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Володимир Кличко 
подав заяву на вступ 
до тероборони Києва

Міська влада попри 
спротив «маршрутної 
мафії» продовжує 
наводити лад на ринку 
перевезень

В Україні стартував запис 
на ЗНО: особливості 
кампанії 2022 року 

Киянам презентували 
дитячу книгу-фентезі, 
надруковану шрифтом 
Брайля

 стор. 3

 стор. 3 

 стор. 2

 стор. 4

Київрада запустила процес 
створення райрад в столиці
За такі рішення 3 лютого 
на пленарному засіданні 
Київради проголосували 
більшість депутатів 
Київради.

Після кількагодинного обго-
ворення Київрада ухвалила 
рішення, які вдосконалять 

систему управління районами сто-
лиці та дозволять зберегти само-
врядування в місті.

«Сьогодні на владу столиці, на 
місцеве самоврядування триває 
атака. Безпідставні звинувачен-
ня, обшуки, шиті білими нитками 
кримінальні справи, підозри моїм 
заступникам. Все робиться для 
дестабілізації системи управління 
в Києві. Щоб запровадити вер-
тикаль влади та дискредитувати 
й знищити місцеве самовряду-
вання», — підкреслив відкриваючи 
сесію міський голова Києва Віталій 
Кличко. Він закликав депутатський 
корпус ухвалити рішення, які за-
безпечать демократичні засади 
урядування в столиці.

Відповідно, депутати розгля-
нули кілька проєктів рішень, які 
вдосконалять систему управління 
районами. Перший проєкт рішен-
ня — про створення робочої групи, 
яка до кінця березня напрацює 
повноваження майбутніх районних 
рад. Вибори депутатів цих рад за 

попереднім планом мають від-
бутися у жовтні цього року.

Підготовча група буде напра-
цьовувати пропозиції до проєкту 
рішень про утворення районних 
у місті Києві рад, визначення їх 
чисельності та чисельності їх апа-
рату, а також буде визначати обсяг 
повноважень цих рад.

Київрада більшістю голосів 
проголосувала за проєкти рішень, 
згідно з якими районні державні 
адміністрації позбавляються по-
вноважень і бюджетного фінансу-
вання. А замість них в КМДА будуть 
створені 10 нових департаментів, 
яким передадуть відповідні по-
вноваження.

Крім того, Київрада проголо-
сувала за створення райрад. Їх 
повноваження визначатимуть до 
березня. Нагадаємо, раніше мер 
Києва Віталій Кличко запропонував 
створити районні ради та провести 
вибори 30 жовтня.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

«Це буде катастрофа для всієї Європи», — 
Кличко про загрозу вторгнення Росії

Київський міський 
голова розповів, чим 
може обернутися 
можливий напад Росії 
на Україну, і ще раз 
підкреслив важливість 
підтримки дружніх 
країн.

В ефірі телеканалу BBC World 
News київський міський голова 
Віталій Кличко розповів, чи 
зможуть, на його думку, пере-
говори вирішити напружену 
ситуацію. Міський очільник 
зазначив, що важливо вико-
ристовувати всі важелі, щоб 
зупинити Росію — диплома-
тичні, підтримку і допомогу 
наших партнерів. Допомогу 
політичну, економічну, допо-
могу оборонною зброєю.

«Ми всі сподіваємося, що най-
гіршого сценарію — подальшої 
агресії Росії — не станеться. Але, 
якщо це відбудеться, — це буде 
катастрофою не тільки для нашої 
країни та для самої Росії, але й для 
всієї Європи», — підкреслив Ві-
талій Кличко.

На запитання, наскільки серйоз-
нішою стала ситуація, порівняно із 
минулим роком, Кличко відповів:

«Торік на наших кордонах не було 
такої кількості російських військ. 
Це відбувається вперше за 30 років 
нашої незалежності. Що вони там 
роблять? Ось у чому питання».

