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Віталій Кличко прозвітував про рік 
роботи столичної влади та розповів, 
як житиме Київ у 2021 році
У четвер, 17 грудня, міський голова столиці Віталій Кличко за традицією представив 
публічний звіт – що виконала столична влада протягом року.

«Нинішній рік видався непро-
стим – через пандемію коронаві-
русу в Україні, як і в цілому світі, 
економіку спіткала криза. Через 
падіння надходжень, порівняно 
із 2019 роком бюджет столиці не-
доотримав 5 мільярдів гривень 
надходжень, із них 3 мільярди – 
надходження від ПДФО. Та навіть 
попри падіння доходів, столиця ак-
тивно розвивалася, зокрема в місті 
будували нові школи та дитсадки, 
оновлювали інфраструктуру міста, 
допомагали бізнесу та соціально 
незахищеним киянам. Ця тенденція 
продовжуватиметься і наступного 
року», – запевнив міський голова.

«Ми всі розуміємо, що наступ-
ний рік теж буде складним. Бо пан-
демія поки не відступила. І нам 
ще доведеться долати її наслідки. 
Зокрема, й економічні. Але ми 
продовжимо в Києві ремонт доріг, 
оновлення інфраструктури, рекон-
струкцію дитсадків та шкіл, парків 
і скверів, туристичних об’єктів 
столиці. Плануємо також збільшити 
зарплату працівникам бюджетної 
сфери міста та комунальникам. 
Це – дуже важливо», – підкреслив 
Віталій Кличко.

Боротьба з пандемією 
та медицина

Виконали: У 2020 році в столиці 
відремонтували 27 відділень 
у медичних закладах та закупили 
сучасного обладнання майже на 
600 млн гривень.

Cтолиця виділила близько 
386 млн грн з резервного фон-
ду та бюджету міста на боротьбу 
з коронавірусом. Ще 1 млрд грн 
виділили на доплати медикам.

Буде зроблено: На медицину 
на наступний рік запланували ви-
датки в обсязі 5,7 млрд гривень. 
Близько 400 млн грн збирають-
ся виділити на реконструкцію 
й ремонти медичних закладів та 
їх оснащення.

«Однією з важливих статей ви-
датків залишається і протидія коро-
навірусу. Адже пандемію не подо-
лано. І столична влада продовжить 
виділяти кошти на лікування киян 
та на боротьбу з поширенням ві-
русу», – підкреслив Віталій Кличко.

Зарплата освітянам, 
реконструкція шкіл 
та дитсадків

Виконали: За останніх кілька 
років у Києві збудували або по-
вністю реконструювали 9 шкіл та 
31 дитсадок.

Буде зроблено: «Наступного 
року ми плануємо знову виділити 
рекордну суму на освіту – 24,4 млрд 
грн. Це на 3 млрд грн більше, ніж 
цього року», – наголосив Віталій 
Кличко. 

Зокрема, місто гарантує збіль-
шення заробітної плати освітя-
нам. На розвиток дошкільної освіти 
планують спрямувати 6,2 млрд 
грн. На будівництво нових садків 
та шкіл, реконструкцію та ремонт 
існуючих – 792 млн грн.

Також завершать добудови 
у двох школах, надбудову повер-
ху в одній із гімназій. Та здій-
снять капремонти і реконструкцію 
в чотирьох садках. Розпочнуть 
і проектування будівництва но-
вих шкіл.

Продовження на с.2

Столична влада 
додатково 
виділить 
400 мільйонів 
на боротьбу 
з COVID-19

Відповідний проєкт змін до про-
грами «Здоров’я киян» розробив Де-
партамент охорони здоров’я КМДА 
на початку грудня. Про це повідо-
мляється на сайті КМДА. Вивільнити 
ці кошти вдалось через постанову 
Кабінету міністрів, яка звільняє від 
оподаткування придбання товарів, 
робіт та послуг медичної галузі.

«Це дає нам змогу шляхом 
внесення змін до програми 
«Здоров’я киян» 2020–2022 ви-
вільнені кошти спрямувати на 
нагальні потреби. У даному ви-
падку – на забезпечення пацієнтів, 
хворих на коронавірусну інфекцію, 
якісним лікуванням», – пояснила 
директорка департаменту Ва-
лентина Гінзбург.

