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У Києві закинуте приміщення
перетворили на сучасний
заклад реабілітації
Гідромасажні ванни, соляна кімната, унікальні тренажери, консультації
психологів та логопедів — усі ці послуги відтепер доступні для дітей
з інвалідністю, які мешкають у Дарницькому районі Києва.

К

олись у приміщенні на Харківському шосе, 156 працював розважальний заклад для
дорослих, а нині — це сучасне двоповерхове відділення реабілітації
для осіб, які мають інвалідність та
потребують спеціальних послуг.
У середу, 26 січня, відбулося офіційне відкриття закладу. Від сьогодні
щодня тут зможуть обслуговувати
близько 90 вихованців.
Фахівці закладу готові надавати
послуги, які допоможуть дитині
розвиватися та поступово ставати
на ноги у буквальному сенсі. Вихованці зможуть отримати фізичну,
психологічну, медичну та соціальну
реабілітації.
Загалом це відділення входитиме
у мережу закладів з аналогічними
функціями, які вже є у Дарницькому
районі. І підпорядковуватиметься
районному Центру комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю.

Масажі, тренажери
і соляна кімната
На офіційне відкриття потрібного для Києва приміщення приїхав
і мер столиці Віталій Кличко. Він
привітав керівництво з відкриттям
та подарував на новосілля від міста величезну клітку з двома папугами. На візит відомого мера
з нетерпінням чекала і малеча, яка
вже встигла освоїтися у кімнатах
та займається на тренажерах, що
допомагають розробляти кінцівки.
Усміхнений Олексійко встигає
за коротку розмову розповісти

Віталію Володимировичу про те,
що мріє бігати, простягає йому
«боксерське» вітання та обіцяє,
що вже невдовзі буде самостійно
грати у футбол.
Паралельно і Олексійко, й усі
дітки, які прийшли нині у центр
на заняття, сумлінно виконують
вправи з інструкторами.
«Ці заняття націлені на відновлення функцій організму.
Наприклад, пасивна розробка
кінцівок, а також тренажери, які
відновлюють навичку ходьби у тих
діток, які мають моторну дисфункцію нижніх кінцівок. Маємо
також реабілітаційний стіл, де
проводять масаж, тренажери для
відпрацювання м’язів», — розповідає Людмила Новік, директорка
Центру комплексної реабілітації
осіб з інвалідністю Дарницького району.

У закладі є кабінети фізичної
терапії, сенсорно-інтеграційної
терапії, кабінети діагностики, гідротерапії зі спеціальною ванною
для гідромасажів, арттерапії та
музико-рухової терапії. А також
соляна кімната, де створили штучний соляний мікроклімат.
«Відпочинок у такій кімнаті
допомагає лікувати бронхіальні
астми, хронічні бронхіти, захворювання легень тощо», — розповідають фахівці центру.
Приміщення також обладнали
підіймачами та зовнішнім ліфтом
для доступності осіб, які пересуваються на інвалідних візках. Усі
написи в закладі продубльовані
шрифтом Брайля. Поряд із центром також є інклюзивний дитячий
майданчик. Працюватиме також
і соціальне таксі, яке доставлятиме
відвідувачів.

Загальна площа усього приміщення — 463 кв.м. Ремонт тривав від літа 2020-го, коли будівлю передали під потреби дітей
з інвалідністю. Загалом на реконструкцію з міського бюджету
витратили близько 30 мільйонів
гривень.
За ці кошти зробили капремонт,
закупили меблі, техніку, реабілітаційне обладнання. Також облаштувати інклюзивний майданчик
та благоустрій території навколо.
«Діти — це найважливіше, що
у нас є. І ми повинні про них
турбуватися. А в такому Центрі
комплексн ої реабілітації діти
з інвалідністю отримають усе
необхідне для лікування та реабілітації. Одночасно отримувати
послуги з реабілітації у новому
центрі зможуть від 35 до 40 дітей із
інвалідністю. Протягом дня — 80–90
дітей», — зазначає Віталій Кличко.

