: протягом 30 

днів з дня оприлюднення повідомлення, 
згідно із Законом України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» громадськість має пра-
во подати замовнику в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) 
зауваження і пропозиції до Програми та 
звіту про стратегічну екологічну оцінку 
(далі — СЕО).

Орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна 
ознайомитися з проєктом ДДП, звітом 
про СЕО та екологічною інформацією, 
у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Де-
партамент культури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), бульвар Тараса 
Шевченка, 3, м. Київ, 01024.

Орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, його поштова та 
електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій:

Департамент культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

Адреса для подання зауважень та про-
позицій у письмовій формі: бульвар Тараса 
Шевченка, 3, м. Київ, 01024. Електронна 
адреса: 323guk@gmail.com.

Відповідальна особа: Яворовський 
Геннадій Леонідович, контактні телефони: 
(044) 278-42-62.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з дня оприлюднення по-
відомлення.

Місцезнаходження наявної еколо-
гічної інформації, що стосується ДДП: 
бульвар Тараса Шевченка, 3, м. Київ, 01024, 
електронний ресурс: https://dk.kyivcity.gov.
ua/.

4) Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо проєкту 
ДДП: не потребує.

У Деснянському районі облаштують центр 
трудової реабілітації киян з інвалідністю
Вихованці закладу 
зможуть освоювати 
нові професії та 
займатися творчістю.

Нині у столиці проживає близько 
12 тис. дітей з інвалідністю, які 
потребують соціального захис-
ту не лише до 18 років, а й після 
досягнення повноліття. Тих за-
кладів, які існують нині у Києві, 
недостатньо, аби покрити потреби 
цієї категорії мешканців. Відтак, 
у Деснянському районі створять 
новий Центр соціальної реабілі-
тації осіб з інтелектуальними та 
психічними порушеннями віком 
від 35 років.

Заклад запрацює за адресою 
вул. Миропільська, 8, наразі тут 
тривають ремонтні роботи. Про 
це повідомила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

«Після ремонту це буде сучасна 
установа, яка надаватиме послуги 
не тільки соціальної реабілітації, 
а й дасть можливість підопічним 
освоїти нові трудові та професій-
ні навички. Фактично тут можна 
буде освоїти основи нової про-
фесії. Також, оновлять картонаж-
не обладнання», — розповіла за-
ступниця голови КМДА Марина 

Хонда, яка опікується соціальною 
сферою міста.

При центрі вихованці зможуть 
виготовляти та реалізовувати го-
тову продукцію: коробки для піци, 
паперові папки-швидкозшивачі 
та інше.

«У такий спосіб вони власною 
працею будуть заробляти кошти. 
Щоденно ж відвідувати Центр 
зможуть від 50 до 150 осіб», — за-
значила Марина Хонда.

Вона також додала, що в закладі 
з’являться нові групи реабіліта-
ції: комп’ютерний клас, швейна 
майстерня, творча майстерня (ма-
лювання, орігамі, бісероплетіння, 
в’язання, лоскутне шиття), перукар 
зачісок та гончарство.

Також у закладі буде розміщена 
тренажерна зала для фізично-спор-

тивної реабілітації. Загальна площа 
приміщення центру становить 
понад 792,8 кв. м. Запрацює заклад 
наступного року.

Ще один заклад для осіб 
з інвалідністю у Деснянському 
районі відкриють на вулиці За-
кревського, 3. Заклад буде одним 
із найбільших столичних центрів 
реабілітації і щодня обслуговувати-
ме понад півтори сотні вихованців.

Нещодавно на вулиці Поліській, 
14 у Дарницькому районі відкрили 
відділення трудової та професійної 
реабілітації осіб з інвалідністю. 
І понад рік тому — відділення ре-
абілітації дітей з ДЦП на Борис-
пільській, 28-б.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Київ розірвав договори ще з чотирма 
недобросовісними перевізниками
На одинадцяти міських маршрутах виявили 
фальсифікації конкурсних документів.

У ході аудиторської перевірки 
конкурсних документів на пере-
везення пасажирів Києва виявили 
чергові фальсифікації, які призвели 
до надання необґрунтованої перева-
ги перевізникам на ряді маршрутів. 
Мова йде про наступні маршрути:

№№224, 234, 539 та 559 — пере-
візник ТОВ «Союз-Авто»;

№ 2 3 1   — п е р е в і з н и к  П П 
«Базальт»;

№№421, 581, 155 та 516 — пере-
візник ТОВ «Кийтранс-2005»;

№№ 17 та 402 — перевізник ПП 
«Універсал-Транс».

