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Віталій Кличко передав столичним 
рятувальникам сучасну пожежну техніку
Рятувальники Києва отримали від влади нові 
бойові автомобілі для ефективної роботи 
із захисту киян під час надзвичайних ситуацій.

Підрозділи ДСНС у Києві отри-
мали від мера столиці Віталія Клич-
ка штабний пожежний автомобіль 
на базі Ford Transit, два автомобілі 
газодимозахисної служби на базі 
Ford Transit, три пожежні автоцис-
терни на базі Iveco Daily. Київська 
служба порятунку КАРС отримала 
командно-штабний автомобіль на 
базі Iveco Eurocargo.

Цю спецтехніку закупили в рамках 
цільової програми з переоснащення 
рятувальних служб Києва, яку місто 
ухвалило у 2020 році. Відтоді сто-
лиця виділила майже 45 мільйонів 
гривень на оновлення матеріально-
технічної бази рятувальних служб 
Києва. Зокрема, й автопарку.

Мер столиці наголосив, що нова 
техніка для рятувальних служб — 
запорука їх ефективної роботи.

«Безпека й нормальне життя киян 
для влади столиці є пріоритетом. 
Сьогодні вчергове передаємо нові 
машини та командно-штабний 
автомобіль нашим рятувальникам. 
Ця техніка їм вкрай потрібна», — 
зазначив Віталій Кличко.

Він розповів, що за останні п’ять 
років бійці служби ДСНС в Києві 
врятували майже дві тисячі людей. 
Професіоналізм особового складу 
ДСНС робить місто безпечнішим.

«Хочу подякувати рятувальни-
кам Києва за самовідданість та 
професійну роботу, за врятовані 
життя і безпеку в столиці. Місто, 
зі свого боку, дбає, щоб ви були 
забезпечені всім необхідним для 
виконання своєї небезпечної мі-
сії», — наголосив Віталій Кличко.

За останніх п’ять років для по-
треб рятувальників місто придбало 
22 нових аварійно-рятувальних 
автомобілі, понад 200 комплек-
тів захисного спорядження, 220 
комплектів спецодягу. Для КАРС 
«Київська служба порятунку» за-
купили шість аварійно-рятуваль-
них автомобілів, для Київського 
гарнізону ДСНС — 16 одиниць 
техніки. Зокрема, пожежно- 
рятувальні й водолазні авто, те-
лескопічні підіймачі, комплекти 
дихальних апаратів та іншу техніку 
й спорядження.

Мер Києва відзначив подяками 
та подарунками маленьких киян, 
які проявили себе знавцями пожеж-
но-рятувальної техніки й завдяки 
небайдужості яких вдалося вряту-
вати життя та майно містян.

Нагороди отримали Артем Не-
стеренко — хлопчик, що знає кожен 
пожежно-рятувальний автомобіль, 
його спорядження; Тихон Борушко, 

який допоміг врятувати мешканців 
під час пожежі на вулиці Великій 
Васильківській; Поліна Єколова, 
спостережливість якої допомогла 
врятувати квартиру від пожежі 
у сусідів.

Керівництво ДСНС Києва на-
городило рятувальників, які про-
явили себе на подіях у столиці 
минулого року.

До слова, комунальну аварійно-
рятувальну службу (КАРС) «Ки-
ївська служба порятунку», яка 
у вересні відзначила 17 років від 
дати заснування, добре знають 
жителі столиці — без допомоги 
рятувальників не минає і дня.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Києву вдалося за кілька місяців 
забезпечити автомобілями ветеранів 
з інвалідністю, — Марина ХОНДА
Автомобілі повинна забезпечувати держава, проте вона не виконує  
цю гарантію, і захисники, які втратили кінцівки, роками стоять у черзі.  
Відтак, столиця взяла ініціативу у свої руки.

Рік тому міський Центр на-
дання допомоги учасни-
кам бойових дій перейшов 

у підпорядкування Департамен-
ту соцполітики КМДА, роботу 
якого курує власне заступниця 
голови Марина Хонда. Відтак, 
після переходу почали підіймати 
важливі для київських атовців 
питання. Серед пріоритетних було 
і закупівля спеціальних авто для 
захисників, які втратили на пе-
редовій кінцівки.

«Почалося все з ініціативи Віта-
лія Кличка, щоби ми знайшли тих 
людей, які втратили кінцівки під 
час бойових дій. Стосовно кожного 
проголосували окреме рішення, 
і дуже швидко, буквально за три чи 
чотири місяці з проходженням ко-
місій, узгодженням фінансистами, 
з департаментом ми забезпечили 
їх автомобілями», — розповідає 
заступниця голови КМДА Марина 
Хонда в інтерв’ю Укрінформу.

Вона каже, що хлопці, які втра-
тили кінцівки в бойових діях, — 
це дуже молоді чоловіки, є серед 
них 1988 року народження. У них 
стільки енергії і вони готові пра-
цювати, але єдиною потребою для 
них є засіб для пересування.

«Ми намагалися знайти шлях, як 
краще їм допомогти реалізувати 
себе. Можливість отримати авто-
мобіль для кожного з них — це 
можливість додаткового заробітку. 
В багатьох є родини, діти. У будь-
якому випадку це та допомога, яка 
їм потрібна, це перше. По друге, 
це засіб пересування», — зауважує 
Марина Хонда.

І вже 3 грудня Віталій Кличко 
вручив ключі від кросоверів KIA 
Sportage ветеранам АТО. Авто за-
купили за міською програмою 
«Турбота. Назустріч киянам». 
Вартість таких авто, в залежності 
від комплектації, — близько пів 
мільйона гривень.

Кожен автомобіль — індивіду-
альний і спеціально обладнаний 
для потреб окремого власника. 
Після цього Віталій Кличко вручив 
ключі від машини сержанту 25 
окремого мотопіхотного батальйо-
ну «Київська Русь» Дмитру Котову, 
санінструктору 128-ї гірничо-піхот-
ної бригади Вадиму Свириденку, 
бійцю 30 окремої механізованої 
бригади Сергію Храпку, ветерану 
57 окремої мотопіхотної бригади 
Олександру Чалапчію та воїну 24 
окремого штурмового батальйону 
«Айдар» Іллі Шувалову.

