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Київ посилює карантин: закриваються 
школи і дитсадки, увесь транспорт —  
по спецперепустках
У зв’язку з погіршенням ситуації з COVID-19, 
влада міста з 5 квітня запроваджує суворі об-
меження. Зокрема увесь громадський тран-
спорт — і наземний, і метро — працюватиме за 
спеціальними перепустками.

«Київ запроваджує більш суворі 
обмеження. В нас немає іншого 
вибору. Інакше будуть сотні смер-
тей щодня», — заявив мер міста 
Віталій Кличко.

Згідно із повідомленням, 
з понеділка, 5 квітня, столиця за-
криває всі школи і дитячі садочки. 
Увесь громадський транспорт — 
і наземний, і метро — працюватиме 
за спеціальними перепустками 
пасажирів. Тобто виключно для 
перевезень працівників підпри-
ємств критичної інфраструктури.

Керівники ж установ, підпри-
ємств, закладів мають відправити 
співробітників на дистанційну 
роботу. Або, кому можливо, надати 
відпустки. Заклади громадського 
харчування зможуть працювати 
тільки на винос чи доставку. Як, 
власне, повинні були працювати 
з 20 березня.

Також продуктові ярмарки при-
пиняють роботу з 1 квітня. Об-
меження діятимуть як мінімум 
до 16 квітня.

«Закликаю правоохоронців 
контролювати дотримання проти-
епідемічних правил установами, 
закладами та громадянами. Спо-
діваюся, це допоможе нам збити 
хвилю стрімкого розповсюдження 

вірусу. І не допустити трагічних на-
слідків», — зазначив Віталій Кличко.

Водночас Укрзалізниця не об-
межуватиме висадку та посадку 
пасажирів у Києві. У головному заліз-
ничному відомстві країни заявили, 
що чинний розклад руху по Києву та 
області залишається без змін до того, 
як Державна або регіональні комісії 
з техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій не ухвалять 
відповідне рішення. Це стосується 
як поїздів далекого сполучення, так 
і приміських електричок.

Ситуація у лікарнях
Зі слів мера, заповненість ліжок 

в комунальних медзакладах Києва 
сьогодні становить майже 80%. 
Всього у столиці є 6169 ліжок для 
лікування хворих на COVID-19.

«Цього тижня розпочали роз-
гортати ще 236 ліжок для прийому 
хворих на коронавірус. Загалом 
з початку нової хвилі захворю-
вання ми підготували майже 1100 
ліжок», — сказав він.

Віталій Кличко каже, що при-
ймають пацієнтів з коронавірусом 
у 30-ти медзакладах столиці. Нещо-
давно також розпочали приймати 
і в трьох лікарнях «Укрзалізниці», 

однак не в попередньо обіцяній 
кількості.

«Що ж до інших медзакла-
дів — відомчих лікарень МОЗ та 
Національної академії медичних 
наук, — де є і ліжка і медперсонал, — 
незважаючи на наші неодноразові 
звернення, там досі не приймають 
хворих на COVID-19 киян», — до-
дав Кличко.

Результати вакцинації
Зараз Київ — перший за кіль-

кістю вакцинованих від COVID-19 
в Україні.

«У Києві, як і в інших регіонах 
країни, триває вакцинація від 
COVID-19. Вакцину Covishield нада-
ло Міністерство охорони здоров’я. 
Столиця отримала 42 600 доз пре-
парату. І є першою за кількістю 
вакцинованих в Україні, — повідо-
мив мер. — У Києві вже вакцинува-
ли майже 17 300 людей. Більшість 
із них — медики. Це понад 11 670 
осіб. Також щеплення роблять 

людям похилого віку — поки ві-
ком 80+. Понад 2830 вже вакци-
нували. Киянам інших категорій, 
які першочергово потребують 
щеплення — майже 1380. А також 
вакцинували військовослужбовців 
в ООС — 776 осіб. Соціальних пра-
цівників та працівників підпри-
ємств критичної інфраструктури 
щепили понад 360 людей», — на-
голосив Кличко.