Такі заклади
відкриють у кожному
районі Києва
Для розуміння ситуації, сьогодні
у столиці проживає близько 12
тисяч дітей з інвалідністю. Раніше
у місті працювали маленькі відділення при територіальних центрах,
які опікуються людьми похилого
віку. Розуміючи, що це неефективно
і що при таких ресурсах дітям неможливо забезпечити реабілітацію,
Київ семимильними кроками почав
розбудовувати мережу закладів
для дітей з інвалідністю.
«Невдовзі такі центри будуть
працювати у кожному із районів
столиці», — розповів під час відкриття закладу на Харківському
шосе Віталій Кличко.

Його заступниця, яка, власне,
спеціалізується на соціальній політиці міста, Марина Хонда уточнює,
що минулого року завершили ремонт і невдовзі офіційно відкриють
Центр реабілітації на Оболоні, на
вулиці Вишгородській. До слова,
там переобладнали колишнє приміщення казино.
Триває ремонт в окремій будівлі на вулиці Закревського,
3 в Деснянському районі, а також
у Подільському районі, на проспекті Правди, 4.
«У Шевченківському районі капітальний ремонт приміщення на
вулиці Зоологічній, 3. Почалися
роботи в Солом’янському районі —
на вулиці Михайла Донця, 18-В. Що
стосується Святошинського — там
роботи на етапі проєктування —
плануємо реконструювати приміщення на вулиці Якуба Коласа,
8-А», — підкреслила Марина Хонда.
Важливо, що при пошуку приміщення кожен район визначав свої
потреби і рахував, скільки у них
є реально дітей і якої реабілітації
вони потребують.
«Це європейський підхід, який
допомагає не просто відкрити заклад, а зробити його максимально
ефективним для осіб з інвалідністю.
Ми прагнемо наблизити послуги
реабілітації для дітей з інвалідністю
до місця проживання, і я впевнена,
що скоро в кожному районі міста
запрацюють нові, сучасні Центри
реабілітації, які подарують дітям
щасливе дитинство!» — каже Марина Хонда.
Контакти Центру:
тел. 565-10-10,
e-mail: darn-cspr@kmda.gov.ua
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 «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» 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 води 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%.
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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% в порівнянні
з тарифами, що враховані в діючих тарифах на теплову енергію та
комунальні послуги;
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 теплової енергії та послуги з
постачання гарячої води і річний план ліцензованої діяльності ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з виробництва та постачання теплової
енергії є незмінними.
Водночас інформуємо, що до закінчення опалювального періоду
2021/2022 років для нарахування плати за надані послуги споживачам будуть застосовуватись тарифи на послуги з постачання
теплової енергії та постачання гарячої води, без урахування витрат
на оснащення будівель вузлами комерційного обліку.
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 комерційного обліку ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
Діючі тарифи
Відхилення
на послугу з поПланові тарифи
тарифів на постачання теплової
на послугу з послугу з постаенергії (постастачання теплової
Категорія
чання теплової
енергії
споживачів нова НКРЕКП від
енергії
13.01.2021 №40)
грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал
%
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
НАСЕЛЕННЯ 1 173,56 1 408,27 1 670,60 2 004,72

+42,4%

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 комерційного обліку
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
Діючі тарифи
Відхилення
на послугу з поПланові тарифи
тарифів на постачання теплової
на послугу з послугу з постаенергії (постастачання теплової
Категорія
чання теплової
енергії
споживачів нова НКРЕКП від
енергії
13.01.2021 №40)
грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал
%
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
НАСЕЛЕННЯ 1 173,56 1 408,27 1 845,18 2 214,22

Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) оголошує конкурс на
заміщення посади генерального
директора Національного музею
мистецтв імені Богдана та Варвари
Ханенків.
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 Національного музею мистецтв імені Богдана та

Варвари Ханенків на один і п’ять років.
Початок прийому документів від кандидатів з 26 січня 2022 року протягом
30 днів, з дня оголошення конкурсу, по
24 лютого 2022 року.
Початок формування конкурсної
комісії з 26 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
17 лютого 2022 року.
Прийом документів здійснюється за
адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка,
3, е-пошта – culture@kievcity.gov.ua.
Довідки за тел. 279-52-82, 279-72-51.

