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У Києві до роковин 
Голодомору презентували 
серію драматичних 
мініатюр «Ті, що блукають»
Національний музей «Меморіал жертв Голо-
домору» спільно із театром-студією «Міф» за 
підтримки КП «Київпастранс» та Міністер-
ства культури України презентували серію 
драматичних мініатюр «Ті, що блукають» 
до 85-х роковин Голодомору – геноциду 
українського народу. 

Актори відтворили образи пересічних 
співвітчизників із 1932-1933 років та роз-
повіли їхні історії, історії реальних людей, 
які пережили Голодомор і залишили свої 
свідчення для історії країни. 

До 23 листопада, із 12.00 до 13.00, у 
автобусах маршруту № 24 та тролейбусах 
№ 38 на перегоні між зупинками «Площа 
Слави» – «Національний музей «Меморіал 
жертв Голодомору» актори театру-студії будуть 
відтворювати образи тих страшних років та 
розповідатимуть історії реальних людей. 

У касах столичного 
метрополітену 
встановили банківські 
термінали 

Столична підземка у партнерстві з «УкрСиб-
банком» запустила в роботу банківські термі-
нали у касах станцій. Тепер пасажири зможуть 
придбати та поповнити картку метро або 
проїзний квиток без використання готівки. 
Період технічного налаштування триватиме 
до 24 листопада, після чого проект перейде 
у режим повноцінного функціонування. 

У метрополітені також звертають увагу, 
що оскільки жетон виводиться з обігу, через 
термінали цей засіб оплати не реалізовува-
тиметься. Також допрацьовується функція 
запису MetroPass. Наразі вона доступна на 
станції «Кловська». 

Через погіршення 
погодних умов киян 
просять надавати 
перевагу громадському 
транспорту 

Через очікуване погіршення погодних умов 
міська влада просить киян надавати перевагу 
громадському транспорту. Тих автовласників, 
які все ж користуватимуться власним авто, 
просять подбати про зимові шини та збере-
ження швидкісного режиму. 

«У середу-четвер у столиці очікується по-
гіршення погодних умов. Так, 14 листопада 
очікуємо зниження температури до -4°С 
уночі, а снігопад, який за прогнозами має 
розпочатися зранку, триватиме упродовж 
дня та може створити покрив у 4 см і стати 
причиною ожеледиці. Перші дні справжньої 
зими будуть нелегкими для нас, тож прошу – 
будьте обачні. За можливості, користуйтеся 
громадським транспортом», – зазначив за-
ступник голови КМДА Дмитро Давтян. 

Він закликає власників автомобілів 
заздалегідь подбати про належний тех-
нічний стан свого транспорту, і особли-
во – про заміну шин на зимові. Окрім 
цього, звертається до автовласників не 
залишати свій транспорт обабіч доріг, адже 
це заважатиме спецтехніці оперативно 
розчищати дороги.
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УЧОРА мер Києва Віталій Кличко перевірив 
роботу нового електрофільтра, що зменшує 
негативні викиди від роботи вугільної ТЕЦ. 
Він зауважив, що цього року в рамках інвес-
тиційної програми ТОВ «Єврореконструкція», 
яка є власником Дарницької ТЕЦ, розпочато 
впровадження комплексної реконструкції 
газоочисного обладнання станції. Зокрема 
реконструкція передбачає будівництво п’яти 
нових електрофільтрів, які значно знизять 
рівень шкідливих викидів та дозволять віді-
йти від технології складування золи. 

«Ми запустили в роботу перший із перед-
бачених нових електрофільтр. Це тепер до-
зволяє більш як у 30 разів зменшити викиди 
шкідливих речовин у повітря», – зауважив 
Віталій Кличко. 

Проектування, встановлення та налаго-
дження електрофільтра було здійснене за 

кошти ТЕЦ. Вартість – 96,8 млн грн. Ще чо-
тири електрофільтри планують змонтувати 
упродовж наступних трьох років – до кінця 
2021 року. Також у рамках реконструкції ТЕЦ 
збираються побудувати установки сіркоочи-
щення та азотоочищення та рекультивувати 
золовідвал – озера «Гарячка». 

«Це ключова програма для того, щоб у 
Києві було чисте повітря. І ми маємо робити 
все можливе, аби робота Дарницької ТЕЦ 
відповідала європейським стандартам», – 
додав міський голова. 