Також київський очільник під-
креслив важливість надання Укра-
їні оборонної зброї для захисту 
своєї території, коментуючи своє 
засудження позиції Німеччини, 
яка виступила проти постачання 
зброї Україні.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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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 най-
більша ціна 

надання послуг, 
грн

1.
Нежитлові приміщення (літ.Б) 

площею 338,1 кв.м
м. Київ, бульвар Шевченка 

Тараса, 4

визначення рин-
кової вартості для 

приватизації
28.02.2021 4 500,00

2.
Нежитлові приміщення (літ. А) 

площею 198,5 кв.м
м. Київ, провулок Попова, 2-В

визначення рин-
кової вартості для 

приватизації
28.02.2021 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 оцін-
ки – Департамент комунальної власності 
м. Києва.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності буде здійснюватися відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції 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 
претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 

яким передбачено провадження практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земель-
них 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 міс-
тяться 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 По-

ложення 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 22.02.2022. Телефон 
загального відділу: 202-61-55. Конкурсна 
документація претендента подається у за-
печатаному 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 
оціночної діяльності» та зазначенням назви 
об’єкта оцінки.

Конкурси відбудуться о 10:00 
25.02.2022 в Департаменті комунальної 
власності м. Києва за адресою: 01001, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 10. Телефони для 
довідок: 202-61-70, 202-61-72.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) про результати конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть 

залучені до проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації, що відбулися 28.01.2022

№   
з/п

Найменування /прізвище, 
ім'я, по батькові суб'єкта 

оціночної діяльності

Найменування та площа 
об'єкта оцінки

Місцезнаходження 
об'єкта оцінки

Мета проведення 
незалежної оцінки

Вартість та строк 
надання  послуг 
з оцінки, грн/ ка-
лендарних днів

1. ТОВ «ОЦІНКА-КОНСАЛТ»
Нежитлові приміщення 

(літ.А) площею 405,0 кв.м
м. Київ, просп. Рокоссов-

ського Маршала, 10

визначення  рин-
кової вартості для 

приватизації
2200/5

2. 1111 «Експерт-Аналітик»
Нежитлові приміщення 

(літ. А) площею 123,9 кв.м
м. Київ,  вул. Прирічна, 

11

визначення  рин-
кової вартості для 

приватизації
4000/4

3. ПП «Стронг-Л»
Нежитлова будівля (літ. А) 

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

Михайла, 1/3

визначення  рин-
кової вартості для 

приватизації
4000/7

4.
ТОВ  «ЕКСПЕРТНО-ТЕХ-

НІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС»
Нежитлова будівля (літ. Б) 

площею 440,6 кв.м
м. Київ,  вул. Франка 

Івана, 26

визначення  рин-
кової вартості для 

приватизації
4500/7

5. ТОВ «УЖ-КОНСАЛТИНГ»
Нежитлові приміщення 

(літ. А) площею 172,4 кв.м
м. Київ, вул.  Борисогліб-

ська,  8/13

визначення  рин-
кової вартості для 

приватизації
4000/7

6. ПП «Стронг-Л»
Нежитлові приміщення 

(літ. Б) площею 54,0 кв.м
м. Київ,  вул. Юри Гната, 

7

визначення  рин-
кової вартості для 

приватизації
4000/7

15.02.2022 року об 10:00 у приміщенні Окружного 
адміністративного суду м. Києва (01051, м. Київ, вул. Бол-
бочана Петра, 8, корпус 1, блок Б, 1 поверх, зал судового 
засідання № 35, суддя Огурцов О.П.) відбудеться судове 
засідання в адміністративній справі № 640/37493/21 за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО 
ГРОМ» до Київської міської ради, треті особи: Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», Депар-
тамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 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.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171

Розпорядження № 147 від 19.01.2022 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)», постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 
року № 731 «Про затвердження Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», 
з метою приведення розпоряджень виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) у відповідність із 
законодавством:

1. Унести до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про 
встановлення тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які  надаються лікувально-
профілактичними комунальними закладами охорони 
здоров’я», зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за 
№ 32/1143, такі зміни:

1.1. Пункт 37 виключити.

У зв’язку з цим пункти 38–83 вважати відповідно 
пунктами 37–82.

1.2. Пункт 40 виключити.

У зв’язку з цим пункти 41–82 вважати відповідно 
пунктами 40–81.

2. Визнати такими, що втратили чинність, Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 
Шевченківського району міста Києва, встановлені 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у 
Головному територіальному управлінні юстиції у місті 
Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143 (у редакції 
розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 29 грудня 
2016 року № 1377).

3. Визнати такими, що втратили чинність, Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, які 
надає Перинатальний центр м. Києва, встановлені 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у 
Головному територіальному управлінні юстиції у місті 
Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143 (у редакції 
розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 
грудня 2016 року № 1211).

