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Віталій Кличко зустрівся з мерами Праги та Варшави
На початку тижня очільники європейських
столиць прибули до Києва із символічним
візитом, щоб висловити свою підтримку
і солідарність, а також обговорити можливість
приєднання української столиці
до «Пакту вільних міст».
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Праги Зденеком
Гржибом та мером Варшави Рафалем Тшасковським. Мери прибули
до Києва, аби висловити свою підтримку і солідарність з Україною.
«Сьогодні для моєї країни
дуже драматичний момент. І для
нас важлива підтримка кожного партнера, кожного друга
України і Києва. І чим ширшою
і потужнішою буде така підтримка — тим більше стримань буде для
Росії розпочати повномасштабне
вторгнення до України, імовірність
якого сьогодні дуже висока», — наголосив мер Києва.
Мери також обговорили перспективи підписання Києвом «Пакту вільних міст», який був започаткований мерами Будапешту,
Братислави, Варшави та Праги 16
грудня 2019 року в Будапешті. Пакт
спрямований на захист та просування цінностей свободи, гідності,
демократії, верховенства закону,

соціальної справедливості та зміцнення місцевого самоврядування.
Мер Праги Зденек Гржиб зазначив, що українці — одна
з найбільших діаспор у Чехії і в
Чеській Республіці — пильно стежать за подіями в Україні та завжди
готові надати необхідну допомогу
і підтримку. Також Зденек Грижб
підкреслив, що він разом із польським колегою прибули до Києва,
аби засвідчити свою підтримку
і солідарність Києву і киянам як
члени-засновники «Пакту вільних міст».
«Ми переконані, що Київ
і Україна повинні мати право вибору на свій власний шлях. Київ
повинен залишатися вільним містом. Україна — вільною державою.
Російська агресія проти України — неприпустима!» — наголосив
Зденек Гржиб.
Він додав, що сьогодні міста
набувають все більшого значення в контексті розвитку держав

і висловив сподівання, що Київ
долучиться як підписант до «Пакту
вільних міст».
Мер Варшави Рафал Тшасковський підтримав свого чеського
колегу, підкресливши необхідність
висловлювати солідарність із Україною сьогодні.
«Українці — найбільша іноземна
громада у Варшаві, вони допома-

гають розвивати наше місто. Ми
цінуємо це і нас дуже хвилюють
події, що розгортаються в Україні.
Польща — перша країна, що визнала незалежність України. Ми
завжди були друзями і завжди готові допомогти», — сказав Рафал
Тшасковський.
Раніше голова сакребуло Тбілісі
Георгій Ткемаладзе наголосив, що

необхідно дотримуватись міжнародного порядку і норм, визначених міжнародним суспільством
і заснованих на принципах міжнародного права. Включаючи, звісно,
принципи непорушності кордонів
і територіальної цілісності.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Київрада затвердила
Депутати Київради вступають
до Територіальної оборони міста Києва положення про
17 лютого, перед початком сесії Київради
багато міських депутатів поповнили ряди
резервістів Тероборони міста Києва.
Працівники Департаменту муніципальної безпеки Київської
міської державної адміністрації,
сьогодні, 17 лютого, перед початком пленарного засідання II сесії
Київської міської ради IX скликання здійснюють запис усіх охочих
до Територіальної оборони міста
Києва. Представники депутатського корпусу підписують контракти
в кулуарах сесійного залу.

Так, вже уклали контракти депутати Київської міської ради
Григорій Маленко, Дмитро Білоцерковець, Олеся Зубрицька,
Олександр Гончаров, Богдан
Чорній, Тарас Козак, Андрій Вітренко, Михайло Присяжнюк,
Михайло Іщенко.
Нагадаємо, мер Києва Віталій
Кличко закликав депутатів Київської міської ради вступати до

бригади територіальної оборони
столиці. Також Віталій Кличко звернувся із закликом до киян вступати
до лав територіальної оборони, щоб
захистити свої родини, своє місто
і свою країну. Міська влада працює
у взаємодії із Командуванням Сил
територіальної оборони Збройних
Сил України та іншими підрозділами сил оборони та безпеки. Бо
тільки за умови координації зусиль
і співпраці на всіх рівнях державна
система цивільного захисту працюватиме надійно та ефективно.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

новоутворені департаменти
районів столиці
Нові структурні підрозділи до часу створення
районних у місті Києві рад будуть здійснювати
самоврядні повноваження на місцях.