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 Літературномеморіального музею-квартири
П.Г. Тичини.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не
менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми
діловими і моральними якостями,
освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у
конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних; автобі-

ографія, 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 Літературно-меморіального музею-квартири
П.Г. Тичини на один і п’ять років.

Початок прийому документів
від кандидатів з 24 січня 2022 року
протягом 30 днів з дня оголошення
конкурсу, по 22 лютого 2022 року.
Початок формування конкурсної
комісії з 22 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 15 лютого 2022 року.
Прийом документів здійснюється за адресою: м. Київ,
бульв. Т.Г.Шевченка, 3, е-пошта –
culture@kievcity.gov.ua. Довідки за
тел. 279-52-82, 279-72-51.

10.02.2022 о 10 год. 30 хв. в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва (вул. Велика
Васильківська 81-А, м. Київ, зал
судового засідання № 124, суддя
Васильченко І. П.) відбудеться під-

готовче засідання в адміністративній справі № 640/35801/21 21 за адміністративним позовом Микитюк
Л. О. про визнання протиправним та
скасування рішення Київської міської ради № 2242/2283 від 31 серпня

2021 року «Про затвердження детального плану території в межах
вул. Північна, просп. Оболонський.
вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграду, Маршала Малиновського
у Оболонському районі м. Києва.

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

+57,2%

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.
Тарифи на послугу з постачання гарячої води 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 комерційного обліку ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
Діючі тарифи на
Відхилення
послугу з постачання Планові тарифи на
тарифів на
гарячої води (попослугу з постачання
послугу з
Категорія
станова НКРЕКП від
гарячої води
постачання
спожи13.01.2021 №40)
гарячої води
вачів
грн/куб.м грн/куб. м грн/куб.м грн/куб. м
%
без ПДВ
з ПДВ
без ПДВ
з ПДВ
НАСЕ63,30
75,96
86,98
104,38
+37,4%
ЛЕННЯ

Тарифи на послугу з постачання гарячої води 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 комерційного обліку
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
Діючі тарифи на
Відхилення
послугу з постачання Планові тарифи на
тарифів на
гарячої води (попослугу з постачання
послугу з
Категорія
станова НКРЕКП від
гарячої води
постачання
спожи13.01.2021 №40)
гарячої води
вачів
грн/куб.м грн/куб. м грн/куб.м грн/куб. м
%
без ПДВ
з ПДВ
без ПДВ
з ПДВ
НАСЕ63,30
75,96
94,66
113,59
+49,5%
ЛЕННЯ

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

Секретаріат Київської міської
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору з питань
регуляторної політики управління
забезпечення діяльності постійних
комісій Київської міської ради (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), і
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 встановленому законодавством
порядку; копії першої та другої сто-

рінок 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» 31 січня 2022 р. о
10:00 годині буде проводити погодження
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бурлюку О. В., гр. Єрмоленко
С. І., гр. Авдєєвій Н. І. за адресою: провулок Оборонний, 3 у Солом’янському
районі м. Києва.
Просимо суміжних землекористувачів: Руденко О. О. (кадастровий номер 8000000000:72:190:0014), Мар-

ченко Н. В. (кадастровий номер
8000000000:72:190:0019), Богдан О. В. (кадастровий номер 8000000000:72:190:0022),
Марченко Н. С. (кадастровий номер
8000000000:72:190:0021), Акішину О. О.,
Кушнір Л. М., Акішину О. О. (кадастровий
номер 8000000000:72:190:0042) або Ваших уповноважених представників, бути
присутніми для погодження меж земельної
ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 31 січня
2022 р. о 10:00 годині буде проводити
погодження меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) ТОВ «П-9» за
адресою: площа Петропавлівська,
9 у Оболонському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Юзвишина М. В. (кадастровий
номер 8000000000:78:111:0011) або
Ваших уповноважених представників,
бути присутніми для погодження меж
земельної ділянки.