Шостий автомобіль мав отри-
мати Герой України Володимир 
Жемчугов, який підірвався на міні 
на Луганщині, втратив обидві кисті, 
зір і майже рік провів у полоні бойо-
виків. Утім, наразі він перебуває на 
реабілітації у лікарні в Німеччині. 
Тож машину для Жемчугова приїхав 
забрати його побратим, «кіборг» 
Руслан Боровик.

До речі, бійці, які отримали важкі 
поранення на війні, а деякі з них 
вчилися заново ходити на протезах, 
не втратили ні сили духу, ні почуття 
гумору. Хлопці постійно жартували 
та робили селфі на фоні новеньких 
авто. Втім, машина для кожного 
з них — не розкіш, а справді вкрай 
необхідний засіб пересування.

Як писав «Вечірній Київ», чле-
ни сімей загиблих мають також 
право на компенсацію вартості 
стаціонарного лікування. Кошти 
відшкодують, якщо вони лікуються 
у відомчих, державних, комуналь-
них закладах охорони здоров’я на 
території України.

Зокрема, діток учасників АТО 
без черг влаштують в комунальні 
дитсадки, для них передбачене 
пільгове харчування у школах та 
оздоровлення в санаторіях України.

Київ першим в Україні забез-
печив виплату щомісячної до-
помоги непрацездатним бать-

кам; дружинам чи чоловікам, які 
є особами з інвалідністю 1,2 чи 
3 групи; повнолітнім дітям (які 
мають статус особи з інвалідністю 
з дитинства) загиблих учасників 
АТО-киян, полонених та зниклих 
безвісти. Із середини серпня ми-
нулого року їм виплачують по 
близько 5000 грн.

Отримати детальну інформацію 
щодо виплат та потрібних докумен-
тів родини можуть у Київському 
міському центрі допомоги учас-
никам АТО за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 36 та Хрещатик, 25, 
з понеділка по п’ятницю — з 9:00 до 
18:00. Консультацію можна отри-
мати також за телефоном: (044) 
202-76-93, 0 800 300 633 (безко-
штовно по Україні) або написавши 
на e-mail: ato.kbu@gmail.com чи на 
Facebook-сторінку Центру.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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ДО УВАГИ КИЯН!

На вимогу Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, послуги з поста-
чання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого 
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 (зі змінами) ліцензіати 
здійснюють перерахунок тарифів у зв’язку із зміною протягом 
строку їх дії обсягу окремих складових, вартість яких змінилася 
з причин, які не залежать від ліцензіата. 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зобов’язане здійснити коригування 
тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з 
постачання гарячої води для категорій споживачів: «населення», 
«бюджетні установи», «інші споживачі», «релігійні організації», 
встановлених розпорядженнями виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації від 
13.10.2021 № 2145 та від 19.10.2021 №2176.

Розміри чинних тарифів вказано у вищезазначених розпо-
рядженнях за посиланнями: 

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanovlennya_tarifiv_na_teplovu_
energiyu_virobnitstvo_teplovo_energi_transportuvannya_teplovo_
energi_postachannya_teplovo_energi_poslugi_z_postachannya_
teplovo_energi_i_postachannya_garyacho_vodi_komunalnomu_
pidpriyemstvu_vikonavchogo_448758/

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanovlennya_tarifiv_na_teplovu_
energiyu_virobnitstvo_teplovo__energi_transportuvannya_teplovo_
energi_postachannya_teplovo_energi__poslugi_z_postachannya_
teplovo_energi_i_postachannya_garyacho_vodi_dlya__naselennya_
komunalnomu_pidpriyem/

Встановлення (шляхом коригування) тарифів обумовлено:
- підвищенням ціни природного газу: для категорії споживачів 

«бюджетні установи» «релігійні організації» на 41,4 % та «інші 
споживачі»  на 149,7 %.;

- підвищенням тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ 
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» відповідно до постанови НКРЕКП від 
22.12.2021 № 2728 на 3% для категорії «населення», 107% для 
категорії «релігійні організації», 107% для категорії «установи, 
що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» 
та 252% для категорії «інші споживачі»  в порівнянні з тарифами, 
що враховані в діючих тарифах на теплову енергію та комунальні 
послуги. Водночас інформуємо, що протягом опалювального 
періоду 2021/2022 років тарифи на послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води, що будуть 
застосовуватись для нарахувань категорії споживачів 
«населення» залишаються незмінними.

- підвищенням тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ 
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 61% відповідно до постанови 
НКРЕКП від 29.12.2021 № 2975;

- зниженням тарифів на виробництво теплової енергії, що 
виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» для категорії «населення» - 
на 25%, для категорії «бюджетні установи» - на 18% в порівнянні 
з діючими тарифами.

Слід зазначити, що кількісні показники, враховані у структурі 
діючих тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги 
з постачання гарячої води і річний план ліцензованої діяльності 
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії є незмінними. 

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без урахування 
витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з 

урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 
пунктів, з урахування витрат на оснащення будівель вузлами комер-

ційного обліку КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-

ЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 Гкал

Планований та-
риф, грн  за 1 Гкал % відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1 378,67 1 654,41 1 378,67 1 654,41 0,00%

2
Бюджетні 
установи

2 276,70 2 732,04 3 159,50 3 791,40 38,78%

3
Інші спо-

живачі
2 397,26 2 876,71 4 705,65 5 646,78 96,29%

4
Релігійні 

організації
2 241,26 2 689,51 3 233,02 3 879,62 44,25%

 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без урахування 
витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з 

урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 
пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами ко-

мерційного обліку КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-

ЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 Гкал

Планований та-
риф, грн  за 1 Гкал % відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення 1 378,67 1 654,41 1 378,67 1 654,41 0,00%

2
Бюджетні 
установи

2 228,80 2 674,56 3 111,60 3 733,92 39,61%

3
Інші спо-

живачі
2 349,36 2 819,23 4 657,75 5 589,30 98,26%

4
Релігійні 

організації
2 193,36 2 632,03 3 185,12 3 822,14 45,22%

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 
урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних тепло-
вих пунктів, з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку пунктів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИ-
КОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 Гкал

Планований та-
риф, грн  за 1 Гкал % відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1 378,67 1 654,41 1 378,67 1 654,41 0,00%