Депутати Київради 17 лютого на
пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання
затвердили положення про новоутворені департаменти районів міста
Києва, які стануть структурними
підрозділами Київської міської
державної адміністрації. Рішення
підтримали 84 депутати.
На минулому пленарному засіданні, 3 лютого, депутатський корпус підтримав рішення утворити
10 нових структурних підрозділів
КМДА — департаменти районів, які
до часу створення районних у місті
Києві рад будуть здійснювати самоврядні повноваження на місцях.
Тому нинішнє рішення ухвалили
з метою надати правові підстави
для здійснення діяльності новоутвореним департаментам районів міста Києва. Також необхідно
визначити їх повноваження, як
органів місцевого самоврядування,
в окремих галузях, реалізація яких
не покладена на інші структурні
підрозділи виконавчого органу.

«На території адміністративних
районів міста Києва новоутворені підрозділи будуть здійснювати самоврядні повноваження
з метою дотримання принципу
безперервності влади. Вони будуть
підпорядковуватись Київському
міському голові Віталію Кличку
та будуть підзвітними Київській
міській раді — це дозволить належним чином здійснювати контроль за їх діяльністю. Створення
департаментів районів є важливим
стратегічним кроком на шляху
до створення районних у місті
Києві рад», — зазначив заступник
міського голови — секретар Київської міської ради Володимир
Бондаренко.
Нагадаємо, районні у місті Києві
державні адміністрації продовжують роботу та виконують повноваження виключно як місцевий
орган державної виконавчої влади.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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Конкурсна комісія, яка утворена розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 307, відповідно до рішення Київської міської ради від 26.12.2014
№ 865/865, оголошує результати конкурсу
проектів з реалізації енергоефективних заходів у
житлових будинках міста Києва, в яких створені
об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків, а також у кооперативних будинках.
Переможцями 2022 року конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у
житлових будинках міста Києва, в яких створені
об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків, а також у кооперативних будинках,
визнано:
№
Назва
1 ЖБК «Оболонь-5»
ОСББ «Дніпровська на2
бережна 19А»
ОСББ «Преображенська
3
8-Б»
4 ЖБК «Авіатор-15»
5
6
7
8

ОСББ «Чавдар 28»
ОСББ «ЖК Женева»
ОСББ «Бажана 12»
ЖБК «Квазар-11»
ОСББ «Воскресенська
9
14Д»
ОСББ «Олександрівська
10
слобідка»
11 ОСББ «Чавдар 2»
12 ОСББ «Вербицького 14В»
13 ОСББ «Підвисоцького 6»
14 ОСББ «Вербицького 10А»
15 ЖБК «Хімік-20»
16
17
18
19

ОСББ «Вікторія»
ОСББ «Перемога 121»
ОСББ «Палладіна 22»
ОСББ «Васильченко»

20 ОСББ «Янтар»
21 ОСББ «Драгоманова 6/1»
ОСББ «Політех-Плаза
22
С1»
23 ЖБК «Алмаз-6»
24 ЖБК «Ромашка — 3»
25 ЖБК «Держплановець-2»
ОСББ «Автотранспорт26
ник-2»

Адреса
просп. Оболонський, 22-Б
вул. Дніпровська Набережна, 19А
вул. Преображенська, 8-Б
вул. Академіка Єфремова, 17, вул.
Чорнобильська, 22
вул. Єлизавети Чавдар, 28
бульв. Вацлава Гавела, 9-А
просп. Миколи Бажана, 12
вул. Олександра Попова, 15, 17
вул. Воскресенська, 14Д
просп. Валерія Лобановського,
4Ж
вул. Єлизавети Чавдар, 2
вул. Архітектора Вербицького,
14 В
вул. Підвисоцького, 6
вул. Архітектора Вербицького,
10-А
вул. Драгоманова, 20-А, вул.
Ахматової, 13-А
вул. Прорізна, 10
просп. Перемоги, 121А, 121Б
просп. Академіка Палладіна, 22
вул. Васильченка, 3
вул. Казимира Малевича (Боженка), 83
вул. Драгоманова, 6/1
просп. Перемоги, 26
вул. Симиренка, 11
вул. Ревуцького, 44
вул. Антоновича, 88
вул. Зодчих, 60/1

27 ОСББ «Срібне коло»
28 ЖБК «Локомотив-5»
ОСББ «Русанівський
29
бульвар 4»
30 ОСББ «МЖК 2 — 88»
ОСББ «Русанівська за31
тока»
32 ОСББ «Затишок»
33 ЖБК «Червона зірка»
34 ОСББ «Котельникова-31»
35 ЖБК «Озерний»
ОСББ «ЖК Воскресен36
ський»
37 ЖБК «Суднобудівник-3»
ОСББ «Академіка Палла38
діна 18/30»
39 ОСББ «Оазис-2016»
40 ЖБК «Плановик»
ОСББ «Воскресенська
41
16-В»
42 ОСББ «ТСББ «Юність»
43 ЖБК «Кристал-24»
44 ОСББ «Градинська 9»
ОСББ «Донця
45
2А-Ініціатива»
46 ОСББ «Замок Лева»
47 ЖБК «Будівельник-12»
ОСББ «ЖК «Французький
48
квартал-4»
49 ОСББ «Ревуцького 11-А»
50 ЖБК «Квазар-6»
51 ОСББ «Градинська 11»
52 ОСББ «Кардіолог»
53 ОСББ «Урлівська 38А»
54 ОСББ «Весна 136»
55 ОСББ «Гмирі 2»
56 ОСББ «Бажана 14»
57 ЖБК «Хімік-10»
58 ОСББ «Квазар-10»
ОСББ «Голосіївська вежа
59
5»
60 ОСББ «Бест 36»
61 ЖБК «Зв’язківець»
62 ЖБК «Молодіжний-19»
63 ОСББ «Весна»