У газеті «Хрещатик Київ» № 2 від 21.01.2022 на стор. 3 в оприлюдненні рішення Київської міської
ради № 4092/4133 від 16.12.2021 з технічних причин було допущено помилку. У кінці тексту слід
читати: «З додатком до рішення можна ознайомитися в секретаріаті Київської міської ради».

МІСТО

28 січня 2022 р.
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У Києві прийняли Екостратегію,
яка покращить якість води,
повітря та енергоефективність
Цей документ
визначає головні
екологічні проблеми
столиці та пропонує
шляхи їх розв’язання.
Київська міська рада затвердила «Екологічну стратегію міста
Києва до 2030 року». У цьому документі визначили основні напрямки, як столиця має розвиватися
в екологічній площині наступні
кілька років.

У чому особливість
документу
Особливістю «Екологічної стратегії міста Києва до 2030 року»
є те, що цей документ є виключно
громадською ініціативою. Тобто,
його розробили й запропонували
не чиновники, а самі жителі міста.
У підготовці Екостратегії взяли
участь понад 100 експертів та науковців у галузі екології, громадських активістів, членів екологічних організацій і киян.

Основні напрямки
Екостратегії

У сфері захисту чистого повітря
одним з першочергових заходів
буде облаштування сучасної системи моніторингу.
Документ також наголошує на
розширенні площі зелених зон та
заповідних територій. Так, площа
зелених зон до 2030 року досягне
понад 7 тисяч гектарів. Крім того,
30 тисяч гектарів матимуть статус
заповідних територій.
Од н и м з п р і о р и т е т і в є і
розв’язання сміттєвої проблеми.
У цьому плані Екостратегія зокрема
передбачає будівництво сортувально-переробних станцій, створення
пунктів, де можна буде відремонтувати старі речі, щоб не викидати їх
на звалища. Також поставили за мету
забезпечити киян компостерами,
аби вони не спалювали рослинність.
У документі йдеться й про підвищення ефективності використання
енергії у будівлях житлового та нежитлового фонду, екомодернізацію
промислових підприємств та переходу їх до використання відновлених
джерел енергії, впровадження міського електричного транспорту тощо.

Якої мети поставили
досягнути
до 2030 року

Екостратегія містить чотири
основні напрямки екологічної
політики міста Києва. Це — «Чиста вода», «Чисте повітря та чиста
енергія», «Зелені зони та біорізноманіття» та «Кругове управління
відходами».
У кожному з цих напрямків
визначили чимало конкретних
заходів. Наприклад, щоб покращити якість водопровідної води
та захистити екосистему Дніпра,
запропоновано посилити контроль
за якістю води, в тому числі впровадивши нові стандарти її оцінки.
Модернізація інфраструктури водопостачання і водовідведення —
одна з цілей, що допоможе подавати чисту воду до кожної квартири.

Активісти оприлюднили ключові
показники в екологічному розвитку столиці, яких запланували досягнути до 2030 року. Це, зокрема:
зростання частки відновлюваних
джерел енергії в енергобалансі
Києва до 50%;
зменшення енергоспоживання
будівель на 25%;
зменшення викидів
в атмосферне повітря забруднювальних речовин з 205 т/кв. км до
164 т/кв. км;
забезпеченість зеленими зонами загального користування з 18
до 25 кв. м/особу;
збільшення площі земель
природно-заповідного фонду

СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» отримано позитивний
Висновок з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності «Технічне переоснащення СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м.
Києва в частині системи очищення
димових газів» від 02.04.2020 за
№7-03/12-20191164781/1.
Відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»:
Статті 4. Гласність оцінки впливу
на довкілля
4. Інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про
провадження планованої діяльності

(із зазначенням органу, номера та
дати їх прийняття) оприлюднюється
суб’єктом господарювання протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання
суб’єктом господарювання шляхом
розміщення в порядку, визначеному
частиною третьою цієї статті; – необхідно здійснити публікацію у 2-ох
газетах наступного повідомлення:
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») отримано

з 20,1 тисячі гектарів до понад
30 тисяч гектарів;
збільшення частки перероблених відходів до 50%;
зменшення захоронення відходів з 90 до 25%.

Коментарі
Костянтин ЯЛОВИЙ, громадський діяч, ініціатор створення
Екологічної стратегії Києва:
— Екологічна стратегія Києва
до 2030 року розроблена спільно
киянами, експертами та громадським сектором. Її цілі та завдання
узгоджуються з цілями сталого
розвитку ООН.
У Стратегії проаналізовано
сильні та слабкі сторони кожного
з чотирьох напрямів, сформульовано цілі, яких потрібно досягти,
встановлено об’єктивні терміни
та конкретні дії для покращення
екологічної ситуації у столиці.
Дякую усім депутатам Київради,
хто підтримав цей документ. Сподіваюся, що усі матеріали та напрацювання, закладені в Екологічній
стратегії Києва, будуть враховані та
використані у подальших рішеннях
Київської ради щодо екології.
Вадим СТОРОЖУК, депутат Київради, перший заступник голови
постійної комісії з питань екологічної політики:
— За моїм поданням, до Екологічної стратегії включили ще
один напрямок — декарбонізацію
підприємств. Адже більшість європейських столиць вже відійшли від
використання вугілля і переходять
на водень.
Звісно, щоб провести декарбонізацію, потрібні серйозні фінансові
ресурси. Але Європа в захваті від
подібних нововведень, тому завжди
готова долучатися до співфінансування таких проєктів, звичайно,
спільно з міським бюджетом.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

позитивний Висновок з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності
«Технічне переоснащення СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44
у Дарницькому районі м. Києва в
частині системи очищення димових
газів» від 02.04.2020 за №7-03/1220191164781/1, реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля
планової діяльності № 20191164781
з яким можна ознайомитись за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/uploads/
documents/4781/reports/syNZw44UZc.
pdf. Дозвіл на виконання будівельних робіт отримано 04.09.2021 за
№ІУ013210721855.

Залежно від ситуації:
столичні школи та садочки
поки не зачиняються
на карантин
Рішення про роботу навчальних закладів
приймають їх керівники, залежно від рівня
захворюваності в тій чи іншій школі або садку.
Сьогодні серед вчителів та учнів
хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка. Отож масово закривати навчальні заклади
і переводити усіх на дистанційне
навчання нема потреби.
«Саме тому ми даємо змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення
на дистанційну форму навчання
класів або всього закладу освіти
в залежності від ситуації», — повідомив заступник голови КМДА
Валентин Мондриївський.
Таке рішення дозволить,
з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах,
де рівень захворюваності високий,
і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей
і педагогів хворіє мало.
Валентин Мондриївський окремо звернувся до батьків із проІнститут психології імені Г. С. Костюка
НАПН України оголошує архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію для
проектування реконструкції будівлі інституту
психології імені Г. С. Костюка Національної
академії педагогічних наук України, у м.
Києві під будівлю з адміністративними, та
громадськими приміщеннями, з підземним
та наземним паркінгами за адресою: вул.
Паньківська буд.2, у Голосіївському районі
м.Києва.
Тема конкурсу: визначення кращої проектної пропозиції для проектування реконструкції будівлі інституту психології імені Г.С.
Костюка Національної академії педагогічних
наук України, у м. Києві під будівлю з адміністративними, та громадськими приміщеннями, з підземним та наземним паркінгами
за адресою: вул. Паньківська буд.2, у Голосіївському районі м.Києва.
Замовник конкурсу: Інститут психології
імені Г.С.Костюка Національної Академії
Педагогічних Наук України, адреса : 01033 м.
Київ, вул. Паньківська буд.2, у Голосіївському
районі м. Києва.
Учасники конкурсу: громадяни України,
юридичні особи, фізичні особи підприємці з
відповідним підтвердженням професійного
рівня (сертифікати, згідно ст.17 Закону України
«Про архітектурну діяльність»).
Реєстрація учасників: для участі у конкурсі
учасник повинен подати оформлену заявку
на участь у конкурсі за відповідним зразком,
з яким можна ознайомитися з 02.02.2022р.
за адресою: 01033 м. Київ, вул. Паньківська
буд.2, у Голосіївському районі м. Києва з
понеділка по п’ятницю з 12 год.00хв. до 16
год.00хв.
Заявка на участь у конкурсі повинна бути
заповнена та завірена підписом, та скріплена
печаткою ( за наявності).
Розмір реєстраційного внеску складає:
5 000 грн (п’ять тисяч гривень 00 копійок).
Кошти вносяться на розрахунковий рахунок
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН
України, реквізити рахунку можна отримати