2
Бюджетні 
установи

2 082,04 2 498,45 2 862,64 3 435,17 37,49%

3
Інші спо-

живачі
2 202,60 2 643,12 4 408,79 5 290,55 100,16%

4
Релігійні 

організації
2 046,60 2 455,92 2 936,16 3 523,39 43,47%

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 
пунктів, без урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку пунктів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИ-
КОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 Гкал

Планований та-
риф, грн  за 1 Гкал % відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення 1 378,67 1 654,41 1 378,67 1 654,41 0,00%

2
Бюджетні 
установи

2 034,14 2 440,97 2 814,74 3 377,69 38,37%

3
Інші спо-

живачі
2 154,70 2 585,64 4 360,89 5 233,07 102,39%

4
Релігійні 

організації
1 998,70 2 398,44 2 888,26 3 465,91 44,51%

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без урахування 
витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 
пунктів, з урахування витрат на оснащення будівель вузлами комер-

ційного обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-

ЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 Гкал

Планований та-
риф, грн  за 1 Гкал % відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення 1 378,67 1 654,41 1 378,67 1 654,41 0,00%

2
Бюджетні 
установи

2 089,58 2 507,50 2 972,38 3 566,86 42,25%

3
Інші спо-

живачі
2 210,14 2 652,17 4 518,53 5 422,24 104,45%

4
Релігійні 

організації
2 054,14 2 464,97 3 045,90 3 655,08 48,28%

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без урахування 
витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 
пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами ко-

мерційного обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-

ЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 Гкал

Планований та-
риф, грн  за 1 Гкал % відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення 1 378,67 1 654,41 1 378,67 1 654,41 0,00%

2
Бюджетні 
установи

2 041,68 2 450,02 2 924,48 3 509,38 43,24%

3
Інші спо-

живачі
2 162,24 2 594,69 4 470,63 5 364,76 106,76%

4
Релігійні 

організації
2 006,24 2 407,49 2 998,00 3 597,60 49,43%

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 
теплопостачання, без урахування витрат на оснащення будівель 
вузлами комерційного обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№

Адреса

Спожи-
вачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, грн 

за 1 Гкал

Планований 
тариф, грн  за 

1 Гкал
Назва 

(вулиці, 
проспекту, 
провулку 

тощо)

№ бу-
динку

без ПДВ з ПДВ без ПДВ

1 Вул. Боткіна 4
Інші 

спожи-
вачі

1 765,82 2 118,98 3 757,97

3
Вул. Ку-

дрявська
16

Інші 
спожи-

вачі
2 313,93 2 776,72 4 645,92

4
Вул. Ку-

дрявська
27/29

Інші 
спожи-

вачі
2 323,07 2 787,68 4 780,28

5
Кудряв-

ський узвіз
2

Інші 
спожи-

вачі
2 196,16 2 635,39 4 400,74

 Тарифи на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат 
на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуван-

ням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, 
з урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного 
обліку КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 куб. м

Планований тариф 
в опалювальний 
період, грн  за 1 

куб. м
% відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення 81,57 97,89 81,57 97,89 0,00%

2
Бюджетні 
установи

112,12 134,54 151,28 181,54 34,93%

3
Інші спо-

живачі
117,56 141,07 220,04 264,05 87,18%

4
Релігійні 

організації
110,85 133,02 154,98 185,98 39,81%

 Тарифи на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат 
на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, без 

урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного 
обліку КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 куб. м

Планований тариф 
в опалювальний 
період, грн  за 1 

куб. м
% відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 81,57 97,89 81,57 97,89 0,00%

2
Бюджетні 
установи

110,59 132,71 149,99 179,99 35,63%

3
Інші спо-

живачі
115,63 138,76 218,32 261,98 88,81%

4
Релігійні 

організації
107,44 128,93 150,99 181,19 40,54%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води з урахуванням витрат 
на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахуван-

ня витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, 
з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами комерційного 

обліку пунктів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОР-
ГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 куб. м

Планований тариф 
в опалювальний 
період, грн  за 1 

куб. м
% відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення 81,57 97,89 81,57 97,89 0,00%

2
Бюджетні 
установи

103,52 124,23 138,17 165,80 33,46%

3
Інші спо-

живачі
108,83 130,59 206,70 248,04 89,93%

4
Релігійні 

організації
98,69 118,43 136,75 164,10 38,57%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води з урахуванням витрат 
на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахуван-

ня витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, 
без урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами комерційно-
го обліку пунктів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-

ЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 куб. м

Планований тариф 
в опалювальний 
період, грн  за 1 

куб. м
% відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення 81,57 97,89 81,57 97,89 0,00%

2
Бюджетні 
установи

101,58 121,89 136,29 163,54 34,17%

3
Інші спо-

живачі
106,13 127,36 203,41 244,09 91,66%

4
Релігійні 

організації
97,73 117,27 136,27 163,53 39,44%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат 
на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахуван-

ня витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, 
з урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного 
обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 куб. м

Планований тариф 
в опалювальний 
період, грн  за 1 

куб. м
% відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення 81,57 97,89 81,57 97,89 0,00%

2
Бюджетні 
установи

103,78 124,54 142,93 171,52 37,72%

3
Інші спо-

живачі
109,24 131,09 211,72 254,06 93,81%

4
Релігійні 

організації
102,88 123,45 147,17 176,61 43,06%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат 
на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахуван-

ня витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, 
без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного 

обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВ-

ТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

№ 2176 від 
19.10.2021 , грн 

за 1 куб. м

Планований тариф 
в опалювальний 
період, грн  за 1 

куб. м
% відхилення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 81,57 97,89 81,57 97,89 0,00%

2
Бюджетні 
установи

102,28 122,74 141,70 170,05 38,54%

3
Інші спо-

живачі
106,52 127,82 208,37 250,04 95,61%

4
Релігійні 

організації
101,76 122,11 146,56 175,87 44,03%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води окремо для кожного 
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 
теплопостачання, без урахування витрат на оснащення будівель 
вузлами комерційного обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№

Адреса

Спожи-
вачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, грн 

за 1 куб. м

Планований 
тариф в 

опалювальний 
період, грн  за 

1 куб. м
Назва 

(вулиці, 
проспекту, 
провулку 

тощо)

№ бу-
динку

без ПДВ з ПДВ без ПДВ

1 Вул. Боткіна 4
Інші 

спожи-
вачі

89,00 106,80 176,86

2
Вул.  