За словами Віталія Володимировича, про-
грес у вирішенні екологічної проблеми, що 
десятиріччями існувала на лівому березі Ки-
єва, став можливим завдяки спільній роботі 
міської влади, ТОВ «Єврореконструкція», 
НКРЕКП та місцевих мешканців-активістів. 
Міська влада очолила координацію процесів, 

зокрема, затвердження інвестпрограми на 
державному рівні. 

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ постачає тепло 
в Дніпровському та Дарницькому районах 
для близько 270 тисяч жителів лівобережжя. 
Введена в експлуатацію понад 60 років тому й 
тоді знаходилася за межами міста. Основним 
паливом для підприємства є вугілля, при 
спалюванні якого утворюються золошлакові 
відходи, що складуються. Сьогодні на станції 
розпочаті процеси переоснащення. 

Разом із тим, у Києві також втілюють інші 
масштабні проекти, що дозволять поліпшити 
екологічну ситуацію. Це, зокрема, реконструк-
ція Бортницької станції аерації та здійснення 
ремонтних робіт на сміттєспалювальному 
заводі «Енергія». 

Реконструкція БСА – найбільший в Укра-
їні міжнародний проект у сфері ЖКГ. Його 
вартість – 1,1 млрд дол. Це кредитні кошти 
від Японії на пільгових умовах. До кінця року 
оголосять тендер на визначення підрядника. 
Роботи з реконструкції триватимуть 6 років. 
Після їх завершення вирішуватимуться про-
блеми очистки стоків та неприємного запаху 
для мешканців лівого берега. 

Після повернення сміттєспалювального 
заводу «Енергія» в управління міста, вже у 
2019 році планують ремонт котлів та заміну 
фільтрів, що очищують димові гази від пилу. 
Це дозволить удвічі знизити обсяги шкідли-
вих викидів �
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У столиці запустили в роботу перший новий електрофільтр, що 
допоможе знизити рівень шкідливих викидів на Дарницькій 
ТЕЦ більш ніж у 30 разів. Ще чотири електрофільтри планують 
встановити упродовж наступних трьох років – до кінця 2021 року. 
Окрім цього, у рамках реконструкції ТЕЦ збираються побудувати 
установки сіркоочищення й азотоочищення та рекультивувати 
золовідвал – озеро «Гарячка».

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Чисті легені столиці
 �  Місто розпочало реалізацію масштабної реконструкції 
газоочисного обладнання Дарницької ТЕЦ

У столиці запустили в роботу перший новий електрофільтр, що допоможе знизити рівень шкідливих викидів на Дарницькій ТЕЦ більш ніж у 30 разів
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Додаток 
до  рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1769/5833 

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва 
орендаря, його 

форма власності 
та форма фінан-

сування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв.м
Орендна ставка

Строк, на який 
укладається 

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА»

1.

Член Національної 
спілки художників 

України 
Рибченко О.Г.

вул. Бульварно-Ку-
дрявська, 45 літ. А 

Житловий 
будинок – 

5-поверховий 
Площа – 2296,9 кв.м 

Шевченківський 
район

Розміщення майстерні худож-
ника, що є членом Національ-
ної спілки художників України 
на площі, що не використо-
вується для провадження 

підприємницької діяльності 
Підвал 

Площа – 50,7 кв.м

50,0 кв. м – 1 % 
0,7 кв. м – 3% 2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 1769/5833 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1768/5832

Будівлі комунальної власності територіальної громади міста Києва,
дозвіл на знесення та списання яких надається Територіальному 

медичному об’єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

№ 
п/п 

Найме-
нування   
будівлі 

Адреса Площа, 
кв.м

Інвентар-
ний номер

Первісна 
балансова 
вартість, 

грн

Знос 
станом на 

15.12.2017, 
грн

Залишкова 
балансова вар-

тість станом 
на 15.12.2017, 

грн

Підстава 
для спи-

сання

1.
Ліку-

вальний  
корпус № 4

вул. Ки-
рилівська, 

103
786,5 101310011 1087641,0 921094,59 166546,41

акт 
списання 
основних 

засобів від 
15.12.2017 

№ 85

2.