ханням пояснювати дітям, що
дистанційне навчання — це навчальний процес. І дуже важливо
у цей час зменшити відвідування
громадських закладів і, відповідно,
поширення хвороби.
«Пояснюйте дітям про їхню відповідальність. Адже, захворівши,
вони несуть захворювання додому,
заражають усю родину. Чим ретельніше ми дотримуватимемося
елементарних правил, тим швидше пройдемо пік захворюваності
і повернемося до звичного життя», —
наголосив Валентин Мондриївський.
На сьогодні Київ перебуває
в жовтій карантинній зоні. Проте столичні освітяни — лідери
з вакцинації в країні. На сьогодні
щеплено 98 відсотків працівників
освітніх закладів.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
з 02.02.2022р. за адресою: 01033 м. Київ,
вул. Паньківська, буд.2, у Голосіївському
районі м. Києва з понеділка по п’ятницю з
12 год.00 хв.
Отримання конкурсної документації, інформацію про склад журі, вихідні дані, та
додатки до програми умов конкурсу, готуються організатором конкурсу, та надаються
зареєстрованим учасникам.
Видача конкурсної документації здійснюється з 02.02.2022р. за адресою: 01033 м.
Київ, вул. Паньківська, буд.2, у Голосіївському
районі м. Києва з понеділка по п’ятницю з 12
год.00хв. до 16 год.00хв.
Місце, термін прийому конкурсних проєктів: до закінчення терміну подачі проектів,
учасник має подати повний комплект конкурсного проекту.
Подання проектів на конкурс здійснюється
анонімно під девізом у формі шестизначного
числа. В темі листа вказати шифр конкурсного проекту.
Дата початку подання конкурсних проєктів:
02 лютого 2022р.з 12 год.00хв. до 16 год.00хв.
Дата закінчення подання конкурсних проєктів: 04 березня 2022р. до 16 год.00хв.
Визначення переможця конкурсу на кращу проектну пропозицію для проектування
реконструкції будівлі інституту психології
імені Г.С. Костюка Національної академії
педагогічних наук України, у м. Києві під будівлю з адміністративними, та громадськими
приміщеннями, з підземним та наземним
паркінгами відбудеться 10 березня 2022р.
о 12 год.00 хв. в будівлі Інституту психології
імені Г.С.Костюка НАПН України, за адресою:
01033 м. Київ, вул. Паньківська, буд.2, у
Голосіївському районі м. Києва
Мова конкурсу: українська. Конкурсні
матеріали виконуються українською мовою.
Адреса і телефон для довідок : 01033 м.
Київ, вул. Паньківська, буд.2, у Голосіївському
районі м. Києва, +380 (44) 288 33 20, +380
(44) 288-19-63.
Час роботи: з понеділка по п’ятницю з
10 год.00хв. до 16 год.00хв.