вул. Срібнокільська, 14-А
просп. Маяковського, 4-Б
Русанівський бульвар, 4
вул. Симиренка, 23
вул. Євгена Сверстюка, 52-В
вул. Прилужна, 4/15
вул. Політехнічна, 5
вул. Котельникова, 31
вул. Йорданська, 9Г

82

вул. Петра Запорожця, 26-А
вул. Йорданська, 3
просп. Академіка Палладіна,
18/30
просп. Героїв Сталінграда, 8,
корпуси 2–8
вул. Лаврська, 4-Б, 4-В
вул. Воскресенська, 16-В
бульв. Дружби народів, 3Б
вул. Градинська, 6
вул. Градинська, 9
вул. Михайла Донця, 2-А
вул. Леваневського, 9
вул. Анни Ахматової, 8
вул. Василя Тютюнника, 53
вул. Ревуцького, 11-А
вул. Лук’янівська, 11
вул. Градинська, 11
вул. Солом’янська, 23
вул. Урлівська, 38А
вул. Велика Васильківська, 136
вул. Бориса Гмирі, 2
просп. Миколи Бажана, 14
просп. Володимира Маяковського, 22, 24
вул. Бережанська, 12-А
вул. Віктора Забіли, 5

вул. Бестужева, 36
просп. Героїв Сталінграда, 15-Б
вул. Анни Ахматової, 6
вул. Рахманінова, 30/13
просп. Володимира Маяковсько64 ОСББ «Лад 93А»
го, 93А
65 ОСББ «Медик 2020»
вул. А. Головка, 1
66 ЖБК «Октава-1»
вул. Прирічна, 1
67 ЖБК «Швейник»
вул. Академіка Курчатова, 3-А
68 ОСББ «Донецька 8А»
вул. Донецька, 8А
69 ОСББ «Клавдіївська 40В» вул. Клавдіївська, 40В
70 ОСББ «Квітневий-6»
пров. Квітневий, 6
71 ЖБК «Зварювальник-1» Дніпровська набережна, 13
72 ОСББ «18Б»
вул. Воскресенська, 18-Б
ОСББ «Вадима Гетьмана
вул. Вадима Гетьмана, 30Б
73
30Б»
74 ОСББ «Урлівська 40»
вул. Урлівська, 40

01.03.2022 року об 11:30 у приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана
Петра, 8, корпус 1, зал № 3, суддя Смолій І.В.) відбудеться
судове засідання у справі № 640/26683/21 за позовом
Сидорчука Івана Мойсейовича до Київської міської ради,
третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет

спору: комунальне підприємство «Київтранспарксервіс»
про визнання протиправним та нечинним рішення Київської
міської ради від 31 серпня 2021 року № 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.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 21 лютого 2022 р. о 10:00 буде
проводити погодження меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр. Дяченко Тетяні Олександрівні за
адресою: вул. Жамбила Жамбаєва, 18 у Шевченківському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Полторацьку Р. В., Полторацького Ю. В. (кадастровий номер
8000000000:91:050:0001) або Ваших уповноважених
представників, бути присутніми для погодження меж
земельної ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 21 лютого 2022 р. о 10:00 буде
проводити погодження меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр. Соловйову Сергію Вікторовичу за
адресою: шосе Столичне, 46 у Голосіївському районі
м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Свістову Н. М.
(кадастровий номер 8000000000:90:045:0004) та Бакуліна
Є. П. (кадастровий номер 8000000000:90:045:0022) або
Ваших уповноважених представників, бути присутніми
для погодження меж земельної ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 21 лютого 2022 р. о 10:00 годині буде
проводити погодження меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Копилу Вадиму Васильовичу за адресою: вул.
Олександра Осецького, 22 у Голосіївському районі м. Києва.
Просимо суміжних землекористувачів: Брігуненко О. Р.