Корпус 
№ 21 

(аварійна 
служба)

вул. Ки-
рилівська, 

103
321,2 101310014 157943,0 134866,61 23076,39

акт 
списання 
основних 

засобів  від 
15.12.2017 

№ 84

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу Територіальному медичному 
об’єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві на знесення  

та cписання будівель
Рішення Київської міської ради № 1768/5832 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів  з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи листи 
Територіального медичного об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві від 19 грудня 2017 року № 061/203/1-04/3161 
та № 061/203/1-04/3162, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1766/5830

Нежитлові приміщення комунальної  
власності територіальної громади міста Києва,  

які передаються в оренду єдиному претенденту  
на право оренди 

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його форма 
власності та форма фінансування  

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, харак-
теристика об’єкта 

оренди та орендова-
на площа

Ставка 
орендної 

плати

Строк, на який 
укладається 

договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДО-
ПОМОГИ № 4» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ДИТЯЧОГО 

РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО 
ПЛАВАННЯ» код ЄДРПОУ 39989365 

Форма власності – приватна 
Форма фінансування – госпрозра-

хункова

вул. Курчатова 
Академіка, 18-А 

Деснянський район 
Нежитлова будівля – 

4-поверхова 
Площа - 5744,40 

кв.м  

РОЗМІЩЕННЯ 
ОЗДОРОВЧОГО ЗА-

КЛАДУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА 
МОЛОДІ 

Нежитлові при-
міщення 
1 поверх 

Загальна площа - 
337,15 кв.м

5 % 2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду  
нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва єдиному  

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 1766/5830 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року №415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1758/5822

Основний засіб, який належить  
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, дозвіл на списання якого надається 
Спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  

«Київводфонд»

№ 
п/п

Найменуван-
ня об’єкта Адреса

Рік поста-
новки на 
баланс

Площа, 
кв.м

Інвентар-
ний 

номер

Балансова вартість, 
грн

Підстава для 
списання

Первісна

Залиш-
кова, 

станом на 
30.05.2017

1.

Громадська 
вбиральня 

стаціонарного 
типу

м. Київ,  
вул. Селян-

ська, б/н
2011 130,00 00052 0,01 0,01

акт на списання 
основних засобів 

від 30.05.2017 
№ 1

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на списання основного засобу, 
який належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1758/5822 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балан-
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
лист Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» від 12 липня 2017 року № 1-2611, лист Департаменту 
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26 червня 2017 року № 058/7/2-5634, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Передати в оренду без проведення конкурсу 
нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

 2. Шевченківській районній в місті Києві 
державній адміністрації укласти в установленому 
порядку договір оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

 3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати дозвіл Територіальному медич-
ному об’єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві 
на знесення та списання будівель комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
згідно з додатком до цього рішення, за умови, що:

– на місці знесених основних засобів балан-
соутримувачем будуть здійснені заходи щодо 
благоустрою території;

– на місці знесених основних засобів кому-
нальної власності територіальної громади міста 

Києва можуть бути створені та розташовані ви-
ключно об’єкти комунальної власності – заклади 
охорони здоров’я міста Києва.

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати в оренду нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва єдиному претенденту на право 
оренди згідно з додатком до цього рішення.

2. Деснянській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації укласти в установленому 
порядку договір оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Спеціалізованому водогосподарському 
комунальному підприємству виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київводфонд» списати 
в установленому порядку основний засіб, за-
значений у додатку до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 122 (1934), вівторок, 14 листопада 2018 р.



3

СУСПІЛЬСТВО Хрещатик
14 листопада 2018 р.

№124 (5175)

Перелік
10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної плати в місті Києві на 01.10.2018

№ 
п/п Найменування  підприємства, установи, організації та підпорядкування

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на:
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1
КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ» Державне космічне агентство 
України

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 4,7 10,3 12,3 15,9

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН»  15,4 10,4 15,3 15,8 10,2 15,1 14,7 14,9 15,0 15,1

3 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «МАЯК» ДК «Укроборонпром» 0,0 0,0 4,3 5,1 6,5 6,6 7,8 9,2 10,8 10,8

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ» 
ДК»Укроборонпром» 8,3 8,0 8,2 8,1 8,1 8,4 8,2 8,4 8,7 8,9

5 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «КВАНТ «ДК»Укроборонпром» 4,5 7,3 4,4 7,1 10,9 0,0 0,0 0,0 3,6 8,1