Арбітражний керуючий Агафонов Олег Юрійович (Свідоцтво № 1582 від 08.08.2013)
повідомляє про втрату Посвідчення арбітражного керуючого № 1741, видане 13.01.2015
Міністерством юстиції України. Посвідчення вважати недійсним.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АФАЛІНА» (код ЄДРПОУ 41822439)повідомляє, що 22 січня 2022 року було втрачено
(загублено) первинні документи компанії за період з 2017 по 2021 роки. Просимо
повернути втрачені (загублені) документи. Контактний телефон (044)599-43-20.
Втрачений оригінал Диплома та Додаток до нього про вищу освіту КВ №23016002 від 01.07.2003 р., виданий
Київським університетом ім.Тараса Шевченка на ім’я Лисак Маргарита Миколаївна, вважати недійсним.
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Меню із 15 позицій та шведський стіл:
як тепер харчують у київській школі
Щодня учням 240-ї столичної школи
пропонують по кілька страв на вибір,
які подають за принципом готельних сніданків.
З 1 січня в українських школах
запровадили оновлене меню. Це
один з етапів реформи шкільного
харчування. Меню для школярів напрацював український кулінарний
експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко. Спеціально для кухарів
навчальних закладів, Клопотенко
випустив онлайн-книжку, де покроково розписав адаптовані для
дітей страви.
Ключовою особливістю змін
став перехід до більш здорового
харчування: менше цукру, солі,
швидких вуглеводів. Натомість
більше овочів, м’яса та молочних
продуктів.
Дізнатись особисто, як учням
смакує оновлений раціон та чи не
ностальгують діти за булочками
з сосискою, журналістка нашого видання прийшла до їдальні
місцевого навчально-виховного
комплексу №240 «Соціум».

Сніданки, як в Єгипті
Для школи №240 харчова реформа розпочалася не з 1 січня,
а ще у 2019-ому. Тоді навчальний
заклад переміг у проєкті «Сучасним
дітям — сучасна їдальня» від Громадського Бюджету. Приміщення
шкільної їдальні пострадянського
типу перетворили в сучасне комфортне середовище, а для кухарів
закупили нове обладнання: марміти
для перших блюд, що підтримують
готову страву гарячою до моменту
розливу; марміти для других страв
та охолоджувальний прилавок для
салатів, десертів й фруктів.
«Згадую, як після оновлень діти
порівнювали сніданки та обіди
в шкільній їдальні з харчуванням
в готелях, де є шведський стіл. На
кшталт Єгипту чи Туреччини», —
розповідає нам директорка школи
№240 Інна Гонтар.

Десятки позицій
у меню та фірмові
страви
Вранці діти молодших класів
снідають у школі безплатно. Через пандемію усі школярі ходять
до їдальні групками та чергою
шикуються за сніданком. Один за
одним вони підходять до роздачі
їжі й самі обирають, чим поснідати.
Біля кожної страви — за пластмасовим віконцем — стоять помічники кухаря, які накладають
їжу на тарілку. Уся їжа накладена в мармітах, оскільки тільки
так страви можуть залишатись
теплими.
На щодень кухарі готують різне меню із десятками страв для
молодших та старших класів.

У день нашого спілкування, наприклад, у меню:
гречка та плов;
курка, котлета куряча та січеники з яловичиною;
пʼять овочевих салатів —
з буряка, капусти, моркви;
два напої: чай з цукром та вишневий кисіль;
грушева та сирна нарізки.
Двічі на тиждень головний кухар
шкільної їдальні готує фірмову
страву. Сьогодні — це запечена
курка під імбирним соусом.
На кожному столі лежить по два
кошики: один для столових приборів, інший — для хліба. До слова,
хлібний виріб, за вимогами реформи, має бути лише цілозерновий.
Директорка школи каже, що
зауваження до складу хліба їхній
постачальник КП «Шкільне харчування» врахував ще до 1 січня цього
року, тому за користь пухкеньких
скибочок можна не хвилюватись.