Він нагадав, що місто підготува-
ло 15 мобільних бригад з імунізації.
Вони працюють у 120 тимчасових 
пунктах вакцинації від COVID-19 
в закладах охорони здоров’я та 
інтернатах.

«Також вже працюють 85 до-
даткових стаціонарних пунктів 
щеплення для вакцинування неор-
ганізованих груп населення. Меди-
ки, які вакцинують киян, пройшли 
необхідну підготовку і навчання», — 
зазначив Віталій Кличко.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

АНОНСИ

Київ поступово вимикає 
опалення

Зелені картки більше  
не є перепусткою в метро

Голосіївський парк 
капітально відремонтують 

У столиці з’явиться алея 
видатних діячів світу
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Ухвалою Окружного адміні-
стративного суду міста Києва 
про прийняття справи до про-
вадження в адміністративній 
справі № 640/11256/20 за позо-
вом автогаражного кооперативу 
«Троянда» до Київської міської 
ради про визнання протиправним 
та скасування рішення Київської 
міської ради від 20 грудня 2017 
року № 1005/4012 «Про затвер-
дження детального плану терито-
рії в межах проспекту Перемоги, 

вулиць Лагерної, Авіаконструк-
тора Сікорського, залізничних 
колій, вулиць Тимофія Шамрила, 
Дорогожицької, Олени Теліги, 
Олександра Довженка».

Судове засідання відбудеть-
ся 27 квітня 2021 року об 14:00 
в приміщенні Окружного адміні-
стративного суду міста Києва за 
адресою: 01051, м. Київ, вулиця 
Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал 
судового засідання № 6 (суддя 
Кузьменко А. І.).

ТОВ «Земля-2000», просить Бойко Маргариту Олександрівну, Слюзенка Олексія Леонідовича 
та Венгереш Ольгу Володимирівну бути присутніми 12.04.2021 року о 11.00 при встановленні 
меж земельної ділянки у пров. Молодіжному, 25 (с. Биківня) у Деснянському районі м. Києва.

ТОВ «Земля-2000», просить Венгереш Ольгу Володимирівну, Скляренка Євгена 
Володимировича, Лазара Руслана Олександровича та Слюзенка Олексія Леоні-
довича бути присутніми 12.04.2021 року о 12.00 при встановленні меж земельної 
ділянки у пров. Молодіжному, 23 (с. Биківня) у Деснянському районі м. Києва.

ТОВ «Земля-2000», просить Свиридовську Інну Іванівну та Новікова Михайла 
Валеріяновича бути присутніми 12.04.2021 року о 9.00 при встановленні меж 
земельної ділянки у пров. Дежнєва, 3 у Солом’янському районі м. Києва.

ТОВ «Земля-2000», просить Меньшикову Наталію Юріївну та Меньшикова Олек-
сандра Миколайовича бути присутніми 13.04.2021 року об 10.00 при встановленні 
меж земельної ділянки на вул. Білицькій,58/2 у Подільському районі м. Києва.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. Юності, 
8/2, кв.29, видане Дніпровською РДА в м. Києві  16.12.1998р.(розп. №45-297 від 
16.12.1998р) на ім’я Рогоза П.А., Слободенюк Г.В. (в рівних долях), вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. Вербицького Архітек-
тора, 26, кв.211, видане Управлінням ЖКГ Дарницької РДА в м. Києві  08.08.2011 р., розпорядження 
№53105 на ім’я Саричев Вадим Валерійович, Саричева Тетяна Віталіївна, Саричева Яніна Вадимівна 
(в рівних долях), вважати недійсним.

Втрачений договір дарування на квартиру за адресою: м. Київ  вул. Вереснева, 
24а, кв.84, посвідчений 16-ю Київською державною нотаріальною конторою 
11.12.2002 р., №1-2884 на ім’я Юрченко Микола Миколайович, вважати недійсним.