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його 
оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному 
міжрегіональному управлінні юстиції (м. Київ)  

26 січня 2022 року за №49/710.
Додаток не друкується.

З додатком до розпорядження можна 
ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Розпочалася реєстрація 
на зовнішнє незалежне 
оцінювання знань
Процес реєстрації триватиме з 1 лютого 
по 9 березня 2022 року у онлайн форматі.

Дати проведення зовнішньо-
го незалежного оцінювання було 
затверджено відповідним нака-
зом Міністерства освіти і науки 
України. Згідно із ним, основна 
сесія відбудеться з 23 травня до 17 
червня 2022 року. Після реєстрації, 
кожен учасник отримає власну 
інформаційну сторінку, на якій до 
29 квітня необхідно завантажити 
запрошення-перепустку. На ній 
буде зазначено дату, час і місце 
проведення тестування.

Безкоштовно можна пройти 
тестування з 5 навчальних пред-
метів. Це відбувається за рахунок 
державного бюджету. Для вибо-
ру всього надається 13 предме-
тів. Обов’язковими предметами 
є українська мова та література 
і математика. Інші предмети обирає 
сам учасник враховуючи вимоги 
університету.

Якщо учасник хоче складати 
більше 5-ти предметів, то це можна 
зробити за рахунок фізичних та 
юридичних осіб. Вартість залежить 
від типу сертифікаційної роботи. За 
наявності розгорнутих відповідей, 
роботу перевіряє екзаменатор, 
тому вартість більша. Вартість до-
даткового ЗНО однієї з іноземних 
мов становить 789 грн, а з інших 
предметів — 354 грн.

Для реєстрації в зовнішньому 
н е з а л еж н о м у  о ц і н ю в а н н і 
потрібно:

● на вебсайті УЦОЯО в рубриці 
«ЗНО/ДПА» за допомогою сервісу 
«Зареєструватися» потрібно ство-
рити й заповнити реєстраційну 
картку. Особливо варто звертати 
увагу на вибір навчальних пред-
метів для проходження ДПА та ЗНО;

● підготувати комплект реє-
страційних документів і подати 
його особі, відповідальній за ре-
єстрацію в закладі освіти (для 
випускників шкіл), або надіслати 
його до відповідного регіональ-
ного центру оцінювання якості 
освіти (для випускників мину-
лих років);

● отримати від регіонального 
центру оцінювання якості освіти 
Сертифікат зовнішнього незалеж-
ного оцінювання.

Керівники закладів освіти ма-
ють надіслати відповідні комп-
лекти учасників оцінювання 
для проходження ЗНО та ДПА 
до регіональних центрів оціню-
вання якості освіти до 1 березня 
2022 року.

Інформацію про результати 
основної сесії ЗНО з усіх навчаль-
них предметів буде розміщено на 
інформаційних сторінках учасників 
до 30 червня. До слова, на пробне 
ЗНО подали заяву більше 130 ти-
сяч українців. Тестування пройде 
з 19 по 26 березня 2022 року.

Мирослава МАТЮШКО

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  

Реклама друкується мовою оригіналу.

АТ «Завод «Маяк» оголошує конкурс за результатами якого буде відібрано 
найвигіднішу пропозицію забудовника щодо реконструкції/будівництва 
комплексу адміністративних та виробничих будівель і споруд, за адресою: м. 
Київ, проспект Степана Бандери, 8 та м. Київ, проспект Степана Бандери, 20А.

Пропозиції від забудовників приймаються протягом 5 робочих днів з дня 
опублікування оголошення

Втрачений додаток до диплома магістра КВ №39855614 який виданий Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка, міжнародні економічні відносини на Говорун Євгенію Петрівну.

Вважати недійсною карту тахографа UAD0000003O40000 видану ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ»  
на ім’я Булава Олександр Сергійовичу зв’язку з втратою.

Тестування основної сесії ЗНО-2022  
відбудуться за таким графіком:

фізика — 23 травня;
хімія — 26 травня;
українська мова,  

     українська мова  
     і література — 31 травня;

математика — 3 червня;

іспанська, німецька,  
     французька мови — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;
історія України — 10 червня;
географія — 14 червня;
біологія — 17 червня.
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Володимир Кличко 
подав заяву на вступ 
до тероборони Києва

Брат очільника столиці та укра-
їнський боксер Володимир Кличко 
приєднається до бригади терито-
ріальної оборони столиці. 2 лютого 
мер столиці Віталій Кличко переві-
рив, як проходить консультаційна 
робота з добровольцями в першому 
центрі рекрутингу резервістів, який 
створили у місті. Центр очільник 
міста відвідав не сам, а з братом 
Володимиром, який одразу також 
написав заяву та подав документи 
на вступ до бригади тероборони.

