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У Протасовому яру буде
парк, а не черговий ЖК

У столиці створюватимуть
батальйони територіальної оборони
Київрада ухвалила цільову програму
«Захисник Києва» на 2022—2024 роки».
Депутати Київради на пленарному засіданні, 20 січня, підтримали
цільову програму «Захисник Києва»
на 2022–2024 роки». Її затвердили
в порядку невідкладності.
Цю програму ухвалили на виконання Закону України «Про основи
національного спротиву», який
набув чинності з 1 січня цього року.
Реалізація прийнятої програми
дозволить обладнати пункти постійної дислокації для бригади Сил
територіальної оборони в кожному
районі міста Києва, забезпечити
бригаду необхідними навчальнотренувальними комплексами,
майном та підвищити готовність
системи мобілізації міста Києва.
Програма передбачає виділен-

ня з міського бюджету протягом
2022–2024 років понад 110 млн
грн на зміцнення обороноздатності Києва.
Отож, з 1 січня в Києві створюватимуть підрозділи територіальної
оборони. Бригада тероборони —
окремий вид Збройних сил. Частина її — це військовослужбовці,
а частина — резервісти.
«Збройні сили отримують підпорядковані їм війська територіальної оборони, тренуватимуть їх. Громадяни можуть стати резервістами
тероборони, поновити свої навички, а ті, хто не служив в армії, — їх
отримати. Місцева влада, своєю
чергою, підшукує приміщення, де
будуть розміщені підрозділи бри-

гади, займається питаннями забезпечення паливом, комп’ютерною
технікою», — підкреслив заступник
голови Київської міської державної
адміністрації з питань здійснення
самоврядних повноважень Андрій
Крищенко.
Також в рамках програми «Захисник Києва» заплановано створити Єдиний центр підготовки
Сил муніципальної безпеки міста
Києва, зокрема і бригади територіальної оборони.
Цільову програму «Захисник
Києва» підтримали 78 депутатів
Київради.
Нагадаємо, в ефірі CNN столичний мер Віталій Кличко розповів
про загрозу російського вторгнення
в Україну.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Господарська палата
Верховного суду
відмовила ТОВ
Бора у задоволенні
касаційної скарги
і визнала договір
суборенди недійсним.
Майже три роки тривала боротьба мешканців Протасового
яру із забудовниками. Перші —
бачили на цих землях парк, другі планували звести житловий
комплекс. На стороні громади
була міська влада, яка, щоб зберегти зелену зону, рішенням Київради перетворила цю землю
у ландшафтний заповідник. Забудовники не здавалися — справу
розглядали суди різних інстанцій.
19 січня 2022 року крапку поставив Верховний суд.
Договір суборенди між ТОВ
«Бора» та ТОВ «Дайтона груп» земельної ділянки (27 873 кв. м) на
території Протасового Яру визнано
недійсним.
У позові Київради до ТОВ «Бора»,
ТОВ «Дайтона Груп» обґрунтовувалося, що зазначений договір оренди земельної ділянки є нікчемним
правочином, оскільки порушує
публічний порядок (посягає на
суспільні та соціальні основи держави), адже був спрямований на ви-

Майже 125 000 київських школярів
вже оформили електронні учнівські
і користуються пільгами
У 2020 році школярі столиці вперше отримали електронні учнівські.
Завдяки цим картам, діти почали
їздити в громадському транспорті
безкоштовно. А їх батьки через
спеціальний додаток можуть відстежувати місцезнаходження дитини.
Олег Половинко, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА
порахував, що за ці два роки школярам видали понад 120 тисяч
таких квитків.
«На сьогодні електронних учнівських замовили вже 124 595, виготовили — 112 503, а передали
на доставку в школи — 95 704 карток», — каже Олег Половинко.

Петро Оленич, керівник цифрової трансформації Києва, заступник
голови КМДА нагадує, що оформити
дитині учнівський батьки можуть
буквально у кілька кліків. Крім того,
до пластикової карти можна приєднати «Київ Цифровий».
«Електронний учнівський — це
перший крок для створення додаткових цифрових сервісів для
школярів. А прозорість та простота
оформлення — одна з головних
переваг», — каже Петро Оленич.
У застосунку можна також переглядати історію поїздок і заблокувати
учнівський у разі втрати.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Школярі й надалі можуть їздити
безплатно у міському транспорті,
але для цього необхідно встигнути
до 1 березня оформити
«Електронну карту учня».