Відповідний проєкт рішення про 
зміни до програми «Здоров’я киян» 
тепер винесено на розгляд 
Київради.

На розгляд Київради окрім цього 
винесене й інше питання – про під-
тримку бізнесу під час карантину.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Київ засяє 
новорічними 
вогниками

Новорічну ілюмінацію в столиці 
України увімкнуть з 19 грудня – 
у День Святого Миколая. У першу 
чергу прикрасять центральну час-
тину міста. Зокрема ілюмінація 
буде встановлена на вулицях та 
площах Києва, а також на прилеглій 
до них територіях. 

Також, ілюмінація буде сяяти 
на вул. Хрещатик, вул. Богдана 
Хмельницького, вул. Грушевського, 
Майдані Незалежності та Європей-
ській площі.

У День Святого Миколая о 19.00 
традиційно підсвітять головну 
ялинку країни на Софіївській пло-
щі. Цього ж дня запрацює новорічна 
локація на Подолі.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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ТОВ «АДМ» здійснило значні ін-
вестиції у технічне переозброєння, у 
результаті чого зменшено кількість 
плавильних печей з семи до двох і 
проведено заміну старої газоочис-
ної установки на нову, чим збільшено 
її ефективність по уловлюванню 
речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок до 97,2%.

Підприємство спеціалізуються на:
виробництві алюмінію (КВЕД 

24.42);
механічному обробленні мета-

левих виробів (КВЕД 25.62);
вантажному автомобільному 

транспорті (КВЕД 49.45).
Підприємство розташоване за 

адресою: 04073, м. Київ, Поділь-
ський р-н, вул. Сирецька, 33. Під-
приємство належить до 2 групи 
об’єктів, для яких розробляються 
документи з обґрунтування обсягів 
викидів.

Згідно зі Звітом з інвентаризації 
викидів в атмосферне повітря під-
приємство має викиди від 2 органі-
зованих стаціонарних джерела ви-
кидів від яких в атмосферне повітря 
потрапляє 9 найменувань забруд-

нюючих речовин (алюмінію оксид, 
сірки діоксид, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом 
та ін.) в кількості 0,457632 г/с та 
2,4163767 т/рік, крім того парникові 
гази та важкі метали при спалюванні 
палива.

ТОВ «АДМ» має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря  вза-
мін існуючого.

На період проведення робіт з 
обґрунтування обсягів викидів для 
отримання Дозволу, згідно з резуль-
татами розрахунків розсіювання 
забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі, установлено, що їх 
концентрації від стаціонарних дже-
рел викидів не перевищують ГДК.

Пропозиції й зауваження направ-
ляти протягом 30 календарних днів 
з моменту опублікування даного 
оголошення до Подільської районної 
у місті Києві державної адміністрації 
за адресою: 04070, м. Київ, Контрак-
това площа, 2, Телефон: 226-20-26, 
Факс: 485-19-06.

Продовження,  
початок на с.1

Соціальний захист 
киян

Виконали: У 2020 році на соці-
альний захист з бюджету виділили 
4,7 млрд грн. Тільки на міську про-
граму «Турбота» спрямували понад 
3 мільярди. Попри економічну кри-
зу, столиця продовжила виплати 
соціально незахищеним киянам.

Буде зроблено: На соціальний 
захист киян наступного року пе-
редбачили понад 5 млрд гривень.

«Ми продовжимо виплачувати 
адресну допомогу соціально неза-
хищеним киянам. Підтримувати 
ветеранів-захисників та їх родини. 
Триватимуть і соціальні програми. 
Зокрема, запустимо на постійній 
основі соціальне таксі для дітей 
з інвалідністю. Плануємо розпо-
чати будівництво двох центрів 
реабілітації – в Деснянському та 
Подільському районах. І відділення 
міського центру реабілітації дітей 
з інвалідністю в Оболонському ра-
йоні», – повідомив Віталій Кличко. 