«Друзі! Прийшов перевірити, як 
відбувається консультаційна робота 
з добровольцями в першому цен-
трі рекрутингу резервістів. А брат 
подав заяву і документи — приєд-
нується до бригади територіальної 
оборони міста Києва», — повідомив 
мер Києва.

Зазначимо, що з 1 січня цього 
року, згідно із законом, в Україні 
з’явився ще один вид військ — Сили 
територіальної оборони. Голо-
вне завдання, яке закон ставить 
перед цими військами — охорона 
стратегічних об’єктів, блокпостів 
та протидія диверсантам. Також 
члени тероборони мають допо-
магати у випадку надзвичайних 
ситуацій. Зараз такі підрозділи 
формують і в Києві.

У Законі зазначено, що «керів-
ник зони територіальної оборони — 

голова Ради міністрів Автономної 
республіки Крим, голова обласної 
адміністрації, голова Київської та 
Севастопольської міських держав-
них адміністрацій».

У склад ввійшли працівники 
Київської міської державної ад-
міністрації, жінки в тому числі 
журналісти. Резервістам терито-
ріальної оборони видали повний 
комплект літньої/зимової форми, 
і вони регулярно проходять спеці-
альні навчання.

Зі слів заступника голови 
КМДА Андрія Крищенка, для за-
хисту столиці необхідно залучити 
в тероборону кілька тисяч учас-
ників. Він додав, що «потрібно 
багато-багато резервістів, фактич-
но це добровольці, які прийдуть, 
запишуться і будуть тренуватися 
в територіальній обороні».

Щоб потрапити у склад Сил тери-
торіальної оборони, потрібно зате-
лефонувати за номером довідкової 
служби КМДА — 15-51. Там фахівці 
пояснять, що потрібно робити, куди 
звернутися. У переліку документів — 
характеристика з місця роботи, 
копія військового квитка, довідка 
з МВС про відсутність судимості, 
довідка від психіатра та нарколога.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Наступний районний хаб 
відкриють у Голосіївському 
району: перші фото зсередини
Майданчик для комунікації запрацює у Києві 
на вул. Велика Китаївська, 83.

У столиці продовжують роз-
будовувати мережу майданчиків 
для комунікації та зустрічей гро-
мади — Vcentri Hub. Наступний хаб 
запрацює в Голосіївському районі 
Києва. Новий хаб з’явиться на вул. 
Велика Китаївська, 83.

Зараз роботи майже завершені. 
Заступниця голови КМДА Марина 
Хонда та директор Департаменту 
соціальних комунікацій Роман 
Лелюк днями побували усере-
дині та поділилися світлинами 
з обладнаного приміщення.

«У закладі будуть дві просторі 
зали для проведення заходів, які 
облаштують сучасним мульти-
медійним обладнанням. Площа 
хабу дозволяє одночасне збирати 
до 80 осіб. Громадські організації 
зможуть проводити тут лекції, 
тренінги, збори та напрацьову-
вати плани роботи», — розповіла 
Марина Хонда.

Усі послуги для відвідувачів бу-
дуть безплатні, але попередньо 
потрібно зареєструватися в реєстрі 
інститутів громадянського сус-

пільства, який можна знайти на 
вебпорталі www.vcentri.com.

Вже традиційно приміщення 
обладнають відповідно до потреб 
людей з інвалідністю.

«Vcentri Hub — це майданчик для 
комунікації влади, громадськості, 
соціально відповідального бізнесу. 
Але найголовніше — це відкри-
тий громадський простір для усіх 
представників громадянського 
суспільства», — підсумувала Ма-
рина Хонда.

Місто має у планах й надалі роз-
будовувати такі майданчики. Не-
вдовзі вони запрацюють у кожному 
із десяти районів Києва.

Вже майже два роки такий хаб 
працює у центрі на Володимир-
ській, а торік перший районний 
відкрили на Оболоні.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Київ прибула колона 
вантажівок із гуманітарною 
допомогою від Польщі
Польща передала Україні медичне приладдя, 
табірні ліжка, ковдри, постільну білизну 
та маски для захисту від коронавірусу.