користання комунальної власності
всупереч інтересам територіальної
громади.
«Сьогодні Верховний суд відмовив в задоволенні скарги ТОВ
„Бора“ на рішення про визнання
договору суборенди земельної ділянки недійсним і залишив в силі
рішення суду першої інстанції. Сам
договір оренди порушує публічний
порядок і юридичні вимоги. Бо колись Черновецький підписав його
самовільно і без згоди Київради. Це
встановлено в рішеннях попередніх
судових інстанцій», — повідомив
мер столиці Віталій Кличко.
Він подякував громаді Протасового яру за принципову і активну
позицію. І зауважив, що триває
робота над створенням парку Протасів яр.
Ще у 2020 році депутати проголосували за проєкт столичного мера Віталія Кличка «Про
повернення статусу території зелених насаджень загального користування земельним ділянкам
у парку відпочинку Протасів Яр
у Солом’янському р-ні м. Києва».
А у квітні 2021 року під час засідання Постійної комісії з питань
екологічної політики, депутати
підтримали ініціативу щодо створення ландшафтного заказника
місцевого значення «Протасів Яр».
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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Інформаційне повідомлення про намір встановлення
тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування,
постачання), на постачання теплової енергії, на послугу з
постачання теплової енергії та на послугу з постачання
гарячої води для категорій споживачів населення
по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
Товариство з обмежено відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
на виконання вимог пункту 2 розділу II Порядку інформування споживачів
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, інформує споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтування необхідності встановлення
економічно-обґрунтованих тарифів на теплову енергію (її виробництво,
транспортування, постачання), на постачання теплової енергії, на послугу
з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води для
категорій споживачів населення.
07.07.2021 року Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
прийнято постанову за № 1085 «Про затвердження змін до Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»,
відповідно до яких, ліцензійну справу ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», як
ліцензіата у сфері теплопостачання, було передано на місцевий рівень до
відання Київської міської державної адміністрації. Відповідно до внесених
змін, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з липня 2021 року знаходиться під
регулюванням Київської міської державної адміністрації (Департамент
економіки та інвестицій) у сфері теплопостачання.
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 239 від 12.09.2018 року
затверджено Порядок розгляду органами місцевого самоврядування
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування
та постачання.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», тарифи
на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно
обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії, тарифи є регульованими та встановлюються органами
місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.
Виходячи із регуляторних змін та з метою встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування,
постачання), на постачання теплової енергії, на послугу з постачання
теплової енергії та на послугу з постачання гарячої води для населення,
є необхідність їх встановлення органами місцевого самоврядування в
зв’язку з передачею ліцензійних справ підприємства до органу місцевого
самоврядування та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
1 червня 2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування
тарифів на комунальні послуги» (із змінами та доповненнями).
Чинні тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 13.01.2021 року
№40 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від
14 січня 2020 року № 77 «Про встановлення тарифів на теплову енергію,
її виробництво, постачання, послугу з постачання теплової енергії та
послугу з постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», становлять:
– тариф на теплову енергію для потреб населення – 1173,56 грн. за
1 Гкал. (без ПДВ);
– тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб населення – 1408,27 грн/Гкал (з ПДВ);
– тариф на послугу з постачання гарячої споживачам (населення) –
75,96 грн./м3 (з ПДВ).
Керуючись Законом України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» та вимогами Порядку № 869 (із змінами), ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» здійснила повний перегляд тарифів на теплову
енергію (її виробництво, транспортування, постачання), на постачання
теплової енергії, на послугу з постачання теплової енергії та на послугу з
постачання гарячої води для категорій споживачів населення.
Відсоток відшкодування за 2021 рік, згідно з діючими тарифами,
встановленими постановою НКРЕКП від 13.01.2021 року № 40, середньої
фактичної собівартості послуг складає 84%.