Допомога бізнесу
Виконали: Ще навесні Київрада 

ухвалила рішення про символічну 
сплату пайової участі в розмірі 
1 гривня для літніх та сезонних 
майданчиків кафе і ресторанів. 
А також – для бізнесу, що працює 
у засобах пересувної та сезонної 
торгівлі.

Зменшили для бізнесу і вартість 
оренди комунального майна – на 
50%. Також місто компенсує під-
приємцям 99 відсотків від суми 
процентів за кредитними договора-
ми – тими, що укладені з банками-
партнерами чи уповноваженими 
банками.

На початку карантину, спіль-
но з Київським міським центром 
зайнятості, розроблена програма 
підтримки працівників малого та 
середнього бізнесу. А також – ФОПів. 
Це дозволило зберегти робочі місця 
понад 8-ми тисячам працівників.

Буде зроблено: «Ми продо-
вжимо підтримку та пільги для 
бізнесу. Пакет пропозицій вже 
підготували і винесемо на ухва-
лення Київрадою. Ми розуміємо, 
що дуже важливо не допустити 
економічного колапсу, закриття 

бізнесу і підприємств», – наголосив 
Віталій Кличко.

Оновлення 
тепломереж, мостів 
і шляхопроводів

Виконали: У 2020 році столичні 
комунальники замінили понад 100 
кілометрів аварійних тепломереж. 
Відремонтували 134 об’єкти дорож-
ньої інфраструктури, оновлювали 
мости і шляхопроводи.

Буде зроблено: Наступного року 
на транспорт та інфраструктурні 
проєкти запланували загалом май-
же 9,2 млрд грн. Із них – 4,5 млрд 
передбачили на будівництво, ре-
монт та утримання автомобільних 
доріг у столиці.

«У планах на наступний рік, зо-
крема, завершення реконструкції 

Пейзажної алеї та проспекту Сте-
пана Бандери. Будуть продовжені 
роботи на вулиці Довбуша, на кіль-
кох ділянках Великої кільцевої. Ми 
плануємо розпочати ремонт про-
спекту Героїв Сталінграду та вулиці 
Милославської. Та багато інших 
об’єктів», – повідомив мер Києва.

Осучаснення 
транспорту 
і будівництво метро

Виконали: Київ за останніх 
кілька років закупив 513 одиниць 
сучасного громадського транспор-
ту. Триває будівництво метро на 
Виноградар – активно будують 
тунелі від майбутньої станції «Мос-
тицька» до станції «Проспект Прав-
ди». Там вже змонтували понад 
500 метрів перегону. 

Буде зроблено: «Тунелепро-
хідницький щит «Галина» вже 
пройшов 505 метрів у напрямку 
станції «Сирець». І приблизно за 
три місяці прокладе тунель до цієї 
станції довжиною в 1300 метрів. 

Та кож  т р и в а ют ь р о б от и 
з будівництва самих станцій, що 
виглядатимуть гарно і сучасно. 
Ми робимо все, щоб в кінці на-
ступного року відкрити 2 нових 
станції – «Мостицька» і «Проспект 
Правди» – в напрямку Винограда-
ря», – наголосив Віталій Кличко.

Модернізація 
вуличного освітлення

Виконали:  Завдяки вста-
новленню сучасного вуличного 
LED-освітлення з 2017 року місто 
зекономило на сплаті за електро-
енергію майже 34 млн грн бюджет-
них коштів.

Буде зроблено: Триватиме мо-
дернізація вуличного освітлення 
і наступного року. Місто планує 
замінити старі вуличні світильники 
на сучасні LEDи майже на 50 об’єктах 
столиці. Це – понад 4 тисячі світиль-
ників. На роботи з капітального 
ремонту вуличного освітлення на-
ступного року запланували виділити 
майже 200 млн грн.

Київ має стати  
містом парків

Виконали: Цього року в столиці 
відремонтували 80 парків і скверів, 

86 зелених зон отримали статус 
парку чи скверу.

Буде зроблено: «Плануємо оно-
вити знакові для столиці парки: 
Маріїнський, Хрещатий, імені Та-
раса Шевченка, Голосіївський парк 
імені Рильського. Завершимо капі-
тальний ремонт парку з водними 
об’єктами на Троєщині та фітнес-
парку «Лебедине».