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло, виданого державним комунальним управлінням 
житлового господарства Мінського району м. Києва 09.03.2000, наказ № 1874, об’єкт нерухомого 
майна за адресою: м. Київ, просп. Оболонський,14-Б, кв.225, на праві приватної власності зареє-
строваного за Князєвою Наталією Олексієвною, Філатовою Ніною Миколаївною, Князєвим Денисом 
Ігоровичем, Князєвою Іриною Ігорівною, вважати недійсним.

Заява про екологічні 
наслідки діяльності
Проект реконструкція частини 

приміщень житлового комплексу з 
торгівельно-громадським центром 
та підземним паркінгом без зміни 
функціонального призначення по 
вул. Лютеранська, 14 у Печерському 
районі м. Києва.

Проект реконструкції площею 
0,0862 га.

Проектом передбачено паркінг 
для автомобілів. Згідно проекту 
передбачається забезпечення те-
плових навантажень об’єкту від 
міських теплових мереж.

Оцінка розрахункового рівня за-
бруднення атмосферного повітря, 
проведена згідно з Державними 
санітарними правилами охорони 
атмосферного повітря населених 
місць показує, що рівень забруд-
нення – допустимий, а ступінь його 
небезпечності – безпечний.

За сукупністю всіх розглянутих 
чинників, пов’язаних з реалізаці-
єю проекту, можна твердити, що в 
режимі технологічної експлуатації 
вплив на навколишнє природне 
середовище не перевищує гранично 

допустимі концентрації і негативних 
соціально-екологічних наслідків не 
прогнозується.

Ризик аварійних ситуацій при 
правильній експлуатації та дотри-
манні заходів по техніці безпеки, 
протипожежних заходів – відсутній.

Таким чином, екологічний ризик 
діяльності, що проектується ви-
ключається.

Проектна діяльність відповідає 
всім нормам і вимогам законів 
України «Про охорону атмосфер-
ного повітря» та «Оцінки впливу 
на навколишнє середовище» і не 
завдасть значного негативного 
впливу на навколишнє природне 
середовище.

Повний перелік засобів і заходів, 
що гарантують безпеку реконструк-
ції та експлуатації об’єкту у відповід-
ності до вимог природоохоронних 
норм і правил, які враховані в роз-
ділах проекту та ОВНС.

Відгуки громадян приймаються 
на протязі 2-х тижнів зі дня виходу 
публікації за адресою: ТОВ «РЕМ 
БУД», 01024, м. Київ, вул. Люте-
ранська, буд. 16, оф.20. 

Тел. 044-279-08-64

У метро перестали 
діяти зелені картки
Від 1 квітня завершився 
термін дії зелених 
карток у столичному 
метрополітені.

Відповідно до розпорядження 
Київради зелені картки діяли до 
31 березня. Також із закінченням 
використання карток метро при-
пиняється робота сервісних центрів 
підземки, зазначили у пресслужбі 
метрополітену.

Сплатити за проїзд у гро-
мадському транспорті можна за 
допомогою: Kyiv Smart Card; безкон-
тактною банківською карткою будь-
якої платіжної системи; мобільних 
додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv 
Smart Сard); разовим квитком з QR-
кодом (паперовим або електро-
нним). Для того, щоб скористатися 
е-квитком, можна придбати одно-
разовий QR-квиток або картку Kyiv 
Smart Card із можливістю попо-
внювати її поїздками зі знижкою.

«Транспортна картка Kyiv Smart 
Card дає можливість купувати до 50 
поїздок за один раз та економити 
до 1,5 гривні на кожній поїздці. Ін-
формація про поїздки зберігається 
після реєстрації картки в особистому 
кабінеті», — йдеться в повідомленні.

Придбати Kyiv Smart Card мож-
на у касах метрополітену або 
у терміналах самообслуговування 
у вестибюлях станцій метрополіте-
ну. Поповнити Kyiv Smart Card мож-
на у додатку Київ Цифровий, у касах 
метрополітену або у терміналах 
самообслуговування у вестибюлях 
станцій метрополітену.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Міські петиції за новим порядком
Кількість потрібних голосів для розгляду у раді 
хочуть скоротити з 10 до 6 тисяч.