6 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД «ДК»Укроборонпром» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4

7 ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «КИЇВДІПОТРАНС» 
Мінрегіон 5,9 6,1 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9

8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,1 6,6

9 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» 6,1 6,4 6,6 6,9 6,3 5,9 6,0 6,0 6,2 6,4

10 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДНИХ ШЛЯХІВ «УКРВОДШЛЯХ» Міністерство інфраструктури України 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,8 3,7 5,5 5,9 6,2

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві  гідно статистичних даних станом на 01 жовтня 2018 року
Згідно статистичних даних на 01.10.2018, борг із виплати заробітної плати по 

місту склав 178,2 млн грн, що на 16,3%, або на 25,0 млн грн більше у порівнянні 
до попереднього місяця та на 81,8%, або на 80,2 млн грн більше у порівнянні 
до початку 2018 року.

Із вказаної суми боргу 74,9% або 133,6 млн грн припадало на економічно 
активні підприємства; 20,3% або 36,2 млн грн – на підприємства, відносно яких 
реалізовуються процедури банкрутства, решта 4,8% (8,5 млн грн) – на еконо-
мічно неактивні підприємства.

Незадовільний стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 
державних підприємствах міста, які належать до сфери управління центральних 
органів виконавчої влади, негативно впливає на загальну ситуацію по скоро-
ченню заборгованості із заробітної плати. 

Так, за статистичними даними на 01.10.2018 заборгованість із виплати за-
робітної плати на підприємствах державного сектору економіки склала 123,7 
млн грн, або 69,4% від загальної суми заборгованості по місту.

Серед державних найбільшими боржниками залишаються підприємства, які: 
входять до складу ДК «Укроборонпром» – 51,4 млн грн (ПАТ «Завод «Маяк» – 10,8 
млн грн; ДП КНДІ гідроприладів – 8,9 млн грн; ДП «НДІ «Квант» – 8,1 млн грн; ДП 
«Київський бронетанковий завод» – 7,4 млн грн; ДПКДЗ «Буревісник» – 5,1 млн 
грн; ДП «НДІ «Буран» – 3,9 млн грн; ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське 
озброєння» – 2,5 млн грн; ДП «НДІ навігації і управління» – 2,0 млн грн; ПАТ НДІ 
електромеханічних приладів – 1,6 млн грн; ДП «Українська авіаційна транспортна 
компанія – майже 1,1 млн грн тощо); знаходяться у сфері управління Державного 
космічного агентства України – 20,2 млн грн (Казенне підприємство спеціаль-
ного приладобудування «Арсенал» – 15,9 млн грн; ДП Виробниче об’єднання 
«Київприлад» – 2,8 млн грн; ДП Завод «Арсенал» – 1,5 млн грн); Мінрегіону – 11,9 
млн грн (ДП «Київдіпротранс» – 6,9 млн грн; ДП ПІ «Укрметротунельпроект» – 4,7 
млн грн тощо); Міністерства інфраструктури України – 7,2 млн грн (ДП водних 
шляхів «Укрводшлях» – 6,2 млн грн; ДП «Антонов-Фінанс» – 0,5 млн грн тощо); 
Верховний суд України – 5,2 млн грн; Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України – 5,1 млн грн (ДП «Регіональні електричні мережі» – 3,8 
млн грн; ДП «Укртранснафтопродукт» – 0,7 млн грн тощо); Державного коміте-
ту телебачення і радіомовлення – 4,8 млн грн (Українська студія телевізійних 
фільмів «Укртелефільм» – 4,8 млн грн тощо); Міністерства аграрної політики та 
продовольства України – 3,7 млн грн (ДП УДАП «УкрДАГП» – майже 2,0 млн грн; 
ДП «Українська державна база авіаційної охорони лісів» – майже 1,0 млн грн; 
ДП «Український науково-дослідний та проектний інститут харчової промис-
ловості» – 0,7 млн грн тощо); Міністерства охорони здоров’я України – 3,2 млн 
грн (ВАТ «Науково-дослідне медичне об’єднання «Діалір» – 3,0 млн грн тощо); 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 2,3 млн грн (Державна 
науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики» – 0,9 млн грн; 
Державний науково-технічний і проектний інститут промислових технологій» – 
0,8 млн грн; ДП «Оріон-Телеком» – 0,4 млн грн тощо); Міністерства екології та 
природних ресурсів України – 2,2 млн грн (ДП «Держекоінвест» – 2,2 млн грн); 
Міністерства оборони України – 1,6 млн грн (ДП «Київський завод «Ремдизель» 
– 0,6 млн грн; Установа «28 управління начальника робіт» – 0,4 млн грн; Концерн 
«Військессетменеджмент» та ДП «Укрспецналадка» – по 0,2 млн грн тощо); Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву – 1,2 
млн грн (ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» – 1,2 млн грн). 