Партію підроблених докумен-
тів виявив Департамент внутріш-
нього контролю КМДА, догово-
ри за 11 маршрутами розірвали 
в односторонньому порядку.

Місто не планує укладати нові 
договори по цих маршрутах — ні 
з комунальними, ні з приватними 
перевізниками.

«Причина в тому, що усі 11 
маршрутів на 76 одиниць рухо-
мого складу дублювали існуючі 
комунальні маршрути й крали 
пасажиропотік у «Київпастран-
су». Наприклад, 402 маршрутка 
дублювала тролейбус №44. Марш-
рутка №516 забирала пасажирів 
у автобусу №63. Маршрутка №234 
дублювала 29-й тролейбус, а 224-та 
маршрутка — автобус №88», — по-
яснив заступник голови КМДА, 
депутат Київської міської ради 
Костянтин Усов.

Подальші результати ауди-
ту покажуть, хто з чиновників 
і службовців мерії був у цьому 
зацікавлений.

Директор Комунальної служ-
би перевезень Віктор Савченко 
уточнив, що з 11 названих вище 
маршрутів є декілька, які осо-
бливо важливі для киян, і місто 
найближчим часом виставить їх 

на конкурс. Це №581, без якого 
доведеться робити чотири пере-
садки, щоб доїхати до кінцевого 
місця призначення. А також №231, 
№421, та №517. А розірвання до-
говору з перевізником по тому чи 
іншому маршруту не обов’язково 
означає його закриття. Таким чи-
ном місто оптимізовує автобусну 
маршрутну мережу. У випадках, де 
комунальний транспорт не може 
бути альтернативою, місто залу-
чатиме приватних перевізників 
з пріоритетом використання по-
внорозмірних автобусів, які відпо-
відають усім вимогам міста щодо 
комфорту та якості.

Він додав, що мета міста — комп-
лексне упорядкування системи 
пасажирських перевезень у місті 
Києві: ліквідувати дублювання 
маршрутів, повернути пріори-
тет комунальному перевізнику 
і замінити старі маршрутки на ком-
фортабельний, сучасний транспорт.

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

Реклама друкується мовою оригіналу.

ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ» (ідентифікаційний код: 44025024), повідо-
мляє, що тарифи на комунальні послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води для розрахунків з населенням та іншими спо-
живачами розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
03.04.2019 № 291 та надані до виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для встановлення. Тарифи 
на ці послуги для ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ» встановлюються вперше.

Загальний розмір планованого тарифу на комунальні послуги з по-
стачання теплової енергії, поданого до органу, уповноваженого вста-
новлювати тарифи – 1742,75 грн/Гкал («населення») і 4311,62 грн/
Гкал («інші споживачі»).

Загальний розмір планованого тарифу на комунальні послуги з по-
стачання постачання гарячої води, поданого до органу, уповноваженого 
встановлювати тарифи – 96,94 грн/м3 («населення») і 215,85 грн/
м3 («інші споживачі»).

Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу 
з постачання теплової енергії без урахування витрат на утри-

мання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунк-

тів, для здійснення розрахунків зі споживачами  
категорії «населення»

(заповнюється окремо для кожної категорії споживачів)

№ Найменування показників 

20____р.  
розпор. № 

від ____ діюча

Планові  
тарифи  

(населення)

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 4 5

1 Планована виробнича собівартість, у т. ч.: – 1323,36

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: – 1002,83

1.1.1 На придбання палива – 864,77

1.1.2 На оплату послуги з транспортування 
природного газу – 19,10

1.1.3 На оплату послуги з розподілу природ-
ного газу – 22,62

1.1.4 На придбання електроенергії для техно-
логічних потреб – 95,26

1.1.5 На холодну воду для технологічних потреб 
та водовідведення - 0,96

1.1.6 На придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання –  

1.1.7 На теплову енергію, вироблену власними 
ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ –  

1.1.8
На теплову енергію, вироблену власними 
установками, що використовують альтер-