Продовжимо ремонтувати вели-
кі парки у різних районах столиці. 
Зокрема – «Інтернаціональний», 
«Орлятко» та Солом’янський ланд-
шафтний парк. Будемо створювати 
нові зони відпочинку і біля водойм. 
Такі, наприклад, як парк біля за-
токи Берковщина», – повідомив 
Кличко. 

З’являться в столиці і нові гарні 
об’єкти, привабливі як для киян, так 
і для гостей нашого міста.

«Наступного року ми побу-
дуємо новий пішохідний міст 
з Оболонської набережної до ост-
рову Оболонський. Таким чином 
створимо туристичний маршрут 
навколо затоки. Він об’єднає набе-
режну, парк «Наталка» і новий пляж 
на острові. Цей проєкт втілюємо 
за кошти меценатів», – повідомив 
Віталій Кличко.

Спортивний мер – 
спортивне місто 

Виконали: Цього року в Києві 
облаштували 31 поле для міні-фут-
болу та здійснили реконструкцію 
4 шкільних стадіонів, завершують 
оновлення кількох дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл.

Буде зроблено: Тривають робо-
ти з реконструкції фізкультурно-
оздоровчого комплексу на вулиці 
Райдужній у Дніпровському районі 
міста. До кінця року завершать 
проєктування реконструкції льо-
дового палацу на вулиці Шалетт 
у Дніпровському районі.

На завершальній стадії капі-
тальні ремонти низки спортив-
них об’єктів: стадіону на вулиці 
Тростянецькій, дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл «Атлет», 
«Юний спартаківець», «Ринг», 
«Чемпіон», басейну Школи ви-
щої спортивної майстерності на 
вулиці Бастіонній.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Віталій Кличко прозвітував про рік роботи столичної 
влади та розповів, як житиме Київ у 2021 році

Генпідрядник по гарантії відремонтує 
зруйнований Шулявський міст

Опори освітлення на Шуляв-
ському мосту, які 15 грудня впали 
і пошкодили кілька автомобілів, 
генпідрядник мінятиме власним 
коштом. Також він повинен від-
шкодувати збитки власникам 
авто. Про це мер Києва Віталій 
Кличко заявив під час онлайн-
брифінгу.

«Фахівці обстежили всі опори 
освітлення. Ті, що викликали сум-
ніви щодо надійності укріплення, – 
демонтували. Вночі підрядник 
здійснив демонтаж шести опор. 
І оперативно встановить стовпи 
з посиленням несучої конструк-
ції», – зазначив Кличко.

Також «Дирекція будівництва 
шляхо-транспортних споруд» як 
замовник будівництва звернеться 
в суд щодо відшкодування під-

рядником збитків за пошкоджені 
автомобілі киян.

Мер столиці нагадав, що у день 
інциденту він особисто із «Дирекці-
єю будівництва шляхо-транспорт-
них споруд м. Києва» звернувся 
до правоохоронців з проханням 

встановити причини падіння трьох 
опор, щоб винні в цьому понесли 
відповідальність.

Висновки щодо якості робіт та 
безпечності експлуатації об’єкту 
надає компанія з технічного на-
гляду – як незалежна організація.

Нагадаємо, що прокуратура сто-
лиці порушила кримінальну справу 
за статтею «Порушення правил, 
що стосуються безпечного вико-
ристання промислової продукції 
або безпечної експлуатації буді-
вель і споруд». Санкція цієї статті 
передбачає покарання у вигляді 
виправних робіт до 2 років або 
обмеження волі до 5 років, або від 
2 до 5 років тюрми.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»



18 грудня 2020 р. 
№ 80 (5359) РЕКЛАМА 3

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

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 № 1875 від 30 листопада 2020 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов 
Кабінету Міністрів України бід 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання 
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Пункт 10 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, викласти в такій редакції:

«10. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «ФТИЗІАТРІЯ» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), що додаються».

2. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Територіальне 
медичне об’єднання «Фтизіатрія» у місті Києві, встановлених 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 30 серпня 2018 року № 1586), виклавши їх 
у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 11 грудня 2020 року за № 306/309

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

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 № 1876 від 30 листопада 2020 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання 
платних послуг з медичного обслуговування:

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171

1. Доповнити 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», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції 
у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143, новим пунктом 77 такого змісту:

«77. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Київська міська психоневрологічна лікарня № 3» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», що додаються.»