Основна причина наявності боргу на державних підприємствах міста – це 
брак обігових коштів через відсутність державних замовлень на їх продукцію; 
несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи (надані послуги).

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недержавного сектору, 
найбільший обсяг заборгованості склався на: ТОВ «ГРУП ДФ Інтернешнл 
Юкрейн» – 15,2 млн грн; ПАТ «Комерційний банк «Союз» – 6,6 млн грн; ПАТ «Банк 
Петрокоммерц-Україна» – 6,4 млн грн ; ТОВ «ФОСАГРО-Україна» – майже 4,0 

млн грн; ПАТ «ТММ-Енергобуд» – 3,6 млн грн; ТОВ «Укргазнііпроект» – 2,3 млн 
грн; «Представництво «АК «Федеральна грузова компанія» – 2,1 млн грн; ПАТ 
«Авіокомпанія «Буковина» – 1,8 млн грн; ПАТ «Банк національної інвестиції» та 
ТОВ «Логістик МТС» – 1,5 млн грн; ТОВ «Декоративний камінь України» – 1,3 
млн грн тощо.

Основна причина боргу на підприємствах-боржниках приватного сектору 
– брак обігових коштів у зв’язку з несвоєчасними розрахунками замовників 
за виконані роботи (надані послуги), різке зменшення обсягів замовлень або 
взагалі їх відсутність.

По всіх підприємствах-боржниках проводиться аналіз причин виникнення 
заборгованості із заробітної плати, за результатами якого інформаційні до-
відки надсилаються до контролюючих та правоохоронних органів, власників 
підприємств або уповноваженим ними органам для вжиття відповідних заходів 
реагування та притягнення керівників до відповідальності згідно з вимогами 
чинного законодавства.

З керівниками підприємств-боржників проводиться робота щодо скорочення 
непродуктивних витрат та оптимізації структури підприємств, активізації здій-
снення претензійно-позовної діяльності, пов’язаної зі стягненням дебіторської 
заборгованості та спрямування отриманих коштів на погашення боргів із заро-
бітної плати, складання графіків погашення заборгованості із заробітної плати 
в найкоротші терміни, з урахуванням фінансово-економічних можливостей 
підприємств та забезпечення їх виконання.

Питання стану погашення заборгованості із заробітної плати щомісячно  роз-
глядається на засіданнях районних у м. Києві тимчасових комісій з питань по-
гашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій  та інших соціальних виплат. 

За результатами засідань приймаються відповідні рішення та пропозиції 
щодо визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань 
погашення на підприємствах  заборгованості із заробітної плати в найкоротші 
терміни та недопущення їх виникнення у подальшому.

Протягом січня – жовтня 2018 року проведено 90 засідань таких комісій, на 
яких заслухано 323 керівника підприємств-боржників із виплати заробітної плати, 
зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, 
в тому числі 205 боржник із виплати заробітної плати, всіх їх попереджено про 
відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці. 

За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області про-
тягом січня – жовтня п. р. Головним управлінням Держпраці у Київській області 
проведено 75 інспекційних відвідувань на підприємствах, в установах і орга-
нізаціях різних форм власності міста Києва щодо контролю за додержанням 
законодавства про працю.

Складено та передано до суду 15 протоколів про адміністративне правопору-
шення відповідно до статей 41, 188-1 КУпАП та винесено 12 постанов відповідно 
до статті 188-6 КУпАП.

Крім того складено 22 акти про неможливість проведення інспекційного від-
відування, у зв’язку з відсутністю суб’єкта господарювання за місцем реєстрації.

Станом на 15.10.2018 винесено штрафних санкцій відповідно до статті 265 
КЗпП України на суму 312,7 млн грн.