(дата офіційного опублікування
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)
20211158863
(реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Будівництво гідротехнічних споруд
вздовж (на) земельних ділянок (ділянках)
з кадастровими номерами
3223151000:04:049:0003;
3223151000:04:053:0014
на території Української міської ради,
Обухівського району Київської області.
(загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)
Передбачені проєктні рішення направлені на поліпшення екологічного
стану території та водойм за рахунок
будівництва гідротехнічних споруд.
В складі будівництва гідротехнічних
споруд передбачається:
– розчищення акваторії для запобігання заростанню;

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 24 січня
2022 р. о 10:00 буде проводити погодження меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) ТОВ «ХІМПРОД»
за адресою: місто Київ, Дніпровський
район, вулиця Андрія Малишка, 3в.
Просимо суміжних землекористувачів: Товариство з обмеженою відпо-

21 січня 2022 р.
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Встановлення (шляхом перегляду) тарифів на теплову енергію (її
виробництво, транспортування, постачання), на постачання теплової
енергії, на послугу з постачання теплової енергії та на послугу з постачання гарячої води для категорій споживачів населення обумовлено
наступними факторами:
– введенням в дію вимог Закону України «Про житлово-комунальні
послуги» від 09.11.2017 №2189-VІІІ;
– набрання чинності Закону України від 03.12.2020 №1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань
у сфері надання житлово-комунальних послуг»;
– прийняттям постанови НКРЕКП від 07.07.2021 №1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
у сфері теплопостачання»;
– прийняттям постанови НКРЕКП від 29.12.2021 № 2975»Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», підвищення тарифу на виробництво теплової енергії для
населення склало 34,6%;
– підвищення тарифів на 58,9 % на транспортування теплової енергії
тепловими мережами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», який є складовою структури
тарифів на теплову енергію ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»;
– підвищенням тарифів на закупівлю питної води для приготування
послуги з постачання гарячої води ПрАТ «АК «Київводоканал» на 20,3%;
– актуалізація тарифу на постачання теплової енергії для населення,
підвищення на 22,4%.
Слід зазначити, що кількісні показники, враховані у структурі діючих
тарифів на послуги з постачання тепловоїенергії та послуги з постачання
гарячої води і річний план ліцензованої діяльності ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з виробництва та постачання теплової енергії є незмінними.
В результаті проведених розрахунків та внесених змін проект тарифів
на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання) для
категорії споживачів населення на плановий період є наступним:
Без ПДВ
Тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання
Категорія
споживачів

Показники

РозраДіючий хункові
тариф, тарифи,

Відхилення,

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

%

Тариф на теплову
енергію всього,
1 173,56 1 846,73 +673,17
в т.ч.

+57,4%

Тариф на виробництво теплової
енергії

+34,6%

791,40 1 064,81 +273,41

Тариф на транспортування
теплової енергії,
встановлений для 378,32
Населення КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Тариф на постачання теплової
енергії, в тому
числі:
експлуатаційні
витрати з 4%
рентабельності;
інвестиційна
складова за рахунок прибутку

3,84
3,84
0

601,09

+222,77

+58,9%

180,83
4,70
176,13

З врахуванням
інвести+176,99 ційної про+0,86 грами на
+176,13 оснащення
вузлами
комерційного обліку

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії для населення.
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 постачання, 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 виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

– будівництво каналів довжиною
3434,5 м;
– інженерна підготовка прилеглої до
каналів території до відмітки 91,50 мБС;
– берегоукріплення укісного профілю
існуючої водойми;
– берегоукріплення укісного профілю
р. Козинка довжиною 316,0 м;
– берегоукріплення вертикального
профілю р. Козинка довжиною 427,0 м;
– причальні споруди для суден маломірного флоту;
– кріплення поверхні надводних
укосів каналів та території посівом трав
по шару ґрунту.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою діяльністю
«ЛЕНД БІЛД»,ЄДРПОУ – 44131808.01014,
м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, пов.
2, кабінет 7, +380671012036.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),місцезнаходження
юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних
ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а, телефон: (044) 279–01–58, контактна
особа: Ткаліч Ганна Іванівна.

відальністю «САПСАН-СП» (кадастровий
номер 8000000000:66:172:0002), Чернота Наталія Володимирівна (кадастровий номер 8000000000:66:172:0004)
або Ваших уповноважених
представників,бути присутніми для
погодження меж земельної ділянки.