У зв’язку з цим пункти 77–79 вважати відповідно пунктами 78–80.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 11 грудня 2020 року за № 307/310

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування,  

які надає Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1877 від 30 листопада 2020 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою упорядкування надання 
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 
Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), встановлених 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 30 жовтня 2018 року № 1955), що 
додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 11 грудня 2020 року за № 305/308

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» повідомляє про зміну тарифів 
на послуги з централізованого опалення, що встановлені розпорядженням КМДА від 21.02.2018 № 280, в зв’язку з зменшенням 
кількості об’єктів теплопостачання та зменшенням обсягів виробленої теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел та 
покупної теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками.

Зауваження і пропозиції приймаються за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська,1 до 28.12.2020.

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  

Шевченківського району м. Києва»
(назва суб’єкта господарювання)

№ 
з/п Найменування показників

Категорія споживачів – населення
Послуга з централізованого опалення

Діюча (розп. № 280 
від 21.02.2018) прогнозна

відсоток  
зростання/ 
зниження

грн/Гкал грн/Гкал %

1 2 3 4 5

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 1189,93 1119,02 -5,96

2 Витрати на утримання абонентської служби – усього,  
у тому числі: 0,00 0,00

3 Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку 2,94 0,00 -100
4 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1192,87 1119,02 -6,19
5 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00
6 Послуги банку 0,00 0,00
7 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1192,87 1119,02 -6,19
8 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1431,44 1342,82 -6,19

26.01.2021 о 10.20 в приміщенні Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва (м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, 
корпус 1, зал судового засідання № 6, суддя Кузьменко А.І.) 
відбудеться судове засідання в адміністративній справі  
№ 640/21792/20 за адміністративним позовом ТОВ 
«Вангард» до Київської міської ради, третя особа - 
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) про визнати такими, що не відповідають 
правовому акту вищої юридичної сили та нечинними 
з моменту прийняття пунктів 4 та 8.3 «Порядку набуття 
прав на землю із земель комунальної власності у місті 
Києві», затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 20 квітня 2017 року № 241/2463».

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 28 грудня 
2020 р. о 10.00 буде проводити 
встановлення меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) ТОВ 
«ЛИБІДЬ ТРАСТ» за адресою: вул. 
Володимира Брожка, 14 у Голо-
сіївському районі м. Києва.

Просимо суміжного землеко-
ристувача: Нескородова Євгенія 
Корнійовича (кадастровий номер 
8000000000:79:003:0028)) або Ва-
шого уповноваженого представни-
ка, бути присутнім для погодження 
акта прийому-передачі межових 
знаків на зберігання.

ТОВ «ЗЕМПРОКОНСАЛТИНГ» 29.12.2020р. о 10год.00хв. відбудеться встановлення в натурі 
(на місцевості) меж земельної ділянки гр. Маковій Світлані Миколаївні за адресою: м.Київ, 
Деснянський район, провулок Деснянський, 8. 

Просимо бути присутнім суміжних землевласників: Зінюк Андрія Борисовича (кадастровий номер 
8000000000:62:146:0078), Шайдюк Олексія Сергійовича (кад.ном. 8000000000:62:146:0008), 
Кривошей Андрія Миколайовича (кад.ном. 8000000000:62:146:0034), Сенько Ігоря Віталійо-
вича (кад.ном. 8000000000:62:146:0076).

Втрачене Cвідоцтво про право власності на житло та технічний паспорт за адресою: м. Київ, 
вул. Празька, 28, кв.29, видане Дніпровською РДА в м. Києві (розпорядження №65-697 від 
29.11.2005р) на ім’я Ліпова Т.О., Маєвська В.М., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення ЧАЕС категорія 1 серія А  №155824с від 02.07.09р. та вкладка 
до нього №655404с від 19.04.12р., на ім’я   Михайлусь О.В., вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП Веремчук Тамара Михайлівна, дата 
запису: 17.08.2018, номер запису: 20730000000046006  - вважати недійсним. 
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Героїчні історії 
київських ліквідаторів
До Дня вшанування ліквідаторів вибуху у Чорнобилі наші журналісти 
поспілкувались з рятувальниками, які у трагічному 1986-му були 
в самому епіцентрі лиха. 