Згідно оперативних даних протягом жовтня 2018 року підприємствами міста, 
які за даними органів державної статистики на 01.10.2018 значились в пере-
ліку боржників, було виплачено 22,6 млн грн заборгованої заробітної плати (за 
серпень 2018 року та попередні періоди).

Всього ж, завдяки вжитим спільним заходам, протягом січня – жовтня 2018 
року підприємствами-боржниками міста було виплачено майже 92,0 млн грн 
заборгованої заробітної плати.

Питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах 
міста та вирішення проблеми заборгованості з її виплати знаходяться на по-
стійному контролі.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ вхід 
Київського зоопарку 
буде перенесений та 
облаштований на розі 
проспекту Перемоги 
та вулиці Зоологічної. 
Перед входом запроек-
тована площа, де зустрі-
чатимуться екскурсійні 
групи, поряд – заклади громадського харчування, магазин сувені-
рів, туалети, камери для зберігання речей та великий акваріум як 
окрема експозиція. До будівництва, заселення рибами і морськими 
тваринами, а також подальшої експлуатації акваріума місто хоче 
залучити приватного інвестора. 

«Вхідну групу та акваріум планують відкрити наступного 
року», – зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під 
час інспекції до зоопарку разом із потенційними інвесторами. 
Очікується, що реконструкція підвищить його відвідуваність до 
мільйона осіб на рік 

НАРАЗІ на кількох київських переправах тривають 
ремонтні роботи, тож міська влада закликає водіїв із 
розумінням поставитися до цього та, за можливості, 
вибирати альтернативні маршрути руху або зважати 
на ймовірні затори. 

«Багато мостів і доріг ремонтують. Об’єкти не пе-
рекриваються повністю, рух ними збережений, але 
повільний. Тож прошу автовласників враховувати 
це, плануючи свій день та маршрути, – підкреслив 
заступник голови КМДА Дмитро Давтян. – Так на 
Південному мосту зараз здійснюється заміна дефор-
маційних швів, яку планують закінчити до кінця року. 
На мосту Метро через Русанівську протоку триває 
капремонт, тут необхідно оновити прогонові будови 
та відновити їх несучу здатність. Об’єкт є перехідним, 
тобто завершення робіт заплановане у наступному 
році. На Північному мосту триває ремонт тротуарів, 
який мають закінчити до кінця місяця. На мосту Па-
тона спеціалісти здійснюють протиаварійні заходи, 
більша частина запланованого до виконання буде 
готова у наступному році». 

Нагадаємо, у столиці налічується 63 мостові спо-
руди 

ЗОКРЕМА виконавчий орган 
Київради уже працює над роз-
робкою відповідного докумен-
та. Йдеться про напрацювання 
Міської комплексної цільової 
програми розвитку транспорт-
ного обслуговування населення 
та забезпечення безпеки дорож-
нього руху на 2019-2024 роки. 

«Зараз приблизний час для 
того, щоб дістатися громадським 
транспортом від пункту «А» до 
пункту «Б», становить одна годи-
на. Приміром, з дому на роботу. 
Міська влада хоче скоротити цей 
час до 35 хвилин. Планується змі-
на деяких автобусних маршрутів, 
їх взагалі можуть виключити. 

Метро має стати альтернативним 
видом транспорту», – розповіла в 
ефірі телеканалу «Київ» депутат 
Київради Наталія Маслова. 

Представити відповідну про-
граму Департамент транспорт-
ної інфрактруктури КМДА має 
уже за півроку. 

Окрім того, цільова програма 
передбачатиме жорсткі правила 
організації транспортного об-
слуговування населення на ко-
мунальних маршрутах. Зокрема 
будуть чітко виписані процедури 
надання пільг з оплати проїзду 
громадянам, які мають на це 
право, на всіх маршрутах на 
єдиних умовах 

ПІД ПРОЦЕСУАЛЬНИМ керів-
ництвом столичної прокуратури 
працівники Управління захисту 
економіки у місті Києві Департа-
менту захисту економіки НП Укра-
їни спільно зі співробітниками 
Управління з питань запобігання 
та виявлення корупції КМДА в 
межах кримінального проваджен-
ня здійснили документування 
факту вимагання та отримання 
незаконного грошового вина-
городження групою посадових 
осіб КП «Київтранспарксервіс». 