Кудрявська
27/29

Інші 
спожи-

вачі
114,45 137,34 223,59

З усією повною інформацією щодо планованих тарифів (струк-
тура, плановані витрати за елементами, прибуток, податок на 
додану вартість тощо) можна ознайомитись на сайті КП «КИЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО» за посиланням: https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних 
днів з 14.01.2022, за адресою: 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 
5 та на електронну адресу: info@kte.kmda.gov.ua. 

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

№

Адреса

Спо-
живачі

Розпор. № 2145 
від 13.10.2021, 

грн за 1 Гкал

Планований 
тариф, грн  за 

1 Гкал
% відхи-

лення
Назва (ву-
лиці, про-

спекту, 
провулку 

тощо)

№ 
бу-

дин-
ку

без  
ПДВ

з  
ПДВ

без  
ПДВ

з ПДВ

1
Вул. 

Боткіна
4

Інші 
спо-

живачі
1 765,82 2 118,98 3 757,97 4 509,56 112,82%

3
Вул. Ку-

дрявська
16

Інші 
спо-

живачі
2 313,93 2 776,72 4 645,92 5 575,10 100,78%

4
Вул. Ку-

дрявська
27/29

Інші 
спо-

живачі
2 323,07 2 787,68 4 780,28 5 736,34 105,77%

5
Кудряв-

ський 
узвіз

2
Інші 
спо-

живачі
2 196,16 2 635,39 4 400,74 5 280,89 100,38%

№

Адреса

Спо-
живачі

Розпор. № 
2145 від 

13.10.2021, 
грн за 1 
куб. м

Планова-
ний тариф в 

опалювальний 
період, грн  за 

1 куб. м % відхи-
ленняНазва 

(вулиці, 
проспекту, 
провулку 

тощо)

№ 
бу-

дин-
ку

без  
ПДВ

з  
ПДВ

без 
ПДВ

з ПДВ

1 Вул. Боткіна 4
Інші 
спо-

живачі
89,00 106,80 176,86 212,23 98,72%

2
Вул.  

Кудрявська
27/29

Інші 
спо-

живачі
114,45 137,34 223,59 268,30 95,36%
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Інформаційне повідомлення про намір зміни шляхом коригування 
тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування, 

постачання), на послуги з постачання теплової енергії для категорій 
споживачів: бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації 

по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

На виконання вимог пункту 2 розділу II Порядку інформування спожива-
чів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням 
такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
05.06.2018 №130, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» інформує споживачів, що 
06.01.2022 року до Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) надано, для розгляду та встановлення 
шляхом коригування, пакет документів з розрахунками нових тарифів 
на теплову енергію (її виробництво, транспортування, постачання), по-
слуги з постачання теплової енергії для категорій споживачів: бюджетні 
установи, інші споживачі та релігійні організації.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» доводить до відома споживачів об-
ґрунтування щодо перегляду шляхом коригування тарифів на теплову 
енергію (її виробництво, транспортування, постачання), послуги з по-
стачання теплової енергії для бюджетних установ, інших споживачів (крім 
населення) та релігійних організацій.

Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг Постановою від 07.07.2021 № 1085 
«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності у сфері теплопостачання» внесено зміни до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затвер-
джених Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308.

Відповідно до внесених змін ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з липня 
2021 року знаходиться під регулюванням Київської міської державної 
адміністрації (Департамент економіки та інвестицій).

Виходячи із регуляторних актів щодо внесення змін до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, а 
також надання послуг з постачання теплової енергії, для ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» Розпорядженням Київської міської державної 
адміністрації від 15.12.2021 року №2610 встановлені тарифи на 
теплову енергію та на послуги з постачання теплової енергії для бюджетних 
установ, інших споживачів (крім населення) та релігійних організацій, які 
вступили в дію з 21 грудня 2021 року.

Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання 
теплової енергії, відповідно до Розпорядження КМДА 

від 15.12.2021 року №2610

Категорії споживачів
Тарифи на теплову енергію Тарифи на комунальні послуги 

з постачання теплової енергії

грн/Гкал без ПДВ грн/Гкал з ПДВ

Бюджетні установи 1 569,45 1 883,34

Інші споживачі 1 559,70 1 871,64

Релігійні організації 1 553,99 1 864,79

29.12.2021 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова 
НКРЕКП від 29.12.2021 року №2975) прийнято рішення щодо встанов-
лення з 01.01.2022 року для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» тарифів на 
виробництво теплової енергії, які є складовою тарифів на теплову енергію 
та тарифів на комунальні послуги з постачання теплової енергії, на рівні 
наведеному у таблиці:

Інформація щодо зміни тарифів на виробництво теплової 
енергії на ТЕЦ

Категорія спо-
живачів

Один. 
вим.

Тарифи на 
виробництво 

теплової 
енергії на ТЕЦ 
з 01.10.2021 

року, (без ПДВ) 
(Постанова 
НКРЕКП від 
16.09.2021 

року №1568) 
грн./Гкал

Тарифи на 
виробництво 

теплової 
енергії на ТЕЦ 
з 01.01.2022 

року, (без 
ПДВ) Поста-
нова НКРЕКП 
від 29.12.2021 
року №2975) 

грн./Гкал

Відхилення

абсолют-
не, грн./

Гкал

віднос-
не, %

Виробництво те-
плоенергі ї  для 
бюджетних установ

грн/
Гкал 998,85 1258,40 259,55 26,0%

Виробництво те-
плоенергі ї  для 
інших споживачів

грн/
Гкал 989,10 1515,46 526,36 53,2%

Виробництво те-
плоенергії для ре-
лігійних організацій

грн/
Гкал 983,39 1230,05 246,66 25,1%

 Таким чином, зростання тарифів на виробництво теплової енергії для 
потреб бюджетних установ становить 26,0 %, для потреб інших споживачів 
53,2%, для релігійних організацій 25,1 %.