31 січня з Польщі до України ви-
їхали 29 вантажівок, в яких сумарно 
знаходиться 120 тонн гуманітарної 
допомоги нашій державі. Цю під-
тримку організував уряд Польщі 
спеціально на запит української 
сторони.

І вже 1 січня, вантаж прибув 
в Україну. Польща доставила 
медичне приладдя, табірні ліж-
ка, ковдри та постільну білиз-
ну. Також Україна отримала два 
мільйони масок для захисту від 
COVID-19.

Близько 13:00 вантажівки 
з гуманітаркою прибули й на те-
риторію 25-ї пожежно-рятуваль-
ної частини Києва, що на вулиці 
Маршала Малиновського, 6. Саме 
до цієї частини під’їхали шість 
автівок, решту попрямували до 

інших підрозділів ДСНС. Згодом, як 
повідомили на місці, гуманітарну 
допомогу розділять між заклада-
ми. У ДСНС коментують, що ця 
підтримка допоможе українцям 
в умовах нинішньої кризової си-
туації в країні, а також у боротьбі 
з коронавірусною хворобою.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Київські комунальники провели 
рейд, який раніше блокувала 
«маршруточна мафія»
Фахівці комунальної 
Служби перевезень  
перевірили марш-
рутки, що курсують 
на дев’яти маршрутах.

Порушення виявили на всіх 
маршрутах, перевірки яких про-
бувала спинити «маршруточна 
мафія». Про це написав на своїй 
сторінці у Facebook заступник голо-
ви КМДА Костянтин Усов.

«За два дні Комунальна Служ-
ба Перевезень перевірила вже 
9 маршрутів: №586, №179, №212, 
та №520, які обслуговує ПП „Авен-
Єзер“; №557 та №499, на якому 
їздять маршрутки ТОВ „Радонь“; 
№518 і №525, закріплених за ПП 
„Парк“; та №485 — ТОВ „Транссіті“. 
Це маршрути, на які місто постій-
но отримує скарги від людей, які 
мерзнуть на зупинках годинами», — 
зазначив Валетин Усов.

Він пояснив, що майже у всіх 
цих перевізників зафіксували мен-
шу кількість рухомого складу, ніж 
має бути.

Так:
на  179  маршруті  їздить 

4 автобуси замість 6,
на 212 маршруті — 8 замість 12,
на 520 маршруті — 3 замість 8,
на 485 маршруті — 6 замість 15,
на 525 маршруті — 4 замість 6,
на 518 маршруті — 8 замість 13.
Крім того, на 179, 212, 485, 525 

та 518 маршрутах замість нових 
машин, заявлених на конкур-
сі, їздять старі «колимаги». А на 
маршруті №586 заявлений пере-

візником низькопідлоговий авто-
бус стандарту Євро-5 відсутній 
взагалі. Зафіксували і такі «дріб-
нички» як відсутність трафаре-
тів, страховок і документів щодо 
передрейсового проходження 
контролю.

Нагадаємо, днями Північний 
апеляційний господарський суд 
скасував останню ухвалу Госпо-
дарського суду Києва в інтересах 
перевізника «Авен-Єзер», який 
через суд заборонив мерії пере-
віряти 305 своїх маршруток. Як і в 
попередніх випадках, через меха-
нізм апеляції місто беззаперечно 
перемогло в суді.

Однак, як розповів заступник 
голови КМДА, протягом останніх 
трьох із половиною місяців дії не-
правомірних ухвал місту надійшло 
105 скарг на порушення стандартів 
перевезень і хамське ставлення 
до пасажирів на маршрутах цього 
перевізника.

Костянтин Усов додав, що «Авен-
Єзер» став п’ятим і останнім пред-

ставником мафіозного маршру-
точного синдикату, чиї юридичні 
диверсії місто «розбило» у суді.

«Наразі всі ідентичні ухвали про 
заборону перевірок, ухвалені за 
однотипними позовами афілійо-
ваних між собою „Ярославь-Авто“, 
„Радонь“, „Парк“, „Універсал Транс“ 
і „Авен-Єзер“ скасовано», — на-
голосив заступник голови КМДА.

Костянтин Усов також повідо-
мив, що загалом за цей час на-
дійшла 581 скарга на проблемних 
перевізників.