Учасників організованої зло-
чинної групи у складі чотирьох 
посадових осіб КП «Київтранс-
парксервіс» затримано під час 
отримання частини неправо-

мірної вигоди за оформлення 
документів на право користу-
вання одним з паркувальних 
майданчиків. Зауважимо, що у 
ході оперативних дій виявлено 
системність скоєння злочинів. 

Зловмисники організували 
схему вимагання та отримання 
від підприємців неправомірної 
вигоди за оформлення докумен-
тації та укладання договорів на 
розміщення у Києві паркуваль-
них майданчиків. 
Наразі всіх учасників організова-
ної злочинної групи затримано 
та вирішується питання щодо 
повідомлення їм про підозру 
у вчиненні злочину. Тривають 
слідчі дії  

ПРОТЯГОМ 2-3 років Київ пла-
нує замінити найаварійніші ме-
режі у найпроблемніших мікро-
районах для того, щоб уникнути 
тотальної аварійності під час 
запуску опалювального сезону. 
Для цього столиця виділяє кошти 
на проектування цих робіт. 

«Ми виділяємо 28 млн на про-
ектування робіт заміни най-
зношеніших ділянок теплових 
мереж. Адже рівень їхньої ава-
рійності наразі сягає 80%. Багато 
років не було системної заміни 
мереж і сьогодні ми мусимо це 
виправити», – повідомив під час 
прямого ефіру на ТРК «Київ» 
заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. 

За його словами, КП «Київ-
теплоенерго» працює в поси-
леному режимі, усуваючи що-
доби 60-70 пошкоджених мереж. 
Найскладнішими в цьому плані 
є Подільський, Солом’янський, 
Святошинський, Шевченків-
ський райони. 
«На сьогодні в процесі усунен-
ня поривів «Київтеплоенерго» 
замінює аварійні мережі ділян-
ками по 20, 30, 40, 50 метрів, 
щоб уникнути повторних ава-
рій. Але, безумовно, необхідно 
здійснити комплексну заміну й 
модернізацію, і вже упродовж 
наступного міжсезоння ми до 
цього приступимо», – пояснив 
Петро Пантелеєв   

Перед оновленим входом 
до зоопарку з’явиться акваріум

На столичних мостах 
проводять ремонти

На 12 наземних пішохідних переходах 
облаштують сенсорне освітлення

У Києві планується 
оптимізація руху 
громадського транспорту

Викрито злочинну 
групу з працівників 
КП «Київтранспарксервіс»

Упродовж двох-трьох років 
у місті замінять найзношеніші 
мережі

У СТОЛИЦІ на 12 наземних пішохідних переходах 
облаштують сенсорне освітлення, яке включатиметься 
за допомогою датчиків руху. За статистикою чимало 
ДТП трапляється саме через погане освітлення пере-
ходів, де водії не бачать пішоходів вчасно. Нововве-
дення допоможе знизити рівень нещасних випадків 
і порушень із цієї причини. 

«Ми постійно працюємо над підвищенням безпеки 
дорожнього руху та прислуховуємось до побажань киян. 
Тому раді втілювати в життя проект Володимира Ба-
совського у рамках Громадського бюджету – «Сенсорне 
освітлення 29 пішохідних переходів». Крім того, це 
дасть змогу заощадити й електроенергію – за рахунок 
датчика руху, що реагує на пішохода», – зазначив ди-
ректор Департаменту транспортної інфраструктури 
КМДА Сергій Симонов. 

За його інформацією, за результатами допо-
рогових закупівель робіт із будівництва мереж 
сенсорного освітлення на 12 об’єктах уже укладають 
договори підряду за наступними адресами: вул. Цен-
тральна та вул. 136-та Садова; вул. Центральна та 
вул.  138-ма Садова; просп. Петра Григоренка, біля 
будинку № 9 на вул. Михайла Гришка; просп. Петра 
Григоренка, біля будинку № 12 на вул. Олександра 
Мішуги; вул. Здолбунівська, 9 та 9-б; просп. Петра 

Григоренка, 9; просп. Петра Григоренка, 18; просп. 
Петра Григоренка, 1; просп. Петра Григоренка, 12; 
вул Декабристів, 2-а; вул. Івана Пулюя, біля будинку 
№ 16-в на вул. Федора Ернста; вул. Архітектора 
Ніколаєва, 17 
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