нативні джерела енергії
–  

1.1.9 На транспортування теплової енергії 
іншими суб’єктами господарювання –  

1.1.10 Матеріали, запасні частини та інші матері-
альні ресурси – 0,12

1.2 Прямі витрати на оплату праці – 116,71

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: – 148,35

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи – 25,68

1.3.2 Амортизація – 0,00

1.3.3 На покриття втрат теплової енергії в 
теплових мережах, у т.ч.: – 31,20

1.3.3.1 Понаднормативні втрати –  

1.3.4 Інші прямі витрати – 91,48

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: – 55,46

1.4.1 На оплату праці – 42,56

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи – 9,36

1.4.3 Інші витрати – 3,54

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: – 61,38

2.1 На оплату праці – 40,77

2.2 Відрахування на соціальні заходи – 8,97

2.3 Інші витрати - 11,64

3 Витрати на збут, у т. ч.: –  

3.1 На оплату праці –  

3.2 Відрахування на соціальні заходи –  

3.3 Інші витрати –  

4 Інші операційні витрати –  

5 Фінансові витрати –  

6 Повна собівартість – 1384,75

7 Витрати на відшкодування втрат – 0,00

8 Перерахування витрат – 0,00

9 Планований прибуток, у т.ч.: – 67,55

9.1 Податок на прибуток – 12,16

9.2 Резервний капітал та дивіденди – 0

9.3 На здійснення заходів інвестиційної про-
грами (інвестиційна складова) – 0

9.4 На забезпечення обігових коштів – 55,39

9.5 Інше використання прибутку – 0

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без 
ПДВ - 1452,29

11 Податок на додану вартість – 290,46

12 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з 
ПДВ – 1742,75

Необхідність встановлення тарифів викликана наміром ТОВ «КОМ-
ФОТНА-ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність з виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 
12.11.2021 р. по 19.11.2021 р. (від 7 до 14 календарних днів за рішенням 
виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою 
ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. 
(044) 200–29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також 
за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу 
з постачання теплової енергії без урахування витрат на утри-

мання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунк-

тів, для здійснення розрахунків зі споживачами  
категорії «інші споживачі»

(заповнюється окремо для кожної категорії споживачів)

№ Найменування показників 

20____р.  
розпор. №  

від ____ діюча

Планові  
тарифи  

(інші  
споживачі)

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 4 6

1 Планована виробнича собівартість, у т. ч.: – 3364,52

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: – 3043,99

1.1.1 На придбання палива – 2905,93

1.1.2 На оплату послуги з транспортування при-
родного газу – 19,10

1.1.3 На оплату послуги з розподілу природного 
газу – 22,62

1.1.4 На придбання електроенергії для техноло-
гічних потреб – 95,26

1.1.5 На холодну воду для технологічних потреб 
та водовідведення - 0,96

1.1.6 На придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання –  

1.1.7 На теплову енергію, вироблену власними 
ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ –  

1.1.8
На теплову енергію, вироблену власними 

установками, що використовують альтерна-
тивні джерела енергії

–  

1.1.9 На транспортування теплової енергії інши-
ми суб’єктами господарювання –  

1.1.10 Матеріали, запасні частини та інші матері-
альні ресурси – 0,12

1.2 Прямі витрати на оплату праці – 116,71

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: – 148,35

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи – 25,68

1.3.2 Амортизація – 0,00

1.3.3 На покриття втрат теплової енергії в тепло-
вих мережах, у т.ч.: – 31,20

1.3.3.1 Понаднормативні втрати –  

1.3.4 Інші прямі витрати – 91,48

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: – 55,46

1.4.1 На оплату праці – 42,56

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи – 9,36

1.4.3 Інші витрати – 3,54

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: – 61,38

2.1 На оплату праці – 40,77

2.2 Відрахування на соціальні заходи – 8,97

2.3 Інші витрати - 11,64

3 Витрати на збут, у т. ч.: –  

3.1 На оплату праці –  

3.2 Відрахування на соціальні заходи –  

3.3 Інші витрати –  

4 Інші операційні витрати –  

5 Фінансові витрати –  

6 Повна собівартість – 3425,90

7 Витрати на відшкодування втрат – 0,00

8 Перерахування витрат – 0,00

9 Планований прибуток, у т.ч.: – 167,12

9.1 Податок на прибуток – 30,08

9.2 Резервний капітал та дивіденди – 0

9.3 На здійснення заходів інвестиційної про-
грами (інвестиційна складова) – 0

9.4 На забезпечення обігових коштів – 137,04

9.5 Інше використання прибутку – 0

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без 
ПДВ - 3593,02

11 Податок на додану вартість – 718,60

12 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ – 4311,62

Необхідність встановлення тарифів викликана наміром ТОВ «КОМ-
ФОТНА-ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність з виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 
12.11.2021 р. по 19.11.2021 р (від 7 до 14 календарних днів за рішенням 
виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою 
ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. 
(044) 200–29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також 
за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Структура одноставкових тарифів на послугу з постачання 
гарячої води, що виробляється за допомогою індивідуально-
го теплового пункту, окремо для кожного багатоквартирного 

будинку, для здійснення розрахунків зі споживачами  
категорії «населення»

(заповнюється окремо для кожної категорії споживачів)

№ Найменування показників 

20____р.  
розпор.  