(кадастровий номер 8000000000:90:064:0024), Корецького І.
О. (кадастровий номер 8000000000:90:064:0057), ТОВ «ІНТЕРСПАЙС ПЛЮС (кадастровий номер 8000000000:90:064:0019)
або Ваших уповноважених представників, бути присутніми
для погодження меж земельної ділянки.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 21 лютого 2022 р. о 10:00 буде
проводити погодження меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Хайменовій Яніні Валеріївні за адресою:
вулиця Лютнева, 17а у Голосіївському районі м. Києва.

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

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва
від 29.12.2021 по справі № 640/34339/21 суддею Донцем
В.А. відкрито провадження в адміністративній справі за
позовом Губської Катерини Володимирівни до Київської
міської державної адміністрації про визнання протиправ-

ним та нечинним розпорядження від 25.06.2021 № 1459.
Судове засідання призначено на 28.03.2022 о 10:00 та
відбудеться у приміщені Окружного адміністративного
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана
Петра, 8, корпус 1, зала судового засідання № 2.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 21 лютого 2022 р. о 10:00 буде
проводити погодження меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр. Зубенко Зої Дмитріївні за адресою:
вул. Вітавська, 50-а у Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Мазепу Г. В. (кадастровий номер 8000000000:90:016:0016) або Ваших
уповноважених представників, бути присутніми для
погодження меж земельної ділянки.

Втрачені диплом серія МВ-І номер 004909 та додаток до вказаного диплому, видані Київським торговельно-економічним
інститутом за номером 1784 від 24 червня 1985 року у місті Києві на ім’я Полубенська Наталія Анатоліївна, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення серія ЮА №045687 від 17.03.2020 р. видане Департаментом кадрової політики Міністерства
оборони України, на ім’я Терновий Олександр Васильович, вважати недійсним.

Втрачений диплом бакалавра виданий КНТЕУ у 2007 році на ім’я Кожушко Денис Ярославович, вважати недійсним.
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ОСББ «Буревісник-плюс»
ЖБК «Молодіжний»
ЖБК «Річковик-2»
ОСББ «Флагман.»
ЖБК «Автомат-2»
ОСББ «Антоновича, 122»
ОСББ «Бориса Гмирі-6»
ОСББ «Печерські пагорби»
ОСББ «Темп-13»
ЖБК «Молодіжний-12»
ОК «ЖБК «Приборист-2»
ОСББ «Русанівський
бульвар 9»
ОСББ «Будинок Бикова»
ОСББ «Шумського 1Б»
ОСББ «Інкомсервіс»

90 ОСББ «Ізумруд»
91 ОСББ «13-й Квартал»
ОСББ «Лобановського
92
130»
ОСББ «Закревського
93
47А»
94 ОСББ «ЖБК-28»
95 ОСББ «Йорданська-1»
ОСББ «Машинобудівник96
2А»
ОСББ «Машинобудівна,
97
21»
98 ЖК «Взуттєвик-5»
ОСББ «Воскресенська
99
14Б»
100 ОСББ «Драгомирова-4»
101 ЖБК «Авіатор-9»
102 ОК «ЖБК «Знання» АНУ
103 ОСББ «Каштан-42»
104 ОСББ «Арован»
105 ОСББ «Мій-дім»
ЖБК «Вагоноремонт106
ник-1»
107 ЖБК «Квазар-12»
108 ОСББ «Наш Дім-34»
109 ОСББ «Маяк-6»
110 ЖБК «Академічний-9»
111
112
113
114
115

ОСББ «Шамо 10»
ОСББ «Межова 23Б»
ОСББ «Голего-12»
ОСББ «Верхня 3»
ЖБК «Будівельник-3»
ОСББ «Воскресенська
116
12-А»
117 ЖБК «Київ-9»

просп. Романа Шухевича, 30
просп. Перемоги, 43-Б
вул. Миколи Закревського, 85
вул. Драгоманова, 8-А, 8-Б
вул. Лук’янівська, 27
вул. Антоновича, 122
вул. Бориса Гмирі, 6
вул. Євгена Коновальця, 36-В
вул. Голосіївська, 16
вул. Антоновича, 156, 158, 160
бульв. Кольцова, 11
Русанівський бульвар, 9
вул. Ованеса Туманяна, 8
вул. Юрія Шумського, 1-Б
вул. Святослава Хороброго, 7
вул. Академіка Заболотного, 22,
24, 30, 34
вул. Анни Ахматової, 13
просп. В. Лобановського, 130
вул. Миколи Закревського, 47А
вул. Катерини Білокур, 5/17
вул. Йорданська, 1
вул. Августина Волошина, 2 А
вул. Машинобудівна, 21
вул. Лариси Руденко, 9
вул. Воскресенська, 14Б
вул. Михайла Драгомирова, 4
вул. Симиренка, 12-Б
вул. Богдана Хмельницького,
88–92
вул. Петра Радченка, 12
просп. Героїв Сталінграда, 12-Д
вул. Бульварно-Кудрявська, 36
вул. Райдужна, 3
пров. Квітневий, 1-Б
вул. М. Ушакова, 34-А
вул. Каштанова, 15, 15-А, 15-Б
вул. Драйзера, 1/25, вул. Драйзера, 3, вул. Миколи Закревського,
23-А
бульв. Ігоря Шамо, 10
вул. Межова, 23Б
вул. Миколи Голего, 12
вул. Верхня, 3
вул. Кавказька, 7
вул. Воскресенська, 12А
просп. Правди 4-А, вул. Западинська, 5-А, 7