Підвищення тарифів на виробництво теплової енергії за категоріями 
споживачів спричинено: зміною паливної складової; підвищенням ставок 
екологічного податку, рентної плати за спеціальне використання води, 
відповідно до Податкового Кодексу України; підвищенням тарифів з 
розподілу природного газу для АТ «КИЇВГАЗ» (Постанова НКРЕКП від 
22.12.2021 № 2751 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 
природного газу для АТ «КИЇВГАЗ»); підвищенням витрат на оплату із 
забезпеченням рівня мінімальної заробітної плати та інших гарантій з 
оплати праці, передбачених чинним законодавством (Законом України 
«Про Державний бюджет на 2022 рік», яким встановлено прожитковий 
мінімум для працездатних осіб на одну особу в розрахунку на місяць у 
розмірі: з 1 січня – 2481 гривня, з 1 липня – 2600 гривень, з 1 грудня – 
2684 гривні; та мінімальної заробітної плата з 1 січня – 6500 гривень, з 
1 жовтня – 6700 гривень).

З метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих 
витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням 
теплової енергії та відповідно наданням послуг з постачання теплової ТОВ 
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» провело розрахунки щодо перегляду шляхом 
коригування тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії для категорій споживачів: бюджетні установи, інші споживачі (крім 
населення) та релігійні організації, відповідно до п.11 постанови КМУ від 
01.06.2011 р. №869 (в редакції постанови КМУ від 3 квітня 2019 р. № 291):

У відповідності до статей 28,30,52 та 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про теплопостачання», Постанови КМУ від 01.06.2011р. 
№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
комунальні послуги» (із змінами), Наказів Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
05.06.2018р. №130 « Про затвердження Порядку інформування спожива-
чів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням 
такої необхідності» та від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку 
розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 
розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» розраховано планові одноставкові тарифи 
на теплову енергію (її виробництво, транспортування, постачання), на 
послуги з постачання теплової енергії для категорій споживачів: бюджетні 
установи, інші споживачі та релігійні організації.

Розрахункові тарифи на теплову енергію (її виробництво, 
транспортування та постачання) ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 

на плановий період

Категорія 
Спожи-

вачів
Показники

Тарифи на теплову енергію її виробництво, 
транспортування та постачання

Діючий 
тариф 

Розра-
хункові 
тарифи

Відхилення 

грн/Гкал 
(без ПДВ)

грн/Гкал 
(без ПДВ)

грн/Гкал 
(без ПДВ) %

Бюджетні 
установи

Тариф на теплову енергію 
всього, в т.ч. 1 569,45 1 864,19 +294,74 +18,8%

Тариф на виробництво 
теплової енергії 998,85 1 258,40 +259,55 +26,0%

Тариф на транспортування 
теплової енергії з враху-
вання компенсації втрат 
(розрахунковий КП КЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО»)

565,90 601,09 +35,19% +6,2%

Тариф на постачання те-
плової енергії 4,70 4,70 0 0%

Інші спо-
живачі

Тариф на теплову енергію 
всього, в т.ч. 1 559,70 2 121,35 +561,35 +36,0%

Тариф на виробництво 
теплової енергії 989,10 1 515,46 +526,36 +53,2%

Тариф на транспортування 
теплової енергії з враху-
вання компенсації втрат 
(розрахунковий КП КЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО»)

565,90 601,09 +35,19% +6,2%

Тариф на постачання те-
плової енергії 4,70 4,70 0 0%

Релігійні 
органі-

зації

Тариф на теплову енергію 
всього, в т.ч. 1 553,99 1 835,84 +281,85 +18,1%

Тариф на виробництво 
теплової енергії 983,39 1 230,05 +246,66 +25,1%

Тариф на транспортування 
теплової енергії з враху-
вання компенсації втрат 
(розрахунковий КП КЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО»)

565,90 601,09 +35,19 +6,2%

Тариф на постачання те-
плової енергії 4,70 4,70 0 0%

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії
Відповідно до статті 21 Закону України № 2189 та відповідно до п.59 

Постанови КМУ від 01.06.2011 року №869, а саме «ПОРЯДКУ формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та поста-
чання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води»:

вартістю послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову 
енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробни-
цтво, транспортування та постачання теплової енергії.

Розрахункові тарифи на послуги з постачання теплової енергії 
за категоріями споживачів плановий період

Категорії споживачів

Діючі тарифи на по-
слуги з постачання 

теплової енергії

Розрахункові тари-
фи на послугу з по-
стачання теплової 

енергії

Відхилення та-
рифів на послуги 

з постачання 
теплової енергії

грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал %

Бюджетні установи 1 883,34 2 237,03 +353,69 +18,8%

Інші споживачі 1 871,64 2 545,50 +673,86 +36,0%

Релігійні організації 1 864,79 2 203,01 +338,22 +18,1%

Встановлення (шляхом коригування) тарифів обумовлено наступними 
факторами:

– актуалізацією тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» (постанова НКРЕКП від 29.12.2021 року № 2975);

– актуалізацією розрахункових тарифів для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
на транспортування теплової енергії тепловими мережами КП «КИЇВТЕ-
ПЛОЕНЕРГО» споживачам ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

У порівнянні з встановленими відповідно до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 15 грудня 2021 року № 2610 тарифами, відбулись наступні зміни 
основних складових тарифу:

тариф на виробництво теплової енергії: «+26,0%» для категорій «бю-
джетні установи», «+53,2%» для категорій «інші споживачі» та «+25,1%» 
для категорій «бюджетні установи»;

розрахунковий тариф «+6,2%» на транспортування теплової енергії 
для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», який є складовою тарифів на теплову 
енергію та на послугу з постачання теплової енергії для споживачів ТОВ 
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Станом на 01.12.2021 року фактичне відшкодування вартості послуг з 
постачання теплової енергії, для категорій споживачів «бюджетні установи», 
«інші споживачі» та «релігійні організації» ТОВ’ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ 
складає 80,3–82,4%.

Встановлення тарифів забезпечить надійність теплопостачання спо-
живачам ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Детальна інформація щодо обґрунтування необхідності встановлення 
тарифу, структури тарифу та інша додаткова інформація розміщена на 
офіційному сайті підприємства за посиланням: https://tec4.kiev.ua/.