«Сьогодні я радий повідомити, 
що по кожній із них буде проведена 
ретельна перевірка… Бачу собі, що 
2022 рік вся маршрутна мафія Ки-
єва запам’ятає як рік тигра, який їх 
з’їв», — запевнив Костянтин Усов.

Нагадаємо, 29 німецьких низь-
копідлогових MAN на 60 пасажи-
ромісць замінили іржаві мікроав-
тобуси на трьох маршрутах міста.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Заступниця голови КМДА Марина Хонда 
та директор Департаменту соціальних 
комунікацій Роман Лелюк
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У столиці презентували дитячу книгу-
фентезі, надруковану шрифтом Брайля
У КМДА представили українську книгу-фентезі 
для дітей «Легенди Чарівнолісся» та її версію, 
надруковану шрифтом Брайля для дітей 
із порушеннями зору.

Автором книги є Віктор Ан-
дрієнко, а версію шрифтом Брай-
ля надрукували у Львові. Тепер 
ознайомитися з нею мають змогу 
й кияни з вадами зору.

«Ця книга — унікальний про-
ект. По-перше, прототипи героїв 
усі взяті з українського фолькло-
ру. А по-друге, книга одночасно 
вийшла і звичайним форматом, 
і надрукована шрифтом Брайля. 
Зазвичай, версії для незрячих ви-
ходять через кілька років після ре-
лізу звичайної книги, — зауважила 
заступниця голови КМДА Марина 
Хонда. — Книга змогла об’єднати 
навколо себе авторів, меценатів, 
представників влади та громадських 
активістів із однією метою — дати 
можливість дітям, які мають по-
рушення зору, також долучитися до 

захопливої історії. У Києві сьогодні 
більше 200 дітей мають інвалідність 
по зору. І забезпечення їх спеціаль-
ною літературою просто необхідно».

Автор книги, Заслужений артист 
України Віктор Андрієнко розпо-
вів, що в Україні створюється мало 
культурного продукту, зокрема 
літератури та кіно для дітей та 
дорослих із порушеннями зору. 
Наприклад, його фільм «Іван Сила» 
був одним із перших, у якому були 
застосовані тифлокоментарі.

«Ми прагнемо, щоб діти мали до-
ступ до високоякісної української 
літератури з сучасним поглядом. 
Книга „Легенди Чарівнолісся“ − це 
дивовижна історія, що занурює на-
віть найменших читачів у магічний 
світ. Ми знаємо, що не всі мають 
доступ до нового вітчизняного 

письменництва. Саме тому ми 
створюємо такі благодійні проекти 
і залучаємо до цього меценатів, які 
з радістю надають нам підтримку. 
Появі цієї книги посприяли націо-
нальний онлайн-кінотеатр SWEET 
TV, який виступив меценатом, та 
видавництво „САМІТ КНИГА“», — 
розповів Віктор Андрієнко.

П і д  ч а с  з а х од у  д і в ч а т а 
з порушеннями зору, які стали 
першими читачками нового фор-
мату книги, поділилися своїми 
враженнями та відчуттями від каз-
ки «Легенди Чарівнолісся». Вони 
розповіли, що книга читається 
легко, а рельєфні малюнки дають 
змогу зрозуміти, як виглядають 
герої твору.

Версії шрифтом Брайля надруку-
вати значно дорожче, та й їх обсяг 
більший. Так, невеличка книжка «Ле-
генди Чорнолісся» у версії шрифтом 
Брайля має аж чотири томи. Видав-
ництво книги з рельєфно-крапковим 
тактильним шрифтом, який дає 
змогу дітям із порушеннями зору 
читати, стало можливим завдяки 
підтримці ТОВ «Елекс Європа», ГО 
«Сенсоріка», а також завдяки Ресурс-
ному центру освітніх інформаційних 
технологій НУ «Львівська політехні-
ка» та його керівнику − Оксані По-
тимко й редактору текстів шрифтом 
Брайля — Катерині Івашутіній.

Загалом надруковано 30 при-
мірників. Три екземпляри книги 
шрифтом Брайля було передано до 

Київської спеціалізованої школи 
№ 5 ім. Я. П. Батюка, Централізо-
ваної спецбібліотеки УТОС та БО 
«Вплив», що працює з особами, які 
мають інвалідність по зору. Зокре-
ма, БО Вплив має онлайн-бібліотеку, 
де можна замовити книгу додому.