Секретаріат Київської міської
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу забезпечення
відкритості доступу до адміністративного комплексу (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, та посадової
інструкції.
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 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.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 09 лютого
2022 року про вихід з спрощеного провадження, суд зобов’язав відповідача,
Київську міську раду опублікувати у
виданні, в якому оскаржуваний акт був
офіційно оприлюднений, оголошення
про призначення підготовчого засідання
у справі № 640/7875/20 за позовом
Приватного акціонерного товариства
«Діпробудмашина» до Київської міської
ради про визнання протиправним та
таким, що не відповідає Податковому

кодексу України, п.5.3. Положення про
плату за землю в м. Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради «Про
встановлення місцевих податків у м.
Києві» від 23.06.2011р. №242/5629 (у
редакції рішення Київської міської ради
від 18.10.2018р № 1910/5974).
Судове засідання призначено на 22
лютого 2022 року об 11:30 годині, яке
відбудеться за адресою: м. Київ, вул.
Велика Васильківська, 81-А, поверх I, зал
судового засідання № 133 (головуючий
суддя Добрянська Я.І.) з викликом сторін.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.
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У КМДА розповіли про роботу
транспорту у випадку вторгнення
Ділянки метрополітену, які розташовані просто неба, закриють
задля безпеки. А воду на станціях подаватимуть через артезіанські
свердловини. Комунальні служби чітко відпрацювали схему роботи
транспортної інфраструктури в разі можливого вторгнення ворога.
Влада столиці розповіла киянам
про заходи для забезпечення життєдіяльності міста у зв’язку із можливою подальшою агресією Росії.
Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
столиці Руслан Кандибор повідомив про роботу міського транспорту, який працюватиме за
чітким мобілізаційним планом
навіть в умовах надзвичайної
ситуації.
Він наголосив, що метрополітен працюватиме за подвійним
призначенням. Зокрема, як об’єкт
укриття, в якому нині перевірені
всі гермозатвори, працюють артезіанські свердловини й системи
вентиляції, туалети, є медичне

обладнання — дефібрилятори на
кожній станції та аптечки.
А також — як транспортний засіб,
що вранці та ввечері перевозитиме працівників підприємств критичної інфраструктури на роботу,
а громадян — до визначених місць
зборних евакопунктів.
Проте наземні відкриті ділянки
метрополітену на лівому березі
міста в разі ескалації військового
конфлікту працювати не будуть.
Пасажирів до підземних станцій
метро довозитимуть автобусами.
Вивільнений транспорт в разі потреби працюватиме для евакуації
населення з міста.
Також днями в кожну поштову
скриньку в будинках містян надій-

дуть спеціальний довідник-інструкція з алгоритму дій на випадок
війни. Там детально зазначать усі
міські укриття, кількість яких з 2014
року розчистили й зробили придатними у понад два рази (з 1,5 тисячі
до 4 тисяч); розкажуть про способи
евакуації та розміщення евакопунктів у місті. Інструкцію потрібно
уважно вивчити.
Заступник голови КМДА Петро
Пантелеєв повідомив, що нині
місто забезпечило можливість додатково виробляти електроенергію
на київських ТЕЦ. Це дасть змогу
забезпечити столицю енергією
в умовах надзвичайної ситуації —
насамперед лікарень, підприємств
критичної інфраструктури.

У Києві повністю перезавантажують
соціальну сферу: головні зміни
Місто поступово
впроваджує нові
соціальні послуги,
для того щоб закривати
потреби кожної
окремої категорії
киян та ефективно
використовувати
кошти.