№ від____ діюча

Планові тарифи 
(населення)

грн/м3 грн/м3

1 2 4 5

1 Планована виробнича собівартість, 
у тому числі: – 80,78

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому 
числі: – 77,17

1.1.1
На придбання теплової енергії для 

надання послуг з постачання гарячої 
води

– 66,05

1.1.2 На питну воду для надання послуг з 
постачання гарячої води  11,12

1.1.3

Частина витрат на утримання (об-
слуговування) та ремонт систем 

автономного опалення та/або 
індивідуальних теплових пунктів (ви-
трат, які пов’язані із забезпеченням 

надання послуги з централізованого 
постачання гарячої води та які не 

включено до тарифів на постачання 
теплової енергії)

– 3,61

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: –  

1.2.1 На оплату праці –  

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи –  

1.2.3 Інші витрати –  

2 Адміністративні витрати, у т.ч.:   

2.1 На оплату праці –  

2.2 Відрахування на соціальні заходи –  

2.3 Інші витрати –  

3 Повна планована собівартість послуг – 80,78

4 Перерахування витрат –  

5 Планований прибуток, усього, зо-
крема: – 0,00

5.1
Прибуток у тарифі на теплову енер-
гію для потреб відповідної категорії 

споживачів
–  

5.2 Податок на прибуток – 0,00

6 Тарифи на послуги з постачання 
гарячої води, без ПДВ – 80,78

7 Податок на додану вартість – 16,16

8 Тарифи на послуги з постачання 
гарячої води, з ПДВ – 96,94

Необхідність встановлення тарифів викликана наміром ТОВ «КОМФОТНА-
ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність з постачання гарячої води.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 
12.11.2021 р. по 19.11.2021 р (від 7 до 14 календарних днів за рішенням 
виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою 
ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. 
(044) 200–29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також 
за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Структура одноставкових тарифів на послугу з постачання 
гарячої води, що виробляється за допомогою індивідуально-
го теплового пункту, окремо для кожного багатоквартирного 

будинку, для здійснення розрахунків зі споживачами  
категорії «інші споживачі»

(заповнюється окремо для кожної категорії споживачів)

№ Найменування показників 

20____р.  
розпор.  

№ від____ діюча

Планові  
тарифи  

(інші  
споживачі)

грн/м3 грн/м3

1 2 4 6

1 Планована виробнича собівартість, у тому 
числі: – 179,88

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: – 176,23

1.1.1 На придбання теплової енергії для надан-
ня послуг з постачання гарячої води – 165,11

1.1.2 На питну воду для надання послуг з по-
стачання гарячої води  11,12

1.1.3

Частина витрат на утримання (обслуго-
вування) та ремонт систем автономного 

опалення та/або індивідуальних теплових 
пунктів (витрат, які пов’язані із забезпе-
ченням надання послуги з централізо-
ваного постачання гарячої води та які 
не включено до тарифів на постачання 

теплової енергії)

– 3,65

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: –  

1.2.1 На оплату праці –  

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи –  

1.2.3 Інші витрати –  

2 Адміністративні витрати, у т.ч.:   

2.1 На оплату праці –  

2.2 Відрахування на соціальні заходи –  

2.3 Інші витрати –  

3 Повна планована собівартість послуг – 179,88

4 Перерахування витрат –  

5 Планований прибуток, усього, зокрема: – 0,00

5.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для 
потреб відповідної категорії споживачів –  

