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Мета конференції – активізувати 
українські команди в розбудові елек-
тронної демократії та надихнути їх на 
створення і запуск інноваційних сервісів 
та онлайн-інструментів. Завдяки обміну 
досвідом, підтримці експертів та пре-
зентаціям успішних кейсів ініціативні 
учасники з усієї України зможуть втіли-
ти власні інноваційні ідеї, які стануть 
стартовою платформою для розв’язання 
проблем громад. Організатор заходу 
– міська ініціатива Kyiv Smart City в 
партнерстві з представництвом Фонду 
імені Фрідріха Еберта в Україні за під-
тримки Київської міської державної 
адміністрації, Асоціації міст України 
та Центру розвитку інновацій.

Захід об’єднав близько 200 учас-
ників з усієї країни для обговорення 
перспектив цифрових послуг та ін-
струментів електронної демократії 
в українських містах. Конференція 
виявила переваги децентралізації та 
впровадження онлайн-послуг на місце-
вому рівні шляхом обміну навичками 
та залученням міжнародного досвіду. 
Також були порушені питання побудови 
мережі розумних міст для перетворення 
України на інноваційну та техноло-
гічну країну. На конференції спікери 
та учасники обговорювали питання 

цифрової стратегії майбутнього України 
в рамках глобальної діджиталізації, 
а саме: досвід міст у впровадженні 
інноваційних цифрових сервісів і по-
слуг. Також обговорювалися питання 
концепції Smart City як інструменту 
впровадження горизонтальної системи 
управління містом та як діджиталізація 
впливає на залучення громадськості 
до розвитку електронної демократії.

«Київ активно використовує інно-
вації для посилення прозорості ді-
яльності влади та спрощення її вза-
ємодії з громадськістю. Наприклад, 
сервіси «Відкриті дані» та «Майно» 
роблять інформацію про діяльність та 
ресурси міста доступною. Також КМДА 
широко залучає цифрові технології 
для посилення ролі громадян у житті 
міста. Так, завдяки онлайн-петиціям 
та Громадському бюджету кожен кия-
нин має прямий інструмент впливу на 
життя міста та може зробити його більш 
комфортним та сучасним. І, звичайно 
ж, смарт-технології допомагають вдо-
сконалити послуги для громадян. Такі 
буденні речі, як запис до дитячого садка 
або на прийом до лікаря, для тисяч киян 
вже давно перейшли у онлайн-площину. 
Багато з реалізованих столицею проектів 
впроваджуються в Україні вперше. Усі 

вони роблять Київ сучасним, безпечним 
та інноваційним містом. Тому я споді-
ваюсь, що цей досвід буде корисним 
учасникам Конференції з інших міст», 
– прокоментував директор Департа-
менту інформаційно-комунікаційних 
технологій Юрій Назаров.

Як повідомила координаторка 
міської ініціативи Kyiv Smart City 
Ярослава Бойко, концепція розвитку 
Kyiv Smart City 2020 була розроблена, 
аби перетворити Київ на технологічно 
розвинений, соціально відповідальний 
та комфортний для життя мегаполіс.

«Сьогодні розумні міські рішення 
створюють нові можливості для під-
вищення цінності міста, водночас ін-
теграція технологій покращує ринкові 
можливості для бізнесу та поліпшує 
рівень життя громадян. Концепція ви-
значає основні шляхи для подальшого 
інфраструктурного, технологічного та 
соціального розвитку міста й новий 
вектор трансформації міського простору, 
де одним із пріоритетних напрямків є 
розвиток електронної демократії. Мені 
дуже подобається швидкий темп та век-
тор, який обрав Київ», – зазначила вона.

Ініціативні команди працюватимуть 
над втіленням власних проектів. Най-
кращі з них будуть представлені на Kyiv 
Smart City Forum 2019, який відбудеться 
1 жовтня. Команда, яка досягне особ-
ливого прогресу в діджиталізації свого 
міста, отримає поїздку в Німеччину, 
аби ще глибше познайомитися із між-
народним досвідом розвитку інновацій 
та технологій.

До Великодня окремі 
категорії соціально 
незахищених киян 
отримають матеріальну 
допомогу

Одноразову адресну матеріальну допомогу буде 
надано окремим категоріям соціально незахищених 
киян із нагоди святкування Великодня. Підписано 
відповідне розпорядження Київської міської дер-
жавної адміністрації, про це повідомила заступник 
голови КМДА Марина Хонда. Вона зауважила, що 
серед отримувачів допомоги, зокрема і тимчасово 
внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані і 
постійно проживають у Києві.

За словами Марини Хонди, розмір допомоги складає 
від 250 до 500 грн. Найбільша сума адресної виплати 
– 500 грн – призначена дітям-сиротам та дітям, над 
якими встановлено опіку чи піклування.

ПО 260 ГРН ДОПЛАТИ ОДЕРЖАТЬ:
• особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які 

одержують державну соціальну допомогу;
• особи з інвалідністю з дитинства та діти з інва-

лідністю, яким держава виплачує соціальні пенсії;
• особи – отримувачі соціальної допомоги відпо-

відно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю»;

• непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких (із 
урахуванням добавок, підвищень, додаткових пенсій, 
цільової грошової допомоги, пенсій за особливі за-
слуги перед Україною та інших доплат, встановлених 
законодавством) станом на 01.01.2019 не перевищує 
розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які 
втратили працездатність.