Зауваження та пропозиції по суті питань, від фізичних та юридичних осіб 
подаються впродовж 7 календарних днів з дня публікації повідомлення 
про намір зміни тарифів:

 – у письмовому вигляді за адресою: вул. Гната Хоткевича, 20, Київ, 02094;
 – у електронному вигляді на адресу електронної пошти: darntec4@gmail.com 
(із зазначенням в темі листа «Зауваження і пропозиції до тарифів»).
Дата розміщення повідомлення: 14.01.2022

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

№
з/п

Найменування та площа  
об’єкта оцінки

Місцезнаходження об’єкта 
оцінки

Мета  
проведення  
незалежної 

оцінки

Орієнтовна  
дата оцінки

Очікувана  
найбільша ціна 
надання послуг, 

грн

1.
Нежитлові приміщення (літ.А) 

площею 405,0 кв.м
м. Київ, просп. Рокоссовського 

Маршала, 10

визначення
ринкової вартості  
для приватизації

31.12.2021 4 500,00

2.
Нежитлові приміщення (літ. А) 

площею 123,9 кв.м
м. Київ,

вул. Прирічна, 11

визначення
ринкової вартості  
для приватизації

31.12.2021 4 500,00

3.
Нежитлова будівля (літ. А) 

площею 83,80 кв.м
м. Київ, вул. Бойчука Михайла, 

1/3

визначення
ринкової вартості  
для приватизації

31.12.2021 4 500,00

4.
Нежитлова будівля (літ. Б) 

площею 440,6 кв.м
м. Київ,

вул. Франка Івана, 26

визначення
ринкової вартості  
для приватизації

31.12.2021 4 500,00

5.
Нежитлові приміщення (літ. А) 

площею 172,4 кв.м

м. Київ, вул.
Борисоглібська,

8/13

визначення
ринкової вартості  
для приватизації

31.12.2021 4 500,00

6.
Нежитлові приміщення (літ. Б) 

площею 54,0 кв.м
м. Київ,

вул. Юри Гната, 7

визначення
ринкової вартості  
для приватизації

31.12.2021 4 500,00

Детальну інформацію розміщено на 
вебсторінці Департаменту комунальної 
власності м. Києва (http://www.gukv.gov.
ua/засідання-конкурсної-комісії/).

Замовник та платник послуг з оцінки – 
Департамент комунальної власності 
м. Києва.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності буде здійснюватися відпо-
відно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду держав-
ного майна України 31.12.2015 № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у ре-
дакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) 
(далі - Положення).

До участі у конкурсі допускаються пре-
тенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяль-

ності, яким передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матері-
альній формі» та спеціалізацією в межах 
цього напряму «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у 
конкурсі (учасників конкурсу) передбачені 
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги 
до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 
5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до надання послуг з 
оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 

3-5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до 

об’єкта оцінки, будуть використовуватись 
ознаки подібності, наведені у додатку 2 
до Положення.

Конкурсна документація подається 
безпосередньо за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 10 до 13:00 25.01.2022. 
Телефон загального відділу: 202-61-55.

Конкурсна документація претенден-
та подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті, на кожний об’єкт 
оцінки окремо, з відміткою на конверті 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності» та зазначенням назви 
об’єкта оцінки.

Конкурси відбудуться о 10:00 28.01.2022 
в Департаменті комунальної власності м. 
Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 10. Телефони для довідок: 
202-61-70, 202-61-72.

10.02.2022 року об 12:30 у при-
міщенні Окружного адміністратив-
ного суду м. Києва (02000, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 81-А, II 
поверх, зал судового засідання № 
214, суддя Літвінова А.В.) відбудеться 
судове засідання в адміністративній 
справі № 640/36968/21 за позовом 
Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ВАТІКАН» до Київської міської 
ради, Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), треті 
особи: Комунальне підприємство 
«Київтранспарксервіс», Департамент 
фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) про визнання 
протиправним та скасування рішення 
Київської міської ради від 31.08.2021 
№ 2185/2226 «Про внесення змін до 
рішення Київської міської ради від 23 
червня 2011 року № 242/5629 «Про 
встановлення місцевих податків і 
зборів у м. Києві».

УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ В НАБУТТІ ПРАВ ЩОДО 
КВАРТИРИ №3 ПО ВУЛ. ВЄТРОВА, 23-А В М. 
КИЇВ ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО НАСТУПНЕ:

Ухвалою Касаційного цивільного суду від 
22.12.2021 року по справі №761/47743/19 
зупинено виконання Рішення Шевченківського 
районного суду м. Києва від 23.06.2021 року 
по справі №761/47743/19 (за позовом Лазур 
С.П. до Лазур М.П. про поділ майна подружжя) 
яким вирішено визнати за Лазур Сергієм Пе-
тровичем право особистої приватної власності 
на квартиру №3 по вул. Вєтрова, 23-а в м. Київ, 
загальною площею 98,6 кв. м, житловою пло-
щею 52,5 кв. м, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна у Державному реєстрі ре-

чових прав на нерухоме майно 168992780000.
В квартирі №3 по вул. Вєтрова, 23-а в м. 

Київ зареєстровано місце проживання Лазур 
М.П. та її неповнолітньої дочки Лазур Шарлотти 
Сергіївни, у якої відсутнє будь-яке інше за-
реєстроване місце проживання.

Лазур М.П., як опікун малолітньої Лазур 
Шарлотти Сергіївни, не дає згоду на укладення 
жодних правочинів Лазуром Сергієм Петрови-
чем щодо квартири №3 по вул. Вєтрова, 23-а в 
м. Київ, оскільки такі дії суперечать інтересам 
малолітньої Лазур Ш.С., жодної згоди щодо 
розпорядження квартирою з урахуванням 
інтересів малолітньої Лазур Ш.С., між Лазур 
М.П. та Лазур С.П. не досягнуто.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 17 січня 
2022 р. о 10:00 годині буде про-
водити погодження меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Пилипюк К. Р. за адресою: 
вул. Комунальна, 44 у Голосіївському 
районі у м. Києві.