5.2 Податок на прибуток – 0,00

6 Тарифи на послуги з постачання гарячої 
води, без ПДВ – 179,88

7 Податок на додану вартість – 35,98

8 Тарифи на послуги з постачання гарячої 
води, з ПДВ – 215,85

Необхідність встановлення тарифів викликана наміром ТОВ «КОМФОТНА-
ОСЕЛЯ» здійснювати господарську діяльність з постачання гарячої води.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 
12.11.2021 р. по 19.11.2021 р. (від 7 до 14 календарних днів за рішенням 
виконавця послуг) з дня виходу (опублікування) оголошення за адресою 
ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ»: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, 29, тел. 
(044) 200-29-01, електронна пошта: info@comfort-house.com.ua, а також 
за адресою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації): 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС (категорія 2) Серії А № 377158 с від 15.08.2001 р. на ім’я Драниш Олена 
Михайлівна, вважати недійсним.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовник – ТОВ «Корпоративні рішення 

ЛТД» Інвестор – ТОВ «Укрхотелінвест Компані»
2. Місцезнаходження забудови – м.Київ, 

вул. Набережно-Хрещатицька, 13 (літера Б).
3. Характеристика забудови – Рекон-

струкція з надбудовую нежитлової будівлі для 
влаштування ділового центру з закладом гро-
мадського харчування (з влаштуванням вхідних 
груп поза межами червоних ліній вулиці).

Згідно ДСТУ 8855:2019 об’єкт відноситься 
до класу наслідків (відповідальності) ССЗ.

Технічні та технологічні дані – Реконструк-
ція в межах зовнішніх геометричних розмірів 
будівлі у плані.

4. Соціально-економічна необхідність – 
забезпечення мешканців міста сучасними офіс-
ними приміщеннями та закладом громадського 
харчування.

5. Потреба в ресурсах при будівництві 
та експлуатації:

– площа ділянки – 608,92 м2

– тепло-, електро-, водопостачання – під-
ключення до мереж міста;

– при будівництві – максимальна можлива 
одночасна робота 8 одиниць вантажного тран-
спорту і 2-х зварювальних постів.

Потреба в інших ресурсах – від існуючих 
інженерних комунікацій відповідно до ТУ.

6. Транспортне забезпечення (при бу-
дівництві і експлуатації) – орендний транспорт.

7. Екологічні та інші обмеження – Дотри-

мання Містобудівних умов та обмежень забудови 
земельної ділянки. Об’єкт потрапляє в зону 
охорони пам’яток культурної спадщини. Згідно 
листа Управління охорони культурної спадщини 
№ 066/02–662 від 10.04.2013 p., зазначена 
будівля не перебуває на обліку як пам’ятка або 
щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Будівля потрапляє в зону охоронюваного 
ландшафту та історичного ареалу. За висно-
вком-погодженням експертизі, яка проведена 
Інститутом археології НАН України № 125/01-21-
789, заперечень проти проведення земляних та 
будівельних робіт немає за умови проведення 
превентивних археологічних досліджень по всій 
площі та глибині археологічного культурного шару.

Врахування складних геологічних та гідро-
геологічних умов.

8. Еколого-інженерна підготовка і захист 
території – обумовленість вибору фундаментів 
рішень, які б забезпечували безпечність екс-
плуатації забудови.

Охорона ґрунту забезпечується вертикаль-
ним плануванням і системою дощової каналізації.

9. Можливий вплив запроектованої 
діяльності на навколишнє середовище:

– клімат і мікроклімат – не впливає;
– повітряне середовище – викиди в атмос-

ферне повітря по всіх забруднюючих речовинах 
нижче 0,1 ГДК населених місць, що відповідає 
нормативним вимогам;

– водне середовище – джерелом водо-
постачання є водопровідні мережі міста. Об’єкт 

забезпечений системою господарсько-побутової 
каналізації. Скидання стічних вод від забудови 
буде відповідати вимогам «Правил приймання 
стічних вод у Київську міську каналізацію» №1879 
от 12.10.11 р.;

– ґрунти – охорона ґрунту забезпечується 
вертикальним плануванням і системою дощової 
каналізації. Вплив – в межах нормативних вимог;

– рослинний світ – не впливає;
– тваринний світ та заповідні об’єкти – 

вилучення особливо цінних земель немає. Шляхів 
міграції тварин і птахів не спостерігається, видів 
рослин і тварин, занесених до Червоної книги 
не відзначено, територій перспективних до 
створення заповідників немає;

– соціальне середовище-позитивний 
вплив;

– навколишнє техногенне середовище – 
в межах нормативних вимог.

10. Відходи виробництва – нових видів 
відходів не утворюються. Впроваджено систему 
поводження з відходами з організацією роз-
дільного збору.