(найменування уповноваженого
органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу
на довкілля,
що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської
обласної державної адміністрації.
(вид рішення про провадження
планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний
документ, що передбачає його
видачу)
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання,
що передається для видачі висновку з
оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх
обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді)

Розрахункові тарифи на послуги з постачання теплової енергії
для населення
Діючі тарифи
Розрахункові тари- Відхилення тана послугу з по- фи на послугу з по- рифів на послугу
стачання
теплової
стачання теплової
з постачання
Категорія
енергії,
енергії
теплової енергії
споживачів
грн/Гкал
грн/Гкал
грн/Гкал
%
з ПДВ
з ПДВ
НАСЕЛЕННЯ
1 408,27
2 216,08
+807,81 +57,4%
Тарифи на послугу з постачання гарячої води для населення.
Зміна тарифів на послугу з постачання гарячої води та їх встановлення
уповноваженим органом здійснюється одночасно із зміною та встановленням тарифів на теплову енергію.
Розрахункові тарифи на послуги з постачання гарячої води
для населення

Найменування
показників

Діючі тарифи
на послугу з
постачання
гарячої води
для потреб
населення
грн/куб. м
( з ПДВ)

Розрахункові
тарифи на
послугу з
постачання
гарячої води
для потреб
населення
грн/куб. м
( з ПДВ)

Відхилення
тарифів на послугу з постачання теплової
енергії
грн/
куб. м

%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води з ПДВ, у
75,96
113,68
+37,72 +49,7%
тому числі:
тарифи на теплову енергію
52,10
81,26
+29,16 +56,0%
вартість 1 куб. м холодної
11,20
13,47
+2,27 +20,3%
води
податок на додану вартість
12,66
18,95
+6,29 +49,7%
(ПДВ)
Встановлення тарифів забезпечить надійність теплопостачання споживачів
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» при наданні послуг з постачання теплової
енергії та постачання гарячої води та виконання вимог Закону України
№ 2119-VIII від 22.06.2017р. «Про комерційний облік теплової енергії
та водопостачання» в частині оснащення будівель споживачів вузлами
комерційного обліку комунальних послуг.
Детальна інформація щодо обґрунтування необхідності встановлення
тарифу, структури тарифу та інша додаткова інформація розміщена наофіційному 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: 21.01.2022 року.
До уваги киян!
Відповідно до п.11 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації (далі – Порядок), затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2020 р. за № 1024/35307, ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» інформує споживачів про те, що на персональному веб-сайті підприємства до розгляду та обговорення пропонується
Інвестиційна програма на 2022 рік по встановленню вузлів обліку теплової
енергії у складі нових тарифів на теплову енергію, на постачання теплової
енергії, на послугу з постачання теплової енергії та на послугу з постачання
гарячої води для населення.
Детальна інформація розміщена на персональному веб-сайті підприємства за посиланням: https://tec4.kiev.ua/.
Зауваження та пропозиції до Інвестиційної програми по встановленню
вузлів обліку теплової енергії приймаються впродовж 14 календарних днів
з дня повідомлення споживачів, у письмовому вигляді за адресою: 02094,
м. Київ, у електронному вигляді на адресу електронної пошти: darntec4@
gmail.com, тел./факс: (044) 277-68-03.
Дата розміщення повідомлення 21.01.2022р.

та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
(зазначити дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
(вказати дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Департамент екології та природних
ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а, телефон: (044) 279–01–58, контактна
особа: Ткаліч Ганна Іванівна.
(зазначити найменування органу,
місцезнаходження, номер телефону
та контактну особу)
7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій

Шановні члени Кредитної спілки «АЖІО»!
Спостережна рада Кредитної спілки «АЖІО» (код за ЄДРПОУ 21482339,
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за серією та номером КС №
415 від 22.07.2004 року), інформує про скликання позачергових Загальних
зборів кредитної спілки «АЖІО» які відбудуться 23 лютого 2022 року о 16–00
годині за адресою м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25 офіс 49. Початок
реєстрації почнеться о 16.30.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державноїадміністрації, поштова адреса:
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а,
e-mail: dep_eco@koda.gov.ua, телефон:
(044) 279-01-58, контактна особа: Ткаліч
Ганна Іванівна.
(зазначити найменування органу,
поштову та електронну адресу, номер
телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 136 аркушах
з додатками.
(зазначити усі інші матеріали, надані
на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої
діяльності)
9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного
у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними
1. ТОВ «ЛЕНД БІЛД», м. Київ, вул.
Болсуновська, буд. 6, пов. 2, кабінет 7.
З 25 січня 2022 р.,контактна особа –
Новицька Марія Володимирівна.
2. Українська міська рада, Київська
область, м. Українка, пл. Т. Шевченка,
1. З 25 січня 2022 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

На порядок денний Загальних зборів пропонується винести наступне питання:
1. Розгляд питання про вихід Кредитної спілки «АЖІО» з Державного
реєстру фінансових установ.
У разі виникнення запитань просимо звертатися за телефонами:
(044) 383 52 63, або надсилати запити на електронну адресу: на електрон
ну адресу: i@ks-agio.com.ua.
З повагою, спостережна рада КС «АЖІО»

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу.