Просимо суміжних землекорис-
тувачів: Солом’яного С. Г. (кадастро-
вий номер 8000000000:79:124:0009) 
аб о  В а ш и х  у п о в н о в а ж е н и х 
представників,бути присутніми 
для погодження меж земельної 
ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 17 січня 2022 
р. о 10:00 годині буде проводити пого-
дження меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) гр. Кравценюку І. М. за 
адресою: вул. Михайла Петренка, 28 
у Голосіївському районі у м. Києві.

Просимо суміжних землеко-

ристувачів: Мельник Н. В., Де-
нисову М. (кадастрові  номе-
ри 8000000000:90:046:0055 та 
8000000000:90:046:0014) або Ваших 
уповноважених представників,бути 
присутніми для погодження меж зе-
мельної ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 17 січня 2022 
р. о 10:00 годині буде проводити по-
годження меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Керімовій 
Катерині Олексіївні за адресою: вул. 
Вітавська, 51-і у Голосіївському районі 
у м. Києві. 

Просимо суміжних землекористу-
вачів: ТОВ «ІНТЕРСПАЙС ПЛЮС» (када-
строві номери 8000000000:90:044:0101 
та 8000000000:90:044:0104) або Ваших 
уповноважених представників,бути 
присутніми для погодження меж зе-
мельної ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 17 січня 
2022 р. о 10:00 годині буде проводити 
погодження меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Остапенко 

В. В. за адресою: вул. Лютнева, 13а 
у Голосіївському районі у м. Києві.

Просимо суміжних землекорис-
тувачів: Міщенко І. М. (кадастро-

вий номер 8000000000:90:099:0042) 
а б о  В а ш и х  у п о в н о в а ж е н и х 
представників,бути присутніми для 
погодження меж земельної ділянки.
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У школі на Оболоні за кошти Громадського 
бюджету створили сучасну бібліотеку
У столичному 
навчально- виховному 
комплексі № 240  
«Соціум» сьогодні 
відкрили сучасну 
шкільну бібліотеку, яку 
створили за проєктом — 
переможцем 
Громадського бюджету.

Відкриття відбулося у формі 
свята-квесту для учнів молодших 
класів на знання сучасної дитячої 
літератури, казок, прислів’їв, за-
гадок. Для них старші товариші, 
в образах героїв казок, проводили 
ігрові тести на кожній з локацій 
бібліотеки. А керівник Департа-
менту освіти та науки КМДА Оле-
на Фіданян провела свій власний 
квест-експромт по книжці Галини 
Вдовиченко «36 і 6 котів», під час 
якого учні четвертого класу ви-
гукували відповіді майже хором.

В гостях у школярів побував 
й голова Оболонської райдержад-
міністрації Кирило Фесик, який 
привіз цікаві книжки для попо-
внення бібліотеки.

«Ми думали-думали, щоб вам 
подарувати, й обрали найцікавіші 
сучасні книжки, і я бачу, що ви 
активно читаєте», — звернувся 
він до дітей.

Керівник району також подя-
кував директорці НВК №240 Інні 
Гонтар за втілення дуже крутого 
комплексного проєкту.

За словами Олени Фіданян май-
же половина всіх реалізованих 
проєктів Громадського бюджету на-
лежить до сфери освіти. За 5 років 
у галузі освіти реалізовано 802 
проєкти Громадського бюджету на 
загальну суму 364 млн грн.

Тільки минулого року серед освіт-
ніх установ-переможців було 192 
проєкти. Громадський бюджет дає 
можливість шкільним колективам за 
підтримки громади втілити свої ідеї. 
Уже є низка громадських спільнот, 
об’єднаних освітянами, які щорічно 
виграють та успішно реалізують свої 
проєкти. Найбільш активні — осві-
тянські громади Дарницького, Дні-
провського та Оболонського районів.

Членкиня міської робочої групи 
з питань Громадського бюджету 
Ольга Бернасовська підкреслила, що 
завдяки проєктам бюджету участі, які 
створюють самі кияни й активному 

голосуванню людей на їх підтримку, 
можна втілювати будь-які новації 
у столиці. Для того, щоб відкрилася 
така чудова бібліотека, знадобилася 
креативна ідея її автора і підтримка 
всього 3334 людей. Тому, за її сло-
вами, до 14 лютого у киян є час для 
подачі своїх проєктів, які будуть 
втілені в разі перемоги для розвитку 
міста, району чи, наприклад, школи.

Директорка НВК №240 «Соціум» 
Інна Гонтар розповіла «Вечірньому 
Києву», що це не перший проєкт, вті-
лений у школі коштом Громадського 
бюджету: тут вже працює прекрасна 
їдальня із сучасним меню. Тож діти 
«забули» про перекуси чипсами та 
сухариками й охоче споживають 
смачну, а головне — здорову їжу. 
Також завдяки Громадському бюдже-
ту у школі тепер є сучасна техніка, 
сучасна актова зала, комп’ютерний 
клас, сучасна бібліотека.

«А шостий проєкт, який буде ре-
алізований у 2022 році — це рекон-
струкція внутрішнього шкільного 
дворика, де потрібно вирівняти по-
верхню, замінити плитку, й зробити 
стильний дизайн — «лісовий». Там 
будуть лавки з накриттям, щоб 
діти могли відпочити, зарядити 
телефон. Ми також зробимо не-
величкі фонтанчики, освітлення 
й озеленення. У нас працюють 
групи подовженого дня, багато ді-
тей залишається до 18–19 години. 
Тому нам дуже потрібне затишне 

безпечне місце, де вони зможуть 
гуляти», — розповіла Інна Гонтар.

Щодо нової бібліотеки, пані Інна 
розповіла, що тут втілена її ідея, і її 
дизайнерський задум. Кошторис 
та проєкт на папері допомогли ви-
класти знайомі.

«Ми дивилися, які є бібліотеки 
у світі, й намагалися, врахувавши 
досвід, зробити щось своє. І це 
наразі є моя авторська робота. 
Я дуже рада, що ми його повністю 
втілили», — сказала Інна Гонтар.

Тепер тут діти можуть й почитати, 
перепочити, й користуватися елек-
тронними та паперовими книжками, 
проводити свій вільний час у затишку. 
Загалом для створення великої су-
часної шкільної бібліотеки довелося 
створити, виграти й реалізувати два 
проєкти Громадського бюджету: 
капітальний ремонт для сучасної 
бібліотеки коштував трохи більше 
за 1,7 мільйона гривень, другий про-
єкт — сучасні меблі для бібліотеки — 
1 мільйон 280 тисяч гривень.