Н

априкінці минулого року
в Україні нарешті повноцінно запрацювала нова
редакція Закону «Про соціальні
послуги». Зазначимо, що цей Закон дозволяє закуповувати соціальні послуги. Про що йдеться?
Наприклад, тепер міській владі
не обов’язково будувати нові геріатричні пансіонати, а достатньо
укласти договір із компанією, яка
надає такі послуги. Те ж саме стосується соціально таксі, домашнього догляду, денного перебування
у спеціальних центрах тощо.
Київ — одне із перших міст
швидко зорієнтувався і почав
застосовувати норми закону на
практиці. Зокрема, лише за минулий рік у місті розробили механізм та процедуру закупівель
дев’яти соціальних послуг. Через
систему закупівель послуг кияни
можуть отримувати «Денний догляд», «Догляд вдома», «Соціальну
адаптацію» та користуватися послугами соціального таксі.
Цього ж року Київ закупить 11
соціальних послуг. Зокрема, йдеться про послуги денного догляду та
догляду вдома дітей з інвалідністю,
денного та стаціонарного догляду
осіб із психічними розладами, соціальної адаптації та реабілітації,
транспортні послуги, паліативного догляду, реабілітації осіб із
залежністю від наркотичних чи
психотропних речовин. Цікаво, що
до надання цих послуг залучають
також громадський сектор.
Для того, щоб ці послуги одразу
працювали на людей, заступниця
голови КМДА Марина Хонда, яка

займається соціальною сферою,
особисто проводить роз’яснюючі
зустрічі з працівниками соцзахиту.

Дарницький
район — перший
у місті за кількістю
переселенців
Днями пройшла перша районна колегія соціальних служб
у Дарницькому районі. Під час
зустрічі Марина Хонда зазначила,
що Київ — це величезне місто, де
кожен із районів за кількістю населення інколи навіть більший за
деякі обласні центри.
Відтак, треба напрацьовувати
послуги для кожного району окремо
під запит, відштовхуючись, поперше, від потреб, а, по-друге, від
закладів та громадських організацій, які готові надавати ці послуги
і близькі територіально.
Зазначимо, що у кожному
з районів нині працює одразу декілька структурних підрозділів
соціальної сфери: управління соцзахисту, центри соціальних служб,
заклади реабілітації. Окрім цього,
також громадський сектор.
«У Дарницькому районі проживає понад 348 тисяч осіб, з яких
3198 осіб з інвалідністю та 1853
дитини з інвалідністю. Крім того,
тут проживає найбільше в Києві
внутрішньо переміщених осіб
(переселенців, — ред.) — 29 993. За
два роки кількість ВПО тут збільшилася на майже 3 тисячі. Відтак,
ми мусимо зробити все можливе,

аби усі ці категорії отримували
послугу вчасно та на найвищому
рівні», — зазначила Марина Хонда.
Для цього, з її слів, потрібна
насамперед злагоджена співпраця
влади, від якої залежить фінансування та погодження надавання
послуги, із самим надавачем.
«Крім того, потрібно розуміти,
яку потребу має кожен з районів,
в тому числі й Дарницький, щоб
закласти в правильне бюджетування таких послуг для тих, хто
їх потребує. А сама послуга має
бути максимально наближеною до
людини, яка має на неї право. Тому
прошу від району напрацювати
конкретну потребу. Бо ще раз наголошу — місто буде закуповувати
лише ту послугу, яка потрібна», —
підкреслила Марина Хонда.

Інформаційні буклети
для кожної категорії
Під час заходу працівники соціальної сфери розповіли, як збирають
інформацію про потреби населення.
З їх слів, регулярно проводять анкетування, аби визначити потреби
кожної окремої сім’ї. Зазвичай такі
анкетування пропонують під час
того, як мешканець звертається
щодо оформлення певних пільг.
Так, начальниця управління
соціального захисту населення
Дарницької РДА Тетяна Соя зазначила, що після анкетування
також обдзвонюють мешканців за
залишеними номерами, аби бути
в курсі ситуації в родині. Проте
такий спосіб не завжди ефектив-

Протягом останнього місяця
у постійній роботі перебувають
3–4 енергоблоки, що дало можливість виробляти додатково для
потреб міста близько 700 млн кВтгод електроенергії.
Петро Пантелеєв поінформував, що підприємства критичної
інфраструктури, серед яких «Київтеплоенерго», «Київводоканал», «Київгаз», ДТЕК «Київські
електромережі» та інші, готові до
роботи в умовах надзвичайних
ситуацій й вчора КМДА разом
з ДСНС провели перевірку роботи резервної системи зв’язку
комунального господарства міста
Києва. Хоча це й застаріла ре-

зервна система, але вона забезпечує оперативний зв’язок при
відсутності мобільного зв’язку
та інтернету.
За словами Петра Пантелеєва,
невдовзі містянам продемонструють
нові цифрові автономні станції
оповіщення. Місто створює сучасну
систему оповіщення з автономним
енергопостачанням та гнучким
способом керування.
Вчора киянам влада міста розповіла про роботу лікарень в умовах
військової агресії та укриття для
школярів та дітей з дитсадочків.