МІСТО

21 січня 2022 р.
№ 2 (5426)

Триває реконструкція зеленого
театру палацу культури «Дарниця»

3

На літньому майданчику оновлюють сцену.
Для мешканців мікрорайону
Нова Дарниця зелений театр Палацу культури «Дарниця» — це
чи не єдиний майданчик, який
у теплу пору року об’єднує вихованців, що займаються карате,
танцями чи співають в гуртках,
студіях й ансамблях.
В і д о се н і м и н ул о го р о к у
у зеленому театрі розпочали капітальний ремонт. Фінансування на
роботу Дарницькій РДА виділили
з державної субвенції. Зокрема, за
сприяння нардепки з округу Лесі

Забуранної. Вартість проєкту —
понад мільйон гривень.
У відділі культури Дарницької
РДА розповіли, що покрівлю зробили з металевого каркаса, який
повністю охоплює сцену. Та покрили
його вологостійкими дерев’яними
плитами OSB. Як тільки потепліє,
дах мають укріпити м’яким покриттям — бітумною черепицею.
Ця будівельна оббивка одночасно
захистить покрівлю від опадів та
осучаснить зовнішній вигляд. Завершити ці роботи планують цього року.

Також у Дарницькій РДА кажуть, що до кінця поточного року
планують повністю закінчити
й загалом увесь ремонт зеленого
театру. Оскільки саме це дасть
можливість проводити чимало
культурно-масових заходів для
мешканців району.
«У зеленому театрі палацу
культури „Дарниця“ при теплій
погоді завжди людно: івенти,
вистави, творчі конкурси та концерти. Тому для нас важливо
забезпечити для усіх учасників творчих заходів комфортні
умови. У поданому проєкті по
ремонту зеленого театру мовиться про заміну покриття на сцені,
лавок, а також встановлення нового паркану», — каже Наталія
Мельничук, начальниця відділу
культури Дарницької РДА.
До слова, творчий осередок «Дарниця» побудували ще в 1951 році.
Сьогодні заклад є єдиною памʼяткою
архітектури і містобудування
у Дарницькому районі.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування,
які надає Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 10 Міністерства охорони здоров’я України»
Розпорядження № 2754 від 28.12.2021 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року
№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року
№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг
з медичного обслуговування:
1. Установити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 10 Міністерства охорони здоров’я України», що додаються.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
Голова Віталій Кличко
Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 13 січня 2022 року за № 22/683.
Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
16.12.2021 № 4092/4133

РІШЕННЯ

Про затвердження детального плану території в межах проспекту Петра Григоренка
(без врахування проїжджої частини), вулиць Анни Ахматової, Драгоманова,
Ревуцького, проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження
міської програми створення (оновлення) містобудівної
документації у м. Києві», враховуючи, що розроблення
детального плану території та внесення його на затвердження
Київській міській раді відбулись до введення в дію Закону
України від 20 березня 2018 року № 2354-VIII «Про стратегічну
екологічну оцінку», Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Позицію 112 Додатку до Міської програми
створення (оновлення) містобудівної документації у м.
Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від
13.11.2013 року № 518/10006 (у редакції рішення Київської
міської ради від 13.05.2021 року № 1164/1205) «Перелік
містобудівної документації для внесення змін та територій
для розроблення містобудівної документації у м. Києві»
викласти у такій редакції: «Про затвердження детального
плану території в межах проспекту Петра Григоренка (без