На громадське обговорення ви-
ставлено проєкт нового Положення 
про порядок подання і розгляду 
електронних петицій. Про це на 
своїй сторінці у Facebook повідо-
мив заступник міського голови — 
секретар Київради Володимир 
Бондаренко.

«Основна новина: запропо-
новано встановити “прохідний 
бар’єр” для підтримки елек-
тронних петицій на рівні 0,2% 
кількості населення м. Києва, 
або ж 6000 осіб. Та зменшити час 

для голосування до 60 календар-
них днів — із розрахунку 100 під-
писів/1 календарний день. Тобто 
залишити чинний розрахунок 
динаміки підтримки електронних 
петицій», — повідомив Володимир 
Бондаренко.

Пропозиції прийматимуть до 
11 квітня за електронною адресою: 
denys.khomenko@kmr.gov.ua — на-
приклад, у форматі порівняльної 
таблиці у MS Word.

Нагадаємо, щоб зараз петицію 
розглянули на сесії Київради, 

потрібно 10 тис. підписів киян. 
Віддати свій голос за ініціативу 
мешканці столиці можуть впро-
довж 90 днів.

Як розповідав в інтерв’ю «Вечір-
ньому Києву» директор Департа-
менту суспільних комунікацій 
Роман Лелюк, у Києві існує понад 
двадцять механізмів залучення 
містян до процесів прийняття рі-
шень органами державної влади 
та органами місцевого самовряду-
вання. Серед найпоширеніших — 
Громадський бюджет та, власне, 
електронні петиції.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Київ завершує 
опалювальний сезон

Централізоване опалення 
у столичних будинках почнуть 
вимикати з 5 квітня. Про це мер 
Києва Віталій Кличко повідомив 
під час онлайн-брифінгу, відпові-
даючи на запитання журналістів.

«Хочу повідомити, що з 5 квіт-
ня столиця розпочне процес від-

ключення опалення в житлових 
будинках. На припинення тепло-
постачання в системі, що є однією 
з найбільших в Європі, місту по-
трібно приблизно 5 днів. Нагадаю, 
вже не перший рік Київ завершує 
опалювальний сезон раніше тра-
диційного 15 квітня. Щоб кияни 

могли зекономити на сплаті за 
тепло», — сказав Кличко.

За прогнозом синоптиків, уже 
з цього тижня середньодобова тем-
пература — вище +8 градусів за 
Цельсієм. Коли, за нормативами, 
міські служби можуть вимикати 
опалення.

«Втім, соціальні об’єкти — лі-
карні, садочки та школи — поки 
що будуть отримувати тепло. 
І відключати їх будемо тільки за 
заявками керівників закладів», — 
наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київ із п’ятниці, 
16 жовтня 2020 року, розпочав 
опалювальний сезон 2020–2021 
років. На повний запуск централі-
зованої системи опалення — про-
тяжністю в 2,7 тисяч кілометрів, до 
майже 12 тисяч будинків — місту 
потрібно було приблизно тиж-
день. Минулої весни опалення 
теж почали вимикати 5 квітня. 
А станом на 8 квітня 2020 року 99% 
житлових будинків відключили 
від опалення.

Наталка МАРКІВ,  
«Вечірній Київ»

Гостиний двір 
потребує термінових 
протиаварійних робіт, — 
Валентин Мондриївський
Досі не укладений 
охоронний договір 
на пам’ятку.

Епопея із будівлею Гостинного 
двору продовжується. Після відхи-
лення Верховним судом чергової 
касації Фонду державного май-
на України про визнання проти-
правним припису Департаменту 
охорони культурної спадщини 
КМДА, Фонд досі не уклав охорон-
ний договір на будівлю Гостиного 
двору. Про це сьогодні повідомив 
заступник голови КМДА Вален-
тин Мондриївський.