Про аварію, яка майже 35 
років тому сколихнула весь 
світ, сьогодні звикли згаду-

вати навесні – коли власне й стався 
вибух на Чорнобильській АЕС. 
Втім, є ще й інша дата – 14 груд-
ня – яку присвятили вшануванню 
усіх, хто ціною власного життя 
і здоров’я у нерівній боротьбі ря-
тував людство від лиха. Саме цього 
дня у 86-ому завершили будівни-
цтво саркофагу над зруйнованим 
енергоблоком…

Нині відомо, що ліквідатора-
ми аварії були близько 600 000 
осіб – від атомників, пожежників 
та тодішньої міліції до так званих 
«партизанів» із запасу та медиків. 
Частина з них – потрапивши під 
«агресивне» опромінення – у муках 
загинула у перші дні чи місяці після 
аварії. Іншим – про героїчні будні 
біля реактора все життя не дозво-
ляє забути зруйноване здоров’я та 
моторошні спогади… 

«У перші дні ніхто 
не вимірював 
радіацію, навіть 
дозиметрів не було...»

Якову Миронову невдовзі ви-
повниться 83. При знайомстві він 
одразу наголошує – сам дивується, 
як після чорнобильського минулого 
дожив до таких років. Більшість 
його колег, з якими він був на місці 
аварії, не переступили й п’ятий 
десяток… Декого ж радіація вбила 
у перші дні після вибуху. 

Яків  Миронов потрапив 
в Чорнобильську зону на другий 
день після трагедії.

У 1986-ому Яків Анісімович 
очолював 5-ту воєнізовану по-
жежну частину з охорони Фастова, 
що на Київщині. Саме рятуваль-
ники з Київської області одними 
з перших виїхали на місце вибуху. 

«Коли сталась Чорнобильська 
трагедія, мені дали команду прибу-
ти в управління пожежної охорони. 
Там зібрали 30 чоловіків з усієї 
області. Без уточнень розповіли, 
що трапилось. І скерували на місце 
аварії. Дорогою один втік – наля-
кався, напевно. Всі інші приїхали 
на місце вибуху на другий день 
після аварії, 27 квітня», – розпо-
відає Яків Миронов.

Він пригадує, що спочатку за-
мовчували реальні масштаби 
трагедії… Не знали рятувальники 
і про дози радіації, яку отримували 
у зоні лиха.

«Десь якісь чутки були, але кон-
кретно не говорили. У перші дні 
ніхто не вимірював рівень опромі-
нення, навіть дозиметрів не було... 
Та, якби й міряли, очевидно, що 
показники зашкалювали б. Це вже 
пізніше приїхали спеціалісти, які 
почали підраховувати і записувати 
дані. Важко було. Коли їхали на 
аварію, ми з хлопцями були пере-
конані, що, як кажуть, «шапками 
то все закидаємо». А виявилось, 
що це світова катастрофа», – каже 
Яків Миронов.

У Чорнобилі він був до 8 травня. 
За менш ніж десять днів, йому 
раптово стало погано. 

«Машина «швидкої» забрала 
мене в лікарню без свідомості. 
Так почались мої поневіряння по 
госпіталях», – розповідає Миронов. 

Прийнявши шалену дозу ра-
діації, він провів у лікарняних 
стінах майже пів року. Каже, що 
практично щодня давала про себе 
чути нова болячка. Разом із ним 
за життя боролись і сотні інших 
ліквідаторів, частина яких, на жаль, 
програли цей бій... Якову Анісімо-
вичу дивом вдалось стабілізувати 
своє здоров’я. 

«Мабуть, мене врятувало те, що 
раніше займався важкою атле-
тикою. Можливо, здоров’я було 
міцнішим і готовим до наванта-
жень. Бо це була надзвичайна доза 
опромінення. Молоді хлопці не 
витримували, помирали», – при-
гадує Яків Миронов.