врахування проїжджої частини), вулиць Анни Ахматової,
Драгоманова, Ревуцького, проспекту Миколи Бажана в
Дарницькому районі м. Києва».
2. Затвердити детальний план території в межах
проспекту Петра Григоренка (без врахування проїжджої
частини), вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького,
проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва,
що додається.
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради «Хрещатик» та на офіційному веб-сайті
Київської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань архітектури,
містобудування та земельних відносин.
Голова Віталій Кличко
Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися
в секретаріаті Київської міської ради.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) відповідно до ст.
21 Закону України «Про культуру»
оголошує конкурс на заміщення
посади директора-художнього
керівника комунального закладу
«Театрально-видовищний заклад
культури «Київський академічний
театр «Актор».
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта,
стаж роботи у сфері культури не менше
трьох років, володіння державною
мовою, досвід роботи на керівних
посадах в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше
трьох років та здатність за своїми
діловими і моральними якостями,
освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у
конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних; автобіографія, що містить прізвище, ім’я
та по батькові, число, місяць, рік і
місце народження, інформацію про
громадянство, відомості про освіту,
трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі

на виборних посадах), контактний
номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку,
відомості про наявність чи відсутність
судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії документів про
вищу освіту; два рекомендаційні листи
довільної форми, мотиваційний лист
довільної форми.
Додатково просимо подати копії
документів про трудову діяльність
та проекти програм розвитку відповідного закладу культури на один і
п’ять років.
Початок прийому документів від
кандидатів з 20 січня по 18 лютого
2022 року.
Початок формування конкурсної
комісії з 20 січня 2022 року.
Конкурсна комісія проводить перше
засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
Пропозиції від громадських організацій у сфері культури відповідного
функціонального спрямування щодо
кандидатів до складу конкурсної комісії
Департамент культури приймає по 11
лютого 2022 року до 15.45.
Прийом документів здійснюється за
адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка,
3, Е-mail: culture@kievcity.gov.ua. Довідки за тел. 279-72-51, 279-52-82

Секретаріат Київської міської
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу забезпечення
діяльності постійних комісій Київської міської ради управління з
питань розвитку механізмів прямої
демократії, регіонального та міжнародного співробітництва у сфері
розвитку місцевого самоврядуання
(V категорія).
Основні кваліфікаційні вимоги до
кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 № 169 (зі змінами), та
Типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених
наказом Національного агентства
України з питань державної служби
від 07.11.2019 № 203–19.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам, подають
до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника
із установленими законодавством
обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органах
місцевого самоврядування; заповнену
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів
про освіту, засвідчені у встановле-

ному законодавством порядку; копії
першої та другої сторінок паспорта
громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
копію трудової книжки, засвідчену у
встановленому законодавством порядку; копію облікової картки платника
податків, засвідчену у встановленому
законодавством порядку; відомості про
доходи та зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї
сім’ї за 2021 рік (декларація); копію
повідомлення про подання декларації до Єдиного державного реєстру
декларацій; копію військового квитка,
засвідчену у встановленому законодавством 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 фотокартки розміром 4×6 см.
Термін подання документів – 30
календарних днів від дня публікації
оголошення про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних
обов’язків та умов оплати праці надається додатково.
Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044
(на конкурс). Телефон для довідок:
202-72-29.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 24 січня
2022 р. о 10:00 годині буде проводити погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дудіну О. С. за адресою:
вул. Лютнева, 25-а у Голосіївському
районі у м. Києві.

Просимо суміжних землекористувачів: Герговського П. В. (кадастровий номер
8000000000:90:099:0016) або Ваших
уповноважених представників,бути
присутніми для погодження меж
земельної ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 24 січня
2022 р. о 10:00 годині буде проводити погодження меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Котко Ю. А. за адресою: вул. Михайла Петренка, 26 у Голосіївському
районі у м. Києві.

Просимо суміжних землекористувачів: Велігуру І. В. (кадастровий
номер 8000000000:90:043:0012)
або Ваших уповноважених
представників,бути присутніми
для погодження меж земельної
ділянки.

Т О В « Т Е Р РА П Р О Е К Т »
25.01.2022 р. о 09.10 встановлюватиме межі земельної
ділянки гр. Пшоновському І.О.
на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва (кад
№8000000000:90:039:0042).

Просимо представників суміжників – гр. Марценюк Г.Ф. (кад
№8000000000:90:039:0014)
бути присутніми для погодження меж земельної ділянки. У
разі неявки межі вважаються
погодженими.