«Фонд держмайна продовжує 
ігнорувати припис Департаменту 
охорони культурної спадщини щодо 
Гостиного двору, який було вруче-
но ще рік тому! Досі не укладено 
охоронний договір та не надано 
науково-проєктну документацію на 
проведення невідкладних проти-
аварійних та реставраційно-від-
новлювальних робіт на об’єкті», — 
зазначив Валентин Мондриївський.

Він нагадав, що й Окружний ад-
мінсуд м. Києва, і Шостий апеляцій-
ний адмінсуд, а потім і Верховний 
суд своїми рішеннями підтвердили, 

що відповідальність за належне 
утримання та збереження будівлі-
пам’ятки архітектури «Гостиний 
двір» несе виключно власник — 
держава в особі Фонду державно-
го майна.

На початку березня Департа-
мент охорони культурної спадщини 
КМДА звернувся до Окружного 
адміністративного суду м. Києва 
з позовом про примусове виконан-
ня Фондом державного майна Укра-
їни вимог припису Департаменту.

«Відповідно до Закону України, 
Фонд держмайна вже рік як мав 
виконати вимоги припису. Керівни-
цтво столиці, розуміючи відсутність 
коштів у Фонду на реставрацію, 
неодноразово заявляло про готов-
ність прийняти будівлю на баланс та 

привести її в належний стан», — на-
голосив Валентин Мондриївський.

На його думку, за рік судової 
тяганини Фонд міг давно провести 
ці термінові протиаварійні роботи, 
а Кабмін міг би передати будівлю 
Києву для подальшої реставрації 
та збереження. Але досі цього не 
зробили…

Натомість, як запевняє Мондриїв-
ський, Міністр культури та інформа-
ційної політики Олександр Ткаченко 
особисто блокує передачу пам’ятки 
до комунальної власності. Тим часом 
кияни вже сьомий рік спостерігають 
за руйнацією історичної будівлі, 
побудованої у 1809 році.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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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 № 534 від 11 березня 2021 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» і 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. Пункт 57 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:

«57. Установити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Шкірно-венерологічний диспансер № 3» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються».

2. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 
Шкірно-венерологічний диспансер № 3 Святошинського району м. Києва, 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 28 
березня 2018 року № 518), виклавши їх у новій редакції, що додається.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 29 березня 2021 року за №58/406

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 № 535 від 11 березня 2021 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №2 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 12 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-профілактнчними 
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:

«12. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Київська міська психоневрологічна лікарня № 2» виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються».

2. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська 
міська психоневрологічна лікарня № 2, 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 12 жовтня 2015 року № 1023), 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) 29 березня 2021 року за № 62/410

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

Печерський районний суд міста 
Києва повідомляє, що судом відкрите 
провадження у справі № 757/9576/21-
ц за заявою Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Консент Капітал 
Менеджмент», код ЄДРПОУ 3557547, 
в особі Голови ліквідаційних комісій 
Пайового закритого недиверсифі-
кованого венчурного інвестиційного 
фонду «Консент Капітал Фінанс» (код 
ЄДРІСІ 2331635) та Пайового закритого 
недиверсифікованого венчурного ін-
вестиційного фонду «Консент Капітал» 
(код ЄДРІСІ 2331300), місцезнахо-
дження: 08130, Київська обл., Киево-
Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. 
Лобановського, будинок 21, корпус 
2, про визнання недійсними векселів 
та про відновлення прав на векселі.

Найменування векселедавця –  
Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Будівельна компанія Будцентр» 
(код ЄДРПОУ 35324979).

Кожен вексель з перелічених век-
селів має наступні реквізити:

вексель – простий; сума вексе-
ля – 1.000.000 гривень; дата скла-
дання – 14 вересня 2009 року; місце 
складання – с. Чайки; строк платежу – 
14 вересня 2019 року; місце плате-
жу – місто Київ, ТОВ «Комерційний 
Банк «Дельта».

Печерський районний суд міс-
та Києва пропонує держателю/ям 
втрачених векселів повідомити суд у 
тримісячний строк про свої права на 
вексель/векселі за адресою: 01601, 
м. Київ, вулиця Володимирська, 15.