250 ГРН ДО ВЕЛИКОДНЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ДЛЯ:
• осіб, які одержують компенсації за надання со-

ціальних послуг;
• осіб, які одержують щомісячні компенсаційні 

виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи 
або особою, яка досягла 80-річного віку;

• осіб, які одержують щомісячну грошову допомогу 
на підставі проживання з особою з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею.

Такі виплати від столичної держадміністрації про-
фінансовані на виконання міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки».

Марина Хонда зазначила, що особам, які одночасно 
належать до кількох із перерахованих категорій, ви-
платять одну допомогу – більшого розміру. А якщо 
набувач одноразової адресної соціальної допомоги 
не отримав кошти через причини, що не залежать 
від нього, або в разі смерті одержувача, матеріальну 
допомогу буде надано членам його родини.

Київ ділиться  
з українськими містами 
досвідом впровадження 
інноваційних сервісів

В середу, 24 квітня у Києві відбулась конференція 
«Smart Ukraine: цифрові технології для розвитку міст», 
яка відкрила серію заходів, присвячених формуванню 
електронної демократії в українських містах.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Інформація 
про планові відключення електропостачання 

у травні 2019 року у місті Києві

Дата виконання 
робіт

Назва вулиць та номери 
будинків

Вид плано-
вих робіт

Диспетчер-
ський номер 
електроуста-

новки

03-05.05.2019 вул.Виборзька, вул. Геро-
їв Севастополя

капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ

РП-181, 
ТП-7183, 

Зб.2855/4

06.05.2019 вул.Ірпінська, вул.Магі-
стральна

розчищення 
ПЛ-0,4кВ  

07.05.2019 вул.Магістральна розчищення 
ПЛ-0,4кВ  

07.05.2019

вул. Василенко Миколая, 
14, 14В, 14Г, просп. 

Космонавта Комарова, 
20, 22, 24, 28, вул. Героїв 

Севастополя, 17В 

капітальний 
ремонт ТП ТП-2166

08.05.2019, 
10.05.2019

вул. Дегтярівська, 43, 
43/1ч43/9, 45, 47

капітальний 
ремонт ТП ТП-1998

08.05.2019, 
10.05.2019

вул. Шевцова, 3, 5, вул. 
Дегтярівська, 43, 43А

капітальний 
ремонт ТП ТП-2114

10.05.2019 вул.Чалого Михайла розчищення 
ПЛ-0,4кВ  

10.05.2019 вул. Суздальська, 3 капітальний 
ремонт РП РП-96

11.05.2019 вул. Олени Теліги, 3Г капітальний 
ремонт ТП ТП-1937

12-13.05.2019 вул. Щусєва, 5, вул. 
Олени Теліги, 15А

капітальний 
ремонт ТП ТП-2372

12-13.05.2019

вул. Туполєва, 24, 28, 28А, 
30, вул. Ігоря Турчинова, 

12, 12Г, 14, 16/26, вул. 
Южна, 7, 12, 15, вул. 

Центральна, 30, 33, 49, 
вул. Сторожева, 68

капітальний 
ремонт ТП ТП-2400

14.05.2019 вул. Мельникова, 51, 51А, 
53, вул. Білоруська, 30А

капітальний 
ремонт ТП ТП-1623

14-15.05.2019
вул. Потьє Ежена, 16, вул. 

Мирошниченко Євгенії, 
10

капітальний 
ремонт ТП ТП-2152

15.05.2019

вул. Депутатська, 7, 
просп. Перемоги, 102, 
104, 104А, 104Б, 106/2, 

106А, вул. Генерала  
Вітрука, 2/106, 4/9

капітальний 
ремонт ТП ТП-1685

17.05.2019 вул. Польова, 24 капітальний 
ремонт ТП ТП-1678

20.05.2019

вул. Виборзька, 3, 15/5, 
17/19, 22А, 32, пров. 
Ковальський, 20, вул. 

Металистів, 11

капітальний 
ремонт ТП ТП-1501

21.05.2019 вул. Козелецька, 24 капітальний 
ремонт ТП ТП-1496

27.05.2019
бульв. Говело Вацлава, 
87, 87А, вул. Донця Ми-
хайла, 18, 18А, 18Б, 20

капітальний 
ремонт ТП ТП-1513

29-30.05.2019
вул. Академіка Стражес-
ка, 3, 6А, просп. Космо-

навта Комарова, 3

капітальний 
ремонт ТП ТП-1642

03.05.2019
шосе Харківське, 2/1, 4, 

4/1, 4А, 6, вул. Каунаська, 
2, просп. Соборності, 3Б

капітальний 
ремонт ТП ТП-2020

07-08.05.2019, 
10.05.2019

вул. Суворова, вул. 
Чкалова

капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ
ТП-5350

18-19.05.2019 вул. Медоносна, вул. 
Шевченка, вул. Кринична

капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ

ТП-5348, ТП-
5341, ТП-7456

19.05.2019, 
31.05.2019 вул. Каунаська, 13 капітальний 

ремонт ТП ТП-4396

20.05.2019
вул. Тампере, 13А, 17