11. Необхідність і обсяг виконання 
ОВНС – в обсязі за вимогами ДБН А.2.2–1-2003.

12. Участь громадськості – Публікація 
Заяви про наміри через ЗМІ.

ТОВ «Будівельна Компанія «Міськбудін-
вест» м. Київ, вул. Скпяренка, 17 тел.: (+38044) 
501-99-69

(адреса, телефон і час ознайомлення з 
матеріалами проекту і ОВНС)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРОН» Код ЄДРПОУ 41828734 
повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 998 від 06.03.2018р.

Вважати недійсною карту тахографа видану ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ» на ім’я Підяшенко Віталій Володи-
мирович у зв’язку з втратою.

Шостим апеляційним адміністра-
тивним судом розглядається адміні-
стративна справа №640/11256/20 за 
апеляційною скаргою автогаражного 
кооперативу «Троянда» на рішення 
Окружного адміністративного суду 
м. Києва від 22.06.2021 за позовом 
автогаражного кооперативу «Троян-
да» до Київської міської ради про ви-
знання протиправним та скасування 
рішення Київської міської ради від 20 
грудня 2017 року № 1005/4012 «Про 
затвердження детального плану те-

риторії в межах проспекту Перемоги, 
вулиць Лагерної, Авіаконструктора 
Сікорського, залізничних колій, вулиць 
Тимофія Шамрила, Дорогожицької, 
Олени Теліги, Олександра Довженка».

Судове засідання відбудеться 
23 листопада 2021 року об 11:00 в 
приміщенні Шостого апеляційного 
адміністративного суду за адресою: 
01010, м. Київ, вулиця Московська, 
8, корпус 30, зал судового засідання 
№ 1 (суддя Пилипенко О. Є.)
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Спеціальні Центри дбатимуть 
про здоров’я малюка 
із самого народження
У Києві створять десять Цен-

трів раннього втручання. 
Такі заклади працюватимуть 

у різних районах столиці. Центри 
раннього втручання призначені для 
надання допомоги дітям до чоти-
рьох років, які мають порушення 
розвитку чи ризик виникнення 
таких порушень, а також їхнім 
родинам. Таке рішення нещодавно 
прийняла Київська міська рада.

Навіщо потрібні 
центри раннього 
втручання

Мережа центрів раннього втру-
чання успішно працює у багатьох 
розвинутих країнах світу. Така 
послуга дозволяє вчасно виявити 
та скорегувати порушення розвит-

ку дитини, з тим, аби уникнути 
інвалідності й у майбутньому за-
безпечити їй повноцінне життя.

На жаль, в Україні мережа Центрів 
раннього втручання ще не створена. 
Звичайно, у деяких регіонах заклади 
подібного типу працюють, але мова 
йде про поодинокі випадки.

Тому у питанні створення цілої 
мережі Центрів наша столиця буде 
першопрохідцем.

Центри раннього втручання 
у Києві створюватимуть на базі 
центрів соціально-психологічної 
реабілітації.

Фінансуватися такі заклади бу-
дуть з міського бюджету.

Як працюватимуть 
центри раннього 
втручання

Програма раннього втручання 
призначена для дітей віком від 0 до 
4 років. Це послуга раннього вияв-
лення та профілактики порушень 
розвитку дитини, допомога її сім’ї.

В основному до таких цен-
трів звертаються батьки дітей 
з групи ризику, які уже мають 
(або ще не мають, але існує підо-
зра) різні неврологічні діагнози. 
А також сім’ї, які помічають якісь 
відхилення у розвитку дитини. 
Найчастіше — це коли дитина 
не розмовляє або має певні про-

блеми з фізичним розвитком, 
поведінкою чи грою.

А іноді батькам просто необхід-
на консультація щодо організації 
харчування малюків з певними 
порушеннями розвитку.

А ще тут консультуватимуть 
сім’ї з питань емоційних труднощів, 
пов’язаних з післяпологовою депре-
сією матері, психологічним при-
йняттям порушень у дитини тощо.

Також надаватимуть допомо-
гу в облаштуванні приміщення 
по догляду за дитиною за місцем 
проживання. І, звичайно, здій-
снюватиметься супровід дітей під 
час переходу від послуги раннього 
втручання до інклюзивно-ресурс-
ного центру та закладів освіти.

Послуга раннього втручання 
передбачає комплексну роботу 
таких фахівців: лікар-невролог, 
психіатр, фізичний терапевт, ер-
готерапевт, соціальний працівник, 
логопед, психолог.