№ векселів

АА 1959467

АА 1959468

АА 1959475

АА 1959474

АА 1959473

АА 1959469

АА 1959470
АА 1959471
АА 1959463
АА 1959464
АА 1959465
АА 1959466
АА 1959477
АА 1959478

У провадженні Окружного ад-
міністративного суду міста Києва 
перебуває адміністративна справа 
№ 640/3379/21 за позовом  фізичної 
особи-підприємця Олешко Володи-
мира Петровича до Київської міської 
ради про визнання протиправним та 
нечинним рішення Київської міської 
ради від 24 грудня 2020 року  № 22/22 
«Про внесення змін до рішення Київ-

ської міської ради від 23 червня 2011 
року № 242/5629 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів у м. Києві».

Судове засідання відбудеться 
30.03.2021 о 10:20 в приміщенні 
Окружного адміністративного суду 
міста Києва (м. Київ, вул. Болбачана 
Петра, 8, корпус 1, зал судового 
засідання № 6, головуючий суддя 
Кузьменко А.І.)».

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

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

Розпорядження № 601 від 18 березня 2021 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 

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

1. 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 56 викласти в такій редакції:

«56. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Шкірно-венерологічний диспансер № 4» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються».

1.2. Пункт 69 викласти в такій редакції:

«69. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського району міста Києва» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що 
додаються».

2. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Шкірно-
венерологічний диспансер Солом'янського району міста Києва, 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 02 червня 2017 року № 
664), виклавши їх у новій редакції, що додається.

3. Назву Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Дитяча клінічна 
лікарня № 4 Солом'янського району м. Києва, 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 09 січня 2019 року № 29), викласти 
в такій редакції:

«Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне 
підприємство «Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського району міста Києва» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

4. Доповнити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського району міста Києва» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 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 09 
січня 2019 року № 29), пунктом 2 такого змісту:
«

2. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним
сервісним обслуговуванням

2.1 293
Перебування в палаті підвищеної комфортності 
протягом однієї доби 612,00

 »

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 29 березня 2021 року за №59/407

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.
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Як Радіо Київ допомагає українським 
музикантам заробити гроші
Щоб під час карантину допомог-

ти українським музикантам 
хоч трохи заробити грошей, «Радіо 
Київ — 98FM» розпочало нову про-
граму «PRO:MUZ наживо». Що це за 
програма і яким чином, беручи у ній 
участь, артисти можуть поправити 
своє матеріальне становище, розпо-
віла керівниця «Радіо Київ — 98 FM» 
Наталія Лященко.

Наталія Лященко: Радіо Київ 
FM, як і телеканал «Київ» з самого 
початку карантину взяло курс на 
підтримку молодих (мається на 
увазі, не тільки за віком, а взагалі 
нових облич у музичній індустрії) 
україномовних музикантів, які 
проживають у Києві.

До речі, хочу зазначити, що вже 
майже два роки, як Радіо Київ FM 
змінило формат — ми відмови-
лися від російськомовної музики. 
Навіть, якщо вона виконується 
українськими музикантами. Це — 
наш вклад у популяризацію укра-
їнської мови.

Коли у 2020 році стався локдаун, 
щоб підтримати музикантів, ми 
робили сейшени з живою музикою 
на вулицях. Але сьогодні, коли 
карантин триває вже більше року, 
зрозуміло, що однієї промоції мит-
цям недостатньо. Їм потрібно за-
робляти гроші, щоб годувати сім’ї.

Під час карантину чимало сві-
тових зірок почали вдаватися до 
наступної практики. Вони ство-
рювали стріми і вказували номери 
своїх банківських рахунків, куди 
всі небайдужі могли перерахувати 
гроші, аби підтримати виконавця.

На жаль, багатьом молодим 
українським музикантам, які, при-
міром, перед лонкдауном зібрали 
гроші і записали всього лише один 
альбом, така практика не підходить. 
І тому, якщо їм не допомогти ви-
ступити і заробити, вони просто 
можуть зникнути, як митці.