З сумом каже, що відгомін Чор-
нобилю чує дотепер – у поганому 

здоров’ї, у моторошних спо-
гадах, у жалі за колегами, яких 
у буквальному сенсі нищила 
радіація. 

«Пригадую, як мій підлеглий 
Мальований збирався їхати 
в Чорнобиль. Я ще так подумав, 
що в нього двоє діток, кажу, не 
їдь. А він поїхав, і за лічені дні по-
мер. Дуже шкода… А скільки таких 
було? Скільки дітей залишились без 
батьків? Страшно уявити. Важке 
випробування випало нам, дуже 
важке», – підсумовує Миронов. 

«Хлопці підіймались 
на дах з лопатами, 
рахували до 60-ти 
і повертались назад»

Миколі Силенкові – 62. У 1986 
році він обіймав посаду командира 
відділення в пожежній охороні 
Фастова. На місце аварії він по-
трапив не одразу – а вже через три 
місяці після трагедії. У цей час, 
каже, ліквідація наслідків вибуху 
була більш налагоджена. Зрештою, 
і самі ліквідатори тоді вже знали, 
з чим мають справу і ретельніше 
захищались. 

Микола Силенко працю-
вав у Чорнобилі у липні-серпні 
1986 року.

«Приїхав в Чорнобиль у липні 
86-го. Масштаби ми вже знали, 
звісно. Але їхати мусили, бо ми 
були військовозобов’язані. Дружина 
просила мене залишитись, каже, 
двоє дітей – одній дитині тоді було 
тільки два місяці. Вона хвилювалась 
за мене, бо хлопці постійно вмира-
ли. Але пояснив, що відмовитись 
не можу і не маю права – треба 
їхати», – пригадує Микола Силенко. 

У Чорнобилі він пропрацював 
місяць. Був і в Прип’яті, населення 
якого евакуювали через аварію.

«По телевізору показували 
Прип’ять – спустошене місто, зу-
пинений транспорт, захисна сітка, 
грати повсюди, пусті атракціони.. 
Але в реальності все було набагато 
моторошніше. Нам, військовим, 
досить стриманим в емоціях, було 
страшно на це все дивитись. Хотів 
зробити фото біля Прип’яті на фоні 

станції. То, цікаво, що я є на фото, 
а станція так і не проявилась», – 
згадує Микола Силенко. 

Сьогодні, оглядаючись назад, 
у минуле, пригадує моменти, які 
найбільше вразили його у далекому 
1986-му. 

«Часто собі згадую, як треба 
було графіт з даху енергоблоку 
прибирати. Танк, який мав це ро-
бити, заглух. То змусили солдати 
вичищати лопатами – хлопці піді-

ймались на дах, рахували до 60-ти 
і повертались назад, сподіваючись 
уникнути агресивної радіації. Біга-
ли, бідолахи, туди-сюди, – розпо-
відає Микола Силенко. – Сьогодні 
важко аналізувати, які рішення 
були правильними, а які – ні. Обста-
вини були інші, режим був інший. 
Але жодне покоління на таке не за-
слуговує – страшне лихо. Страшне».

Після Чорнобиля, його скерували 
на тримісячне відновлення – спо-
чатку про наслідки «роботи» у зоні 
свідчила гіпертонія, біль та ломота 
у кістках, загальна слабкість. Зго-
дом пережив інсульт та інфаркт…

«Зранку після аварії 
приїхав лікар, мені 
поміряли тиск – 
200 на 100»

Іванові Павловському – 63. 
У Чорнобильську зону він потра-
пив вже у 1987-ому році – туди 
його скерували одразу після за-
кінчення пожежного училища. 
Жартує – «просто з корабля на бал». 
От тільки «бал» мав для нього ледь 
не фатальні наслідки…

Іван Павловський служив у зоні 
відчуження впродовж десяти мі-
сяців у 1987 році.

«Я приїхав в Чорнобиль моло-
дим, сильним 30-річним хлопцем. 
Був переконаний, що мені нічого 
не загрожує. Мене призначили 
заступником начальника частини 
з охорони Чорнобильської АЕС. 
І поставили завдання відновлювати 
пожежну частину, яка охороняла 
станцію. Коли мене вперше приве-
ли у будівлю цієї частини, прийняв 
таку дозу радіації, що пізніше весь 
одяг «фонив». Змусили перевдяга-
тись, щоб потрапити у їдальню», – 
розповідає Іван Павловський. 