Унікальність центрів раннього 
втручання і в тому, що всі ці фахівці 
зібрані в одному місці. Тому батьки, 
які звертаються за допомогою, не 
витрачають час у пошуках різних 
лікарів.

Марина Порошенко, депутатка 
Київради, голова постійної комісії 
з питань охорони здоров’я та со-
ціальної політики:

— Київ може стати прикладом 
для всієї України, створивши ме-
режу Центрів раннього втручання. 
Цим рішенням ми наближаємо 
нашу столицю до кращих європей-
ських практик та виводимо мережу 
надання соціальних послуг столиці 
на якісно новий рівень.

Робота таких закладів допоможе 
вчасно виявити та скорегувати 
порушення розвитку дитини, за-
безпечити супровід та підтримку 
таких сімей. Саме раннє втручання 
запобігає майбутній інвалідності 
дітей — громадян України.

Якщо говорити про бюджет, то 
створення таких центрів на пер-
спективу може стати важливим 
показником зменшення фінансо-
вого навантаження не тільки для 
Києва, а й для всієї країни. Тому що 
зменшить кількість осіб, які зна-
ходяться на довічному державному 
утриманні.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

До ювілею видатного гімнаста Віктора Чукаріна
у Києві презентували книгу
9 листопада виповнилося 100 років від дня 
народження українського спортсмена, двічі 
абсолютного чемпіона Олімпійських ігор Віктора 
Чукаріна, якого у 1950-х називали кращим 
гімнастом світу. До ювілею у столиці видають книгу 
«Віктор Чукарін. Непереможний», примірники якої 
потраплять до українських бібліотек.

Віктор Іванович Чукарін 
(9 листопада 1921, с. Красноар-
мійське, Донецька область, Украї-
на — 25 серпня 1984, Львів, Україна) 
у 1952-му на ХV і в 1956-му на ХVI 
Олімпійських іграх уперше в історії 
України завоював золото і здобув 
звання абсолютного олімпійського 
чемпіона.

Володар 11 медалей (7 — золо-
тих, 3 — срібних, 1 — бронзової) 
і перший у світі семиразовий чем-
піон Олімпійських ігор, заслужений 
майстер спорту СРСР і заслужений 
тренер, викладач, завідуючий ка-
федрою гімнастики Львівського 
інституту фізичної культури — це 
лише одна сторона його життя. 
Цьому передували участь у Другій 
світовій, 17 німецьких концтаборів, 
порятунок із замінованої баржі, 
всі жахи фашистського полону, 
голод і повне фізичне виснаження, 
а вдома — розбомблений дім, убиті 
брат і батько…

«Сьогодні ми вшановуємо 
пам’ять великого гімнаста Віктора 
Івановича Чукаріна, — зазначив ди-
ректор видавництва „Саміт-Книга“ 
та співавтор видання Іван Степу-
рін. — Він неймовірним чином 
врятувався, повернувся додому, 
і мати впізнала його лише за шра-
мом на голові. Після всього цього 

став непереможним спортсменом, 
лідером та капітаном команди».

Своїми спогадами про Віктора 
Івановича поділився олімпійський 
чемпіон Богдан Макуц:

«Це легендарна особистість, 
який після усіх втрат, яких зазнав, 
здобув 11 золотих медалей. На-
родився в Донецькій області, де 
на заводі, разом з однодумцями, 
створив спортзал із власноруч зро-
бленими снарядами. Захоплення 
спортом переросло в долю та його 
життя. Пройшовши важкі випро-
бування, він був взірцем людської 
честі та порядності, всім допо-
магав. В 11 років я брав участь 
у змаганнях відкритого кубку імені 
Віктора Чукаріна, на які приїжджа-
ли багато спортсменів. Тоді зайняв 
друге місце. Досі пам’ятаю слова 
Віктора Івановича, який нагоро-
джував мене: «Боротися потрібно 
за всі медалі, але пам’ятають лише 
перших. У Львові він викладав 
в інституті фізичної культури, при-
думав елемент, названий іменем 
Олександра Ткачова — саме цей 
спортсмен у 1977 продемонстрував 
його виконання. Це переліт махом 
вперед. Тоді казали, що це зробити 
неможливо».