Участь у презентації також взяли 
Роман Лелюк — директор Депар-
таменту суспільних комунікацій, 
Катерина Івашутіна — редактор 
текстів шрифтом Брайля, Іван Сте-
пурін — директор видавництва 
«Самміт-книга», Олена Казакова — 
голова ГО «Сенсоріка», Павло Суш-
ко — Народний депутат України.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Пальми-рекордсмени: 
у київському ботсаду 
триває австралійське літо

Щороку у січні-лютому сотні 
людей відвідують оран-
жереї університетського 

ботсаду, щоб на власні очі побачити 
квіти найстарішої у Європі пальми 
Лівістона.

Рослина, якій уже понад 200 ро-
ків, виросла так, що здивувала на-
віть посла Австралії, що нещодавно 
побував на екскурсії у оранжереї. 
У природних умовах пальми Лі-
вістона виростають до 25 метрів. 
Тягнутися до сонця далі їм не до-
зволяють пасати — високі дерева 
нещадно ламають вітри, або вони 
падають під власною вагою.

Історія однієї пальми
У київської пальми таких неспри-

ятливих умов нема, хоча й умови 
оранжереї не назвеш для неї ідеаль-
ними — забезпечити у приміщенні 
взимку тропіки із 35-ма градусами 
за Цельсієм нема змоги. А саме 
взимку у рослин південної півкулі 
літо. Проте, Лівістоні вистачає світла 
та дбайливого догляду — цьогоріч 
вона зацвіла у 43-й раз. Про історію 
рослини із любов’ю розповідає кан-
дидатка біологічних наук, співро-
бітниця ботсаду Тетяна Коломієць.

Пальму привезли до Києва 1834 
року на возах із ботсаду Кременець-
кого ліцею на Тернопільщині. Після 
придушення польського повстан-
ня у Російській імперії вирішили 
розформувати навчальні заклади, 
що поширювали дух полонізму, 
а натомість створити університет 
у Києві, частиною якого і мав стати 
ботанічний сад.

З а  р е є с т р о м  1 8 3 4  р о к у 
з Кременця доправили 513 рослин 
34 видів, які довелося розмістити 
в Царському саду (нині це місце 
є частиною Центрального парку 
культури й відпочинку). Аж у 1839 
році почали облаштовувати терито-
рію позаду університету Володими-
ра Великого. За планом архітектора 
Лауфера спорудили оранжерейний 
комплекс, а також тераси, які збе-
реглися до наших днів.

У 20-му столітті оранжереї бот-
саду сильно постраждали під час 
Першої та Другої світових воєн. 
Унікальні рослини рятували співро-
бітники. Вони утеплювали тропічні 
дерева усім, чим можна, затуляли 
діри у теплицях та підтримували 
температуру — встановлювали бочки 
і палили у них вогонь, щоб підтри-
мати температуру. Нацисти вивезли 
частину колекції, проте пальмам, 
які на той час уже були дуже великі і 
«нетранспортабельні» — пощастило.

У 1946–1949 роках для тропічних 
і субтропічних рослин побудували 

новий оранжерейний комплекс, 
розташувавши його упритул до 
адміністративних будівель. Ко-
лекцію почали активно поповню-
вати і розвивати. А вже у середині 
1970-х років серйозною проблемою 
стало те, що дерева постійно «про-
бивали» скляну стелю — надбудови-
ліхтарики не допомагали, особливо 
над пальмою Лівістона.

Найвища у світі 
теплиця

Тож у 1977 році збудували кліма-
трон — на той час це була найвища 
(32 метри) споруда такого типу 
у світі. І сталося диво, через три роки 
пальма вперше розцвіла. І щороку 
у січні-лютому збирає десятки, а то 
й сотні відвідувачів. Саме до цієї 
рослини прикутий інтерес багатьох 
світових науковців. По-перше, це 
найстаріша у Європі австралійська 
пальма, по-друге, вона уже значно 
вища за ті, що ростуть у природі, і не 
відомо на скільки ще може вирости, 
бо уже «вперлася» листям у стелю.

У Лівістони у свій час була супер-
ниця у зростанні — австралійська 
Араукарія Бідвілла. Дотягнувшись 
до самої стелі вона зламалася під 
вагою шишок, що вперше дости-
гали. Це теж було трагедією для 
співробітників які плекали її. До 
речі, шишки цього хвойного дере-
ва — величезні і можуть важити до 
трьох кілограмів. Тож у парках, де 
вони ростуть, іноді навіть ставлять 
таблички-попередження.