Тому під час карантину, коли 
все зачинено і наші музиканти 
позбавлені виступів, ми на Радіо 
Київ FM робимо все, що у наших 
силах, аби їм допомогти.

Відтепер щонеділі з 13:00 до 14:00 
талановиті музиканти і виконавці 
виступатимуть у проєкті «PRO: 
MUZ наживо» з ведучим Андрієм 
Корнауховим. Тобто, акустичний 
концерт протягом години звучатиме 
у прямому ефірі радіо, транслювати-
меться на нашій Facebook сторінці, 
на Ютуб каналі і починаючи з неділі 
4 квітня — телеканалі «Київ». 

Всі слухачі, які захочуть під-
тримати виконавця матеріально, 
зможуть відправити кошти без-
посередньо на їхні рахунки, які 
вказуються під час ефіру.

 — Хто виступав у першому 
ефірі і стільки йому вдалося 
заробити коштів?

Н.Л.: У першому ефірі виступав 
GIO DARA. Думаю, неетично було 
би його запитувати, скільки він за-
робив грошей. Він лише сказав, що 

сума, яку йому переказали слухачі, 
приємно здивувала.

Найближчої неділі в ефірі ви-
ступатиме Віктор Павлік. Своїм 
годинним виступом він підтриму-
ватиме хлопчика на ім’я Дмитро, 
який страждає на тяжку хворобу — 
спинальну м’язову атрофію. Тому 
закликаю всіх небайдужих допо-
могти у цій благородній справі. 
Всю зібрану суму Віктор Павлік 
передасть на лікування дитини.

 — Як проходить відбір музи-
кантів для виступів?

Н.Л.: На своїх ресурсах ми роз-
містили інформацію про проєкт 
«PRO: MUZ наживо». Тепер отри-
муємо листи від музикантів, які 
хочуть взяти участь у цій програмі. 
Звичайно, є певні технічні вимоги. 
Одна з них, щоб було не менше 
8 пісень, адже потрібно чимось 
заповнити годину ефіру.

Черговість виступів визначаємо 
в залежності від дати отримання 
листа (тобто, хто раніше надіслав 
заявку, той раніше і виступить). 
Перед концертом музикант на-
зиває свої підтверджені банківські 
реквізити і ми їх повідомляємо 
слухачам.

Проєкт тільки стартував, але 
я сподіваюся, що його популяр-
ність зростатиме. Адже слухачі 
отримуватимуть задоволення від 
виступу талановитих виконавців, 
а виконавці в свою чергу знати муть, 
що у такі непрості часи вони не 
одні, що їх підтримують і люблять.

Інна БІРЮКОВА ,  
«Вечірній Київ»

На Голосіївський парк чекає капремонт
Голосіївський парк 
включено до переліку 
об’єктів, капітальний 
ремонт яких 
передбачено у 2021 
році. «Київзеленбуд» 
розповів, що 
планується зробити 
на території парку.

Голосіївський парк культури та 
відпочинку імені М. Рильського 
є складовою частиною Національ-
ного природного парку «Голосіїв-
ський». Відповідно до затверджено-
го Міністерством захисту довкілля 
та природних ресурсів України 
Проєкту організації території На-
ціонального природного парку «Го-
лосіївський», ділянка капремонту 
розташована в зоні стаціонарної 
рекреації (3% від загальної терито-
рії НПП). Згідно з Проєктом, ця зона 
в парку обмежується ділянками, які 
переважно вже освоєні під забудову 
і не межують із природними комп-
лексами, цінними у науковому та 
природоохоронному відношенні, 
у цій зоні спостерігається масовий 
наплив відвідувачів.

Проєкт капремонту охоплює 
лише територію парку площею 
3,38 га, яка розташована в його 

північно-східній частині на розі 
Голосіївського проспекту та вул. 
Голосіївської біля станції метро 
«Голосіївська».