Про важливість персони Чука-
ріна зазначив й Тимофій Нагор-

ний, президент «Фонду волонтерів 
України»:

«Сьогодні ми віддаємо дани-
ну легендарному гімнасту, який 
не зламався та продемонстрував 
силу духу. Він народився на східній 
Україні, пішов з життя на захід-
ній, і таким чином об’єднав нашу 
країну. Його історія надихає, він 
є символом для молодого поко-
ління, моральним авторитетом, 
і тому важливо, аби діти знали 
про нього».

Численні учні продовжують 
справу Чукаріна, його послідовники 
організовують турніри пам’яті, 
а одна зі львівських вулиць но-
сить його ім’я, сучасних книжок 
і фільмів про нього не так уже 
й багато. Аби нагадати українцям 
про їх визначного співвітчизника 
до 100-річчя з дня народження 
Віктора Чукаріна видавництво 
«Саміт-книга» підготувало книгу 
«Віктор Чукарін. Непереможний». 
Це не монографія чи збірка пу-

блікацій про Чукаріна, а спроба 
лаконічно і без зайвого пафосу 
розповісти про нашого земляка, 
нагадати про його значення і той 
слід, який він залишив по собі 
в історії як українського спорту, 
так і світового.

Над текстом працювала співав-
торка книги, письменниця Юлія 
Бережко-Камінська.

«Я пишу поезію, тож, готуючи 
видання, відкрила для себе новий 
цікавий світ, — зазначила вона. — 
Прикро, що ім’я Віктора Чукаріна 
не на слуху. Хоча в 1950-х воно 
гриміло на увесь світ — про нього 
виходили книжки, фільми, радіо-
передачі, публікації у міжнародній 
пресі, а його зображення друкували 
на плакатах і марках. Це герой, на 
якого варто рівнятися і за яким йти. 
Архівні світлини для ілюстрації ви-
дання ми шукали в інформаційних 
агенціях, Національній бібліотеці 
імені В. Вернадського, інтернет-
джерелах та друкованих виданнях. 
Нам дуже допомогла його родина, 
особливо внучка Олена».

Проєкт, присвячений Віктору 
Чукаріну, не обмежиться книгою. 
Як повідомив Арсен Гаврилець, 
директор інтернет-порталу «Наві-
гаторТВ», планується й художній 
фільм про його життя. Який покаже 
Віктора Івановича не лише як ви-
датного спортсмена, а як людину, 
що об’єднала Україну, та великого 
тренера, що завжди випромінював 
спокій та впевненість.

На презентації Ігор Степурін, 
голова фонду «Бібліотечна кра-
їна» повідомив, що книга ви-
дається за підтримки Міністер-
ства культури та інформаційної 
політики, завдяки чому тисяча 
екземплярів безкоштовно надій-
дуть у бібліотеки України. Також 
планується презентація книги 
у Львові та Маріуполі.

100-річчя Віктора Чукаріна 
масштабно відзначили й у Льво-
ві, де він мешкав з 1946 року й до 
кінця життя.

«До дня народження спортивна 
громада Львівщини вшанувала 
пам’ять видатного спортсме-
на, — розповіла член комісії МОК 
з олімпійської освіти Віра Переде-
рій. — Ми відвідали його могилу, 
поклали квіти. Також працюємо 
над документальним фільмом «Ві-
ктор Чукарін. Сторіччя», плануємо 
50-й турнір його пам’яті та ство-
рення муралу на вулиці Чукаріна. 
Від нас залежить, чи будуть його 
знайти наступні покоління».

Як підкреслив Антон Нікулін, 
начальник управління молоді та 
спорту Львівської міської ради, 
неможливо оцінити внесок Чука-
ріна у розвиток спорту. Але також 
важливо, що він залишився героєм, 
достойно пройшовши всі історичні 
періоди.

«Ми опитували львів’ян, 
і приємно, що багато з них зна-
ють цю постать. Основне завдання 
сьогодні — відновити турнір Чука-
ріна, який би став наймасовішим 
змаганням для гімнастів», — за-
значив він.

На завершення зустрічі думка-
ми поділилася онука спортсмена 
Олена Чукаріна.

«Ознайомилася з книгою, вона 
вийшла дуже теплою та душевною. 
Важливо нагадувати молодому по-
колінню про цю постать, щоб вони 
мали приклад не лише спортсмена, 
а й людини міцного духу, відда-
ності своїй праці. Віктор Іванович 
був двічі запрошений працювати 
у збірній СРСР. Але найкомфорт-
ніше йому було в Україні, у Львові, 
який вважав своїм рідним містом».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