Щоб утримати високі дерева 
використовують спеціальні розтяж-
ки. Декілька років тому Лівістона 
похилилася і просто сперлася на 
верхню галерею. Це якраз трапи-
лося під час квітування, тож на-
уковці могли роздивитися суцвіття 
зблизька. Для рятувальної кампанії 
залучили київських курсантів, які 
допомогли вирівняти дерево. Зараз 

потрапити на верхню галерею, щоб 
побачити квіти, можна тільки під 
час спеціальної екскурсії. Але тим, 
хто боїться висоти (30 метрів вгору 
сходами вздовж скляної стіни), 
і внизу є чим помилуватися.

Зернятка-карати 
і чудесна юбея

Рослини в оранжереї розташовані 
за географічним принципом. По-
бувавши в Австралії, ви потрапляєте 
у Азію, Африку, Середземномор’я та 
Південну Америку. Науковці-екс-
курсоводи, залюблені у свою спра-
ву, перетворюють цю екскурсію 
у неймовірну подорож країнами, 
звичаями та традиціями. Адже прак-
тично за кожним зеленим пагоном 
історія людської цивілізації — те, як 
використовувала ту чи іншу рослину.

Є у колекції ботсаду лаври та 
евкаліпти, а також ріжкове дере-
во, що у природі може розкидати 
крону на 10 метрів. У оранжереї 
воно сусідить із іншими рослинами, 
тож значно компактніше. Проте 
квітує і приносить плоди — корич-
неві стручки, що нагадують ріжки 
(із м’якоті яких у Єгипті роблять 
солодощі). Насіння називається 
каратами і ще з часів Римської 
імперії стало еталоном міри ваги 
для дорогоцінностей. Річ у тім, що 
насінини практично всі як одна 
мають вагу 0, 2 грами і надзвичайно 
тверду оболонку, щоб розколоти 
яку треба докласти зусиль. Тож 
відвідувачі можуть побачити 5 чи 
6 каратів у маленькому пакетику.

У ботсаду їх дбайливо збирають. 
Каталог саду імені Фоміна налічує 
близько 1500 назв рослин, прово-
диться активний обмін більше як 
з 50 закордонними країнами та бо-
танічними закладами України. Що-
річно лабораторія розсилає і отримує 
близько 2000 зразків насіння. Це 
важливо тому, що чимало країн за-

бороняють вивозити зразки рослин. 
Так, наприклад, Австралія уже понад 
20 років дуже ретельно оберігає 
свою флору і фауну. Тож ботсади 
чи зоопарки можуть поповнювати 
свої колекції тільки обмінюючись 
екземплярами із власних колекцій.

А є й такі, що практично вимерли 
у дикій природі, як слонове дерево. 
Побачивши його стовбур, ви і без 
табличок вгадаєте назву. Юбея 
чудесна «родом» із Чилі. Їй понад 
150 років, висота близько 20 м. 
Стовбур діаметром більше метра 
дуже схожий на ногу гігантського 
слона. Пальми знищували, щоб до-
бути солодкий сік із стовбура (або-
ригени виготовляли з нього вино).

Потрапляючи у джунглі оранже-
реї в якийсь момент звертаєш увагу 
на тишу, що панує під склом. Хоча 
птахів та екзотичних комах тут 
і нема, проте, буває, забігали білки. 
У літній період, коли у оранжереях 
відкривали кватирки для прові-
трювання, білки пробиралися у них 
і виїдали урожаї фініків. Декілька 
років не могли зібрати насіння. 
Зараз такої кумедної проблеми 
уже нема — у ботсаду стало багато 
ворон і котів, тож білок стало зна-
чно менше і вони дуже обережні.

До слова, площа університет-
ського саду 22,5 гектара. Він у 6 
разів менший від ботсаду Гришка. 
У 2015 році колекція тропічних та 
субтропічних рослин у захищеному 
ґрунті отримала статус наукового 
об’єкта, що становить Національне 
надбання України.

Потрапити на  екскурсію 
у оранжереї можна із прохідної 
по вулиці Симона Петлюри. Також 
науковці завжди готові провести 
окремі екскурсії для школярів. Та-
кож є екскурсійні бюро, що організо-
вують спеціальні вечірні мандрівки.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