Повідомляємо, що 20 лютого 2022 року о 12:00 за адресою: м. Київ, 01601,
вул. Еспланадна, 42 відбудиться позачергова Конференція членів ГО «Федерація
академічної веслування міста Києва». Для участі у Конференція при собі мати
документи, який посвідчує особу (паспорт, водійське посвідчення, закордонний
паспорт) та один із документів про вакцинацію: негативний результат ПЛР –тесту
або експрес тесту на визначення антитіл (чинний 72 години), міжнародне свідоцтво про
вакцинацію, сертифікат про одужання.

Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД 916657 від 03.04.2007 р.
площею 0,0781 га, яка розташована за адресою:м. Київ, р-н Голосіївський, вул. Снайперська, 25 (кадастровий номер 8000 000 000:79:312:0004)частка у спільній власності 1/2 на ім’я Літневська Наталія
Юріївна, вважати недійсним.

Засновник – Комунальне підприємство
Київської міської ради
«Центр публічної комунікації
та інформації».
Директор – Анна КУНИЦЬКА.
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган,
який здійснив державну реєстрацію, Департамент державної реєстрації Міністерства
юстиції України, м. Київ.
Головний редактор – Євген Лопушинський.
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 298-09-30, 298-09-58.
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На Почайній заклали капсулу
часу під «Хрещальну купіль»
На цьому місці побудують споруду «Хрещальна купіль»,
всередині якої залишили лист з історією легендарної річки.
Як відомо, у водах великої річки Почайна в 988 році відбулася
історична подія — хрещення Київської Русі. Раніше легендарну
річку називали Йорданською. За
однією з версій, вона була протокою
Дніпра, яка відходила від головного
русла в районі сучасного Вишгорода
та впадала в районі теперішньої
Поштової площі.
Два роки тому Київрада виділила
кошти на ревіталізацію річки та
облаштування вздовж неї парку,
який називатиметься також «Почайна». А 19 січня, у свято Водохреща, на кілька хвилин робочий
процес на території майбутнього
парку призупинили, аби освятити
територію.
На місці, яке відвели для урочистостей, священники Православної української церкви освятили
воду. А після закінчення покропили

й присутніх, серед яких був й Петро
Пантелеєв, заступник голови КМДА.
Журналістам посадовець розповів, що капітальний ремонт на
річці «Почайна» поділили на два
етапи: ревіталізацію водойми та
створення парку.
«На ділянці відкритого річища
річки „Почайна“, протяжністю 300
метрів, вже демонтували старі залізобетонні лотки, встановили плити
на дні. А саме річище розширили
майже удвічі. Наразі на водоймищі
демонтують шлюз і встановлюють
паль для майбутньої споруди», —
пояснив Петро Пантелеєв.
Про історичну цінність «Почайної» розповідає краєзнавиця
та голова ГО «Почайна» Анабелла
Моріна. Саме ця тендітна жінка
разом із депутатом Київради Костянтином Багатовим захистили
річку «Почайну» від забудови у 2015

році та ініціювали створення навколо неї парку.
«Почайна — це український Йордан. І ми не дозволимо нашу річку
більше забути. Найближчим часом
славетне водоймище осучаснить
свій вигляд, зберігаючи історичну
цінність!» — каже Анабелла Моріна.
Констянтин Богатов розповідає
журналістці «Вечірнього Києва»,
що свого часу п’ять років поспіль
боролися за історичну річку та не
давали залити її бетоном. Чи не
щодня вони разом з однодумцями
чистили «Почайну», влаштовували
пікніки й навіть поетичні вечори.
І все заради того, аби на місті річки
не було жодної труби.
«Почайна — історична спадщина як для Києва, так й для всієї
України. І нам, спадкоємцям, треба
бережно вдосконалювати цю територію. Так бережно, як майстер
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обрамляє діамант», — зазначає
Костянтин Богатов.
Наприкінці освячення води,
на березі річки, Анабелла Моріна
та Костянтин Богатов заховали
нащадкам капсулу з історичною
довідкою про річку «Почайна».
Місце полили свяченою водою,
яку привезли з Ізраїлю.
Активісти кажуть, що надалі тут,
де схована так звана «капсула часу»,
побудують «Хрещальну купель».