Які страви найбільше
обирають та
чи є відходи
Персонал шкільної їдальні на
чолі з головним кухарем Раїсою
Миколаївною Трояченко розповідають, що вже ознайомились зі
збірником страв від Клопотенка
та поступово зменшують кількість
цукру та солі в їжі.
«Щодня ми готуємо десятки різних страв для молодших і старших
класів, дотримуючись калькуляційної та технологічної табличок за
Клопотенком. Поступово зменшуємо кількість цукру й солі в стравах.
До речі, блюда ми придумуємо самі,
а після приготування обовʼязково
цікаво називаємо всі страви, аби
в такий спосіб привернути увагу
дітей», — каже Раїса Миколаївна.
Для прикладу, курячу котлету
на пару в школі назвали «Карлсон
повертається», а салат з капусти та
моркви — «Від зайчика». До речі,
аби салати смакували краще, їх
урізноманітнюють натуральними
заправками.
На їжу в їдальні діти не жаліються, кажуть: завжди є що обрати.
Хтось бере повне меню, хтось —

одну позицію, а хтось ще пізніше й біжить за добавкою. І вже
менше ніж за пів години марміти
з гречкою та котлетами практично
пусті. Кухарі швидко утрамбовують
нову партію їжі й знов наповнюють
тарілки учням.
«Я зранку снідаю вдома, тому
в їдальні беру тільки салат та чай.
А от мої друзі іноді не встигають
поїсти вдома, тому їдять повноцінно», — розповідає «Вечірньому
Києву» школяр.
Серед дітей є й такі, які приходять до їдальні зі своїми обідами.
Як, наприклад, одна з учениць
в їдальні бере тільки варений
рис, а коли його немає — мама
дає з собою в школу.
А от залишків після навчального
дня майже не залишається, кажуть
в школі. Головний кухар аргументує це тим, що в їдальні свідомий
підхід до їжі — школярі беруть
тільки ту їжу, яка їм до вподоби.
У результаті відходів, як колись при
монохарчуванні, практично нема.
За спостереженнями головного
кухаря, найохочіше діти смакують
овочі та фрукти, а от рибу школярі
їдять менше.
«Намагаємось подавати рибу під
різними соусами, які б покращували
смак корисного продукту. Розумієте, дітям, як і дорослим, їсти рибу

важливо, адже в ній вітаміни A, D і
вітамін E, що необхідні організму», — додає кухарка.

Пастила замість
Снікерса та яблучні
чипси
Змінився й асортимент
у шкільному буфеті. Замість швидких вуглеводів учням пропонують
перекусити пастилою, що не містить цукру, яблучними чипсами та
житніми снеками. Серед напоїв:
соки та газована вода без цукру,
а також звичайна питна вода.

«Для старших класів в шкільній
їдальні готують окремо. Щодня на
вибір два повноцінних меню. Для
прикладу один такий обід містить
салат з квашеної капусти, гороховий суп з грінками, біфштекс
з яловичини, пшеничну кашу, хліб
та чай з цукром (не більше, ніж
7,5 г). На відміну від молодших
класів, старшокласники обіди
купують. Ціна за повноцінний
обід — 40 гривень», — розповідає
директорка школи.
Учениці 7-го класу діляться, що
час від часу купують повне меню,
а інколи — одну страву.
«Іноді на обід я можу перекусити
в їдальні салатом з кашею, наприклад. Але майже завжди беру їжу
з собою, оскільки так дешевше», —
каже старшокласниця.
Приємні оновлення їдальні
дійшли й до київської мерії. Цього місяця там відкрилася відремонтована їдальня з великим
асортиментом та демократичними цінами.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