Проте директорка «Соціуму» має 
ще одну мрію для втілення через 
Громадський бюджет: створити 
спортивно-ігровий майданчик, щоб 
він приносив задоволення і малечі 
й старшим школярам. А відвідувати 
його могли не тільки учні, а й меш-
канці сусідніх будинків.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Його фото ставлять на заставку робочого столу: 
київський айтішник знімає фантастичні кадри з неба
Заради вдалих ракурсів Сергій Мухлинін топив 
техніку у воді та знімав безпілотник із дерев 
і дахів сараїв…

Кілька разів на тиждень перед 
роботою 35-річний айтішник 
Сергій Мухлинін сідає на 

велосипед, одягає на плечі невелич-
кий рюкзак з дроном та вирушає 
знімати столицю з висоти. У такому 
ритмі чоловік живе вже п’ять ро-
ків. Знімає виключно для душі та 
з великою любов’ю до рідного Ки-
єва. Журналістка нашого видання 
запитала Сергія про оригінальне 
та випадкове хобі.

Від метеликів 
на землі до вулиць 
Києва з неба

У 2016 році до рук Сергія випад-
ково потрапив дрон. Тоді на річницю 
спільного життя дружина подарува-
ла йому 30-хвилинний майстер-клас 
польоту дроном. І той день чоловік 
запам’ятав на все життя.

«Знімати прийшли на Софій-
ську площу. Спостерігати за за-
пуском дрону було досить цікаво, 
а навчитись керувати — неважко. 
І оскільки на вулиці був туман та 
де-не-де падав дощ, я багато не 
очікував від знімків. Але, коли дрон 
піднявся у небо й дістався до місця, 
де ніколи не зупиниться людське 
око, всередині щось перемкнуло. 
Подумав, що це цікаво!» — згадує 
Сергій Мухлинін.

Близько року після майстер-
класу Сергій обмірковував, чи не 
варто йому купити й собі таку 
техніку. Врешті, відклавши по-
трібну суму грошей та дочекавшись 
виходу останньої моделі апара-
ту, яка важить менше кілограма 
та яка майже влазить в кишеню, 
чоловік придбав безпілотний лі-
тальний апарат.

Перше місце, куди Сергій поїхав 
знімати — це Парк Перемоги, що 
в Дніпровському районі столиці. 
Їхав з одною метою — навчити-
ся керувати дроном і тактильно 
звикнути до нього.

Дрон на даху сараю 
та під водою

Поступово вигляд на локальні 
парки змінювався виглядом на 
великі архітектурні комплекси, 
на величний Дніпро та безкрайні 

карпатські гори. Дрон підіймався 
дедалі вище, кадри ставали сміли-
віші, а Сергій — упевненішим. До 
речі, свого літаючого помічника 
Сергій прозвав «жуком».

Заради гарних фото, він докупив 
п’ятнадцять акумуляторів та якось 
навіть втопив один дрон.

«Першого „жука“ накрило хви-
лею на морі. Увечері приземляв 
на березі. На мить задумався, як 
раптом „жука“ вже накрило во-
дою», — згадує фотограф.

До таких курйозів Сергій від-
носиться по-філософськи та каже, 
якщо хочеш щось зняти дроном, 
спершу попрощайся з ним. Та до-
дає, що всі мають розуміти ризик 
зйомки у небі.

«Була також історія, коли взяв-
ся літати в селі на Київщині. Там 
зверху вимальовуються неймовірні 
краєвиди: широкі поля та тоненькі 
смужки доріг. Але в якийсь момент 

дрон зачепився за гілки й впав. 
Пам’ятаю, що тоді чи не всім селом 
шукали його. Довелося залазити на 
деякі сараї, щоб все ж таки знайти 
його!», — згадує фотограф.

Улюблена локація 
фотографа

На питання, яке місце у столиці 
найгарніше з висоти пташиного 
польоту, Сергій на хвилину за-
мовкає. У цей момент він чи то 
згадує, чи то обирає. Після паузи 
врешті говорить — Дніпро.

«Щодня Дніпро різний: спокій-
ний, бурхливий, насичено зелений 
від водоростей, завмерлий у льоді, 
з пливучими кригами…» — пере-
раховує фотограф.

Найкращі за п’ять років знім-
ки чоловік викладає у Facebook. 
Та отримує тисячі реакцій та пе-
репостів.

«День у день блукаєш знайоми-
ми вулицями й гадки не маєш, який 
Київ з висоти пташиного польоту. 
А він неймовірно красивий! Іно-
ді беру дрон, йду в місця, в яких 
вже стежки протоптав, злітаю та 
розумію, що типова картинка знизу 
вщент пропадає. І тепер ти не розу-
мієш, де ти. Починаєш вдивлятись 
у картинку та ніби розгадувати 
в ній лабіринти», — ділиться вра-
женнями Сергій Мухлинін.

Улюблена для польоту пора року 
у фотографа — це осінь. Сергій 
зізнається, що його закохує мін-
ливий туман, який ніби закутує 
багатоповерхівки. А спускаючись 
дроном нижче, кадр заповнюють 
«янтарне» листя дерев.

Відеоролики 
на Youtube

Попри фотографії, які, певно, 
багато хто зберігає для фона на 
робочий стіл, Сергій знімає відео 
про ремонтні роботи у Києві. Сергій 
їздить знімати будівництво дорож-
ніх розв’язок, мостів, станції метро 
Виноградар, ТРЦ та інші об’єкти.

Усі ролики, а їх понад сто, чоловік 
викладає на свою YouTube-сторінку. 
Зазначимо, що за оновленнями 
відео дрон-фотографа слідкують 
4 тисячі киян, а перегляди сягають 
відмітки у понад 20 тисяч.

Свої польоти Сергій Мухлинін 
відзначає кольоровими прапор-
цями y Google Maps. Планами на 
майбутнє фотограф не хоче ді-
литися — лише зазначає, коли но-
вий політ вдасться — підписники 
обов’язково дізнаються!

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Інна Гонтар, Олена Фіданян, Кирило Фесик та голова 
батьківського комітету школи привітали учнів.  

Фото «Вечірній Київ»