«Під час капремонту будуть 
оновлені не лише доріжки, лави та 
урни, а й інженерні мережі: водо- 
та електропостачання, — зазначив 
гендиректор КО “Київзеленбуд” 
Олексій Король. — Відремонтуємо 
громадську вбиральню, щоб вона 
відповідала сучасним нормам. Зро-
бимо освітлення. Бювет, який вже 
давно не працює, бо розташований 
в неналежному місці, буде перене-
сено туди, де є артезіанська сверд-
ловина. Встановимо сучасний ди-
тячий майданчик. Оглядові тераси 
біля водойм не змінять природного 
ландшафту і не впливатимуть на 
навколишнє середовище. Замість 
закинутого автодрому, зробимо 
памп-трек для активної молоді. 

Озеленимо територію за умовними 
зонами: Лабіринт і Дубовий гай. 
Для качок зробимо виходи на сушу 
і спеціальні будиночки. Жодне 
здорове дерево не постраждає!»

Довідка:
Голосіївський парк культури та 

відпочинку імені М. Рильського 
є складової частиною Національ-
ного природного парка «Голо-
сіївський». Загальна площа На-
ціонального природного парка 
«Голосіївський» — 10 988,14 га, 
загальна площа Голосіївського 
парка культури та відпочинку імені 
М.Рильського — 140,9 га. Парк має 
статус парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва (Постанова 
Ради Міністрів Української РСР 
від 29.01.1960 р. № 105).

Марія КАТАЄВА , «Вечірній Київ»

У Києві 
створять алею 
видатних 
діячів світу

На алеї по вулиці Бульварно-
Кудрявській, де вже встановлені 
пам’ятні знаки та бюсти видатним 
культурним діячам, планують офі-
ційно створити Алею просвітителів. 
Зокрема, обговорюється увіковіч-
нити тут пам’ять про видатного 
кубинського гуманіста Хосе Марті.

«Наша ідея полягає в тому, щоб 
всесвітня культурна спадщина була 
зосереджена в одному місці, у вигляді 
пам’ятних об’єктів видатним діячам, 
які зробили свій внесок в Україну, — 
розповів очільник Шевченківської 
РДА Олег Гаряга. — Мав за честь 
прийняти в себе делегацію на чолі 
із Надзвичайним та Повноважним 
Послом Республіки Куба в Україні 
і Республіці Молдова пані Натачею 
Діас Агілерою, які завітали до нас 
з пропозицією закріпити дружні 
стосунки наших країн через куль-
турні відносини. Вельмишановна 

пані Натача Діас Агілера та прези-
дент Інституту Хосе Марті Василь 
Терещук запропонували віддати да-
нину все світньо відомому великому 
кубинському гуманісту Хосе Марті. 
Завдяки його гуманістичним ідеям 
та висловлюванням кубинський уряд 
у 1990 році запровадив програму 
«Діти Чорнобиля», в рамках якої 
надавалась безоплатна медична 
допомога. Це видатний дипломат 
і журналіст, мислитель та письмен-
ник, його ім’я вшановують у всьому 
світі, а з 2003 року ЮНЕСКО започат-
кувало Всесвітню програму Міжна-
родної солідарності імені Хосе Марті. 
Я вважаю, що варто підтримувати 
такі ініціативи! Ми дружня країна, 
шануємо культуру інших народів та 
пам’ятаємо внесок кожної країни 
в розбудову нашої демократичної 
Держави».

Локація майбутньої алеї ви-
датних діячів світу розташова-
на в центрі столиці, це алея по 
вул. Бульварно-Кудрявській.

«Ми зараз працюємо над офіцій-
ною назвою цієї Алеї та наданням 
їй відповідного статусу. На сьогодні 
там вже встановлені пам’ятні знаки 
та бюсти — Оноре де Бальзаку, Шан-
дору Петефі та Борису Грінченку. 
І ми продовжимо увіковічувати 
пам’ять просвітителів зі всього 
світу на нашій Алеї просвітите-
лів», — повідомив Олег Гаряга.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Наталія Лященко