В Чорнобилі він відслужив десять 
місяців практично без вихідних. Аж 
поки не почало підводити здоров’я. 

«Буквально перед пуском третьо-
го енергоблока – наприкінці 87-го – 
виникла аварія. Понад десять тонн 
масла витекло із турбіни. І караул 
(вартові, – ред.), в тому числі і я, 
виїхали на цю аварію. Люди мусили 
черпати масло і на тросі відрами 

підіймати. Зранку після аварії при-
їхав лікар, мені поміряли тиск – 
виявилось 200 на 100. Я ще тоді 
пожартував, що після трьох чарок 
такого тиску не маю і засумнівався 
в результатах. Але, на жаль, радіація 
робила своє. Лікар призначив мені 
пігулки, і сказав прийти на другий 
день», – пригадує Іван Павловський. 

Однак, ані на другий день, ані 
на третій – тиск не знизився. Від-
так його терміново направили 
у госпіталь. 

«Медик тоді попередив, якщо 
зараз не почну лікуватись, мене 
може «розбити» – тоді так гово-
рили, якщо, наприклад, був ризик 
інсульту. Після обстеження, вже 
в госпіталі, сказали, що більше 
в зону їхати не можу – маю по-
нижений імунітет і є серйозні за-
грози життю», – розповідає Іван 
Григорович. 

Зізнається, що лише тоді вперше 
зрозумів, що молодий вік та від-
мінне здоров’я не врятують від 
впливу радіації.

« К о л и  т і л ь к и  п р и ї х а в 
в Чорнобиль, зустрівся зі співро-
бітником, якого в той час виводили 
із зони. Спитав в нього, чому їде. 
Відповів, що має високий тиск. 
Я тоді ще так жартома йому ска-
зав, мовляв, сачкуєш. Він нічого 
не відповів, лише так глянув – 
досі пам’ятаю той погляд, – каже 
Іван Поліковський. – Життя мене 
провчило… Коли після Чорноби-
лю лежав три місяці в госпіталі 
з тиском, не раз згадував про цей 
випадок. Соромно було. Обіцяв собі 
обов’язково попросити вибачення, 
якщо коли-небудь зустрінемось». 

Згодом йому таки вдалось пе-
репросити у свого колеги. Давні 
знайомі знайшли один одного 
в мережі Facebook. До речі, саме 
тоді, коли Іван Павловський разом 
із іншими ліквідаторами із Фастова 
готували матеріали і експонати для 
місцевого музею про учасників 
ліквідації наслідків аварії.

 Відкрили Фастівський музей 
героїв Чорнобиля десять років 
тому – здебільшого власними си-
лами та з допомогою волонтерів. 
Тут зібрали спогади та експонати – 
від манекенів, одягнених в одяг 
ліквідаторів та медиків, до масок, 
шоломів та дозиметрів, які нагаду-
ють сьогодні про трагічне 26 квітня 
86-го року. 

«Усім, хто сюди приходить, 
я завжди говорю: Чорнобиль – це 
не лише трагедія. Це подвиг. Це 
попередження. Це також героїзм – 
і тут я не про себе говорю, а про 
тих, для кого ця операція стала 
останньою. Бо, якщо ми вижили 
і пройшли це, то маємо обов’язок 
розповідати про аварію дітям. Аби 
вберегти їх від маленьких помилок, 
які можуть спричинити величезні 
катастрофи», – підсумував Пав-
ловський.

P.S. Редакція «Вечірнього Києва» 
висловлює вдячність і шану всім, 
хто в різний час долучався до лік-
відації наслідків аварії у Чорнобилі. 
Без Вас та Вашого героїзму світ не 
впорався б! 

Олена ПЕТРИШИН  
«Вечірній Київ»

Яків Миронов  
(третій ліворуч) з колегами 

Іван Павловський  
(крайній справа) 

у чорнобильській зоні

Микола Силенко  
у зоні відчуження