ний, адже потребуючі можуть не
розуміти, що саме їм належиться
і як це отримати.
Під час наради Марина Хонда
наголосила, що усім районним
службам треба скоординуватися
і напрацювати ефективні шляхи
донесення інформації до людей.
Наприклад, створити інформаційні
листівки окремо для переселенців,
окремо для атовців та батьків, які
виховують діток з інвалідністю. На
таких інформаційних бюлетнях
важливо розмістити контактну
інформацію усіх служб та конкретний перелік послуг, який належить
кожній категорії.
У залі пропонували також розміщувати інформацію у торговельних
центрах. Частково таку практику
вже застосовують, але планують
посилити цю роботу.
Також — знову ж таки для максимальної ефективності — треба поширювати інформацію у місцях, де
найчастіше через обставини перебувають чи то кияни з інвалідністю,
чи батьки таких діток. Мова, наприклад, про лікарні… Це допоможе
людині одразу розуміти, куди і за
чим їй звертатися.
Марина Хонда також підкреслила, що планує проводити такі
зустрічі й надалі у кожному із районів міста.

та професійної реабілітації осіб
з інвалідністю. Раніше вихованці тіснились із дорослими
у маленькому приміщенні на
території школи №296. Відтак
районна влада за підтримки
міської адміністрації та депутатів вирішили обладнати для
їхніх потреб інше приміщення
на Поліській, 14, де колись був
старий магазин. Загальна площа
облаштованого відділення —
327 кв.м.
Тут є кілька кімнат, де навчають
швейній, гончарній, столярнослюсарній, кулінарній справам.
А також ужитковому мистецтву
та комп’ютерним технологіям.
Підлаштовані під потреби молоді
з інвалідністю і спортивний зал,
і відпочинкова кімната та вбиральні з душовою.
А ще понад рік тому
у Дарницькому районі, на Бориспільській, 28б запрацювало відділення реабілітації дітей з ДЦП.
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.
Важливо, що при пошуку приміщення кожен район визначає
свої потреби і враховує, скільки
у них є реально дітей і якої реабілітації вони потребують. У місті
наголошують — це європейський
підхід, який допомагає не просто
відкрити заклад, а зробити його
максимально ефективних 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!» — зазначала раніше Марина Хонда.

Потужна мережа
реабілітаційних
закладів Києва
Останнім часом Київ впевнено розбудовує мережу закладів
для осіб з інвалідністю. І якраз
Дарницький район вже може похвалитися кількома такими закладами. Так, наприклад, колись
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. Гідромасажні ванни,
соляна кімната, унікальні тренажери, консультації психологів та
логопедів — усі ці послуги відтепер
доступні для дітей з інвалідністю.
Нещодавно на вулиці Поліській, 14 у Дарницькому районі
відкрили відділення трудової
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МІСТО

Будівлю Київради підсвітили
синьо-жовтими кольорами
16 лютого в Україні
вперше відзначили
нове державне
свято — День єднання.
Спеціально до дати, яку започаткував своїм указом Президент
України Володимир Зеленський
у зв’язку із загрозою повномасштабного вторгнення Росії на територію України, синьо-жовтими
кольорами підсвітили будівлю Київради. Також на фасад адмінбудівлі висвітлили тризуб.
Засяяв кольорами українського
стяга і ЦУМ. Зазначимо, що президент України 14 лютого підписав
указ, згідно з яким 16 лютого проголошується Днем єднання. Одним із
поштовхів для цього стали новини
про ймовірне повномасштабне
вторгнення Росії на наші території
власне 16 лютого.
Натомість в Україні не піддаються паніці та влаштовують національні флешмоби, які символізують єдність українського народу.
Цього дня закликали підіймати
національний прапор та прикрі-

плювати до одягу синьо-жовті
стрічки.
Українці у будь-якому куточку
землі могли відчути єдність завдяки флешмобу в соцмережах.
Всі бажаючі постили своє фото із
українським прапором, вказавши
тег #UAразом.
У школах всіх районів Києва
проводилися тематичні заходи
з використанням національної
символіки, із залученням учасників
АТО/ООС, волонтерів, внутрішньо
переміщених осіб, представників
громадських організацій тощо.

До відзначення Дня єднання долучилися й бібліотеки, які також
організували тематичні заходи
для своїх відвідувачів.
Також з нагоди свята біля будівель районних державних адміністрацій урочисто підняли прапор
України та прозвучав національний гімн. Часто присутні, взявши
у руки жовто-блакитні прапорці,
кульки та стрічки, утворювали
«живий» ланцюг.