Зазначимо, що на легендарній київській річці продовжують
будувати парк. Згодом мешканці
столиці матимуть змогу гуляти
вздовж річища річки: від вулиці
Йорданської й проспекту Степана
Бандери до сучасного гирла — під
Північним мостом, там, де парк Почайна з’єднується з парком Наталка.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

В Охматдиті почав роботу найсучасніший
лінійний прискорювач в Україні
За допомогою оновленого обладнання можна
робити більш точну променеву терапію дітям
з онкологічними захворюваннями.

С

ашко із Вінниці вдруге потрапив на тривале лікування
у київський Охматдит. Він народився із вадою серця і у 4-місяці
пережив операцію на серці. У нього
є важкі хронічні захворювання,
а минулого року, навесні, лікарі
діагностували йому лімфому нирки.
З травня він із батьком у Києві. Зараз медики дають добрі прогнози.
«Коли ми навесні потрапили
до Охматдиту, то сину було важко перейти з одного відділення
в інше, так погано він себе почував,
а зараз ми гуляємо по два кілометри Києвом. Думаю, це найкраще,
як можна описати стан Сашка,
і результати лікування», – розповів
батько хлопця Сергій.
Фахівці Охматдиту показали
журналістам, як працює лінійний
прискорювач. Завдяки його оновленню вдасться значно розширити
перелік методик променевої терапії, які застосовують у боротьбі
з дитячим раком.
«Завдяки підтримці Міністерства
охорони здоров’я України відтепер
лікарі працюватимуть з лінійним
прискорювачем останньої версії,
який допоможе нам повноцінно
й більш ефективно лікувати дітей, які потребують променевої
терапії. Він дозволить опромінювати декілька зон у дитини більш
швидко та точно. Апарат став більш
безпечним, бо зменшився витік

розсіяного випромінювання на
здорові тканини, а це дуже важливо
саме для дитячого організму, що
росте», – пояснив генеральний
директор НДСЛ «Охматдит», доктор
медичних наук, Заслужений лікар
України Володимир Жовнір.
Щороку в Охматдиті отримують
променеву терапію близько 150 дітей. Понад 50% пацієнтів з різних
регіонів України. Найменшому
пацієнту було 9 місяців, а вага –
8 кілограмів. З такими дітками
фахівці часто просто бояться мати
справу, бо це вимагає високого професіоналізму та відповідальності.
«Лінійний прискорювач дає можливість робити весь комплекс процедур для дітей з важкою онкологічною
патологією, який зараз доступний
у світі. Найновіше програмне та
апаратне забезпечення дозволить
нам використовувати найсучасніші
методики променевої терапії, в тому
числі ті, які раніше ніколи в Україні
не використовувались», – поділився
завідувач Центру радіології Охматдиту Станіслав Рєбєнков.
«Апгрейд» обладнання також дозволить скоротити час процедури.
Це дуже важливо, коли, наприклад,
дітям потрібно двічі на день проходити опромінення. Хоча маніпуляція безболісна, проте меншим дітям
важко тривалий час перебувати
у нерухомому положенні. Значна
частина процедур відбувається

під загальною анестезією. І для
здоров’я діток має значення навіть те, наркоз вводять на годину
чи дві. Також надчутливі датчики
реагують навіть на найменший
рух – коли пухлина маленька, то
вона під час дихання може дещо
зміщуватися. Оновлений апарат
це враховує.
Цікаво, що у лікарні не тільки
оновили обладнання, а й постійно
проводять підвищення кваліфікації персоналу – усієї команди,
що працює з пацієнтами: лікарів,
лаборантів, медсестер, радіаційних фізиків. Також до Охматдиту
приїжджають та запрошують на
навчання, практику та конференції
фахівці з усієї України.
«Можна поставити найсучасніше
обладнання, яке допоможе лікувати
різні захворювання, але ми сьогодні

Спеціальна маска
для маленької пацієнтки,
щоб зафіксувати
положення голови

говоримо і про те, що потрібно підвищувати кваліфікацію лікарів, щоб
пацієнти були вчасно діагностовані», – зазначає Володимир Жовнір.
Потрапити на безплатне лікування до Охматдиту можуть усі
маленькі українці за скеруванням
свого лікаря і рішенням мультидисциплінарної комісії. Екстрена

госпіталізація не потребує попереднього погодження дати і часу.
Напередодні Дня Святого Миколая благодійники передали до
Охматдиту нове обладнання, що
допоможе важкохворим дітям.
За матеріалами сайту
«Вечірній Київ»