У Дні вшанування Героїв Небесної Сотні — з 18 по 20 лютого — у кінотеатрі «Братислава»
(2 поверх), що на вул. Архипенка,
5, відбудеться мистецький проєкт
«Роки війни та любові».
«Впродовж трьох днів запрошуємо киян та гостей міста відвідати
фотовиставку із фондів Національного музею Революції Гідності,
показ тематичних фільмів та поетичні читання», — повідомляють
організатори.
За задумом організаторів, проєкт «Роки війни та любові» має на
меті розповісти, чому війна, яка
триває в Україні вже восьмий рік,
не зламала і не може зламати волю
українського народу.
Під час заходів відвідувачі
зможуть знайти відповіді на питання, що саме надавало сили та
робило незламною волю наших
захисників та захисниць, коли
вони ціною своїх життів захищали
правду та гідність на вулицях Києва, боронили український Крим.
А пізніше відстоювали батьківщи-

ну в аеропорту Донецька, боролися
в Іловайську та потрапили в котел,
виживали у полоні, оберігали та
оберігають щоденно мирне життя
українців.
Організаторами заходів
є Департамент культури КМДА,
ініціатива АртБратислава, ГО «Громадський Рух Почайна», депутат
Київради Костянтин Богатов та Національний музей Революції Гідності.

18 ЛЮТОГО, П’ЯТНИЦЯ
20:00–22:00 — експонування
виставки фоторобіт «Любов під час
війни» із фондів Національного
музею Революції Гідності.
17:00–20:00 — показ кінострічок
про Революцію Гідності та війну на
Сході: «Небо падає», «Зима, що нас
змінила. Коктейлі Грушевського»,
«Зима, що нас змінила. Межигір’я.
Батіна хата», «Зима, що нас змінила.
Небесна сотня».
20:00–21:00 — урочисте відкриття проєкту «Роки війни та любові»
за участі організаторів.

Деснянський р-н

Дніпровський р-н

Голосіївський р-н

Святошинський р-н

Дарницький р-н

Солом’янський р-н

Оболонський р-н

Подільський р-н

Печерський р-н

19 ЛЮТОГО, СУБОТА
13:00–21:00 — експонування
виставки фоторобіт «Любов під час
війни» із фондів Національного
музею Революції Гідності.
13:00–21:00 — показ кінострічок
про Революцію Гідності та війну на
Сході України: «Переломний момент.
Війна за демократію в Україні»,
«Крим. Як це було», «Кіборги. Герої
не вмирають», «Позивний Бандерас».
15:00–17:00 — виступ українських поетів «Почайнинські читання». Митці прочитають вірші,
присвячені Майдану, Небесній
Сотні, війні на Сході України.

20 ЛЮТОГО, НЕДІЛЯ

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:

Шевченківський р-н
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«Роки війни та любові»:
у Києві підготували мистецький проєкт,
присвячений Революції Гідності та війні
Киян запрошують
відвідати
фотовиставку,
тематичні фільми
та поетичні читання
на тему незламності
нашого народу.

Синьо-жовтий Київ:
десять районів
відзначили День єднання

13:00–21:00 — експонування
виставки фоторобіт «Любов під час
війни» із фондів Національного
музею Революції Гідності.
13:00–16:00 — показ кінострічок
про Революцію Гідності та війну
на Сході України «Вона та війна»,
«Донбас».
Вхід до кінотеатру «Братислава»
вільний. Відвідувачів просять дотримуватись карантинних вимог.
При вході у приміщення потрібно
мати сертифікат або свідоцтво
про одужання/вакцинування від
коронавірусу чи негативний результат тесту.
За матеріалами
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«Львівська брама»: який вигляд
може мати майбутня станція метро
У столиці планують добудувати
станцію метро «Львівська брама» до
2025 року. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» вже
оголосило тендер на проєктування
добудови станції та будівництва
входу між станціями метро «Золоті
ворота» та Лук’янівська.
В описі предмета закупівлі
в системі Prozorro зазначається,
що підземка замовляє будівництво
станційного комплексу «Львівська
брама» з будівництвом входу. Поки
йдеться тільки про проєктні роботи.
Термін виконання контракту — до
10 серпня 2023 року. Очікувана вартість робіт складає майже 73,5 млн грн.
Відповідно до проєктної документації, створять один вхід та вихід зі
станції. Його розташують біля вулиці
Січових Стрільців, Кудрявського
узвозу та вулиці Кудрявської. Щодо
другого входу, то він може з’явитися
лише в перспективі.
Наразі лишають затверджений
варіант оформлення станції, який
створили понад 10 років тому архітектори Гневішев, Целіковська
та Альошкін.

«Львівська брама» — незавершена
станція київського метрополітену.
Вона розташована на зеленій гілці між станціями «Золоті ворота» й
«Лук’янівська» та має виходити на
Львівську площу. Історія цього об’єкту
дуже цікава. Будувати станцію розпочали у 1991 році. Але через брак
коштів роботи заморозили в 1996 році.
Відповідно до задумів архітекторів,
«Львівська брама» мала стати однією
із найглибших станцій Київського
метро. Зараз її глибина сягає 90 метрів.
Через велику глибину закладання
«Львівської брами», на станції планують побудувати два ескалаторних
тунелі з проміжним вестибюлем, як на
станціях метро «Арсенальна», «Золоті
ворота» та «Печерська».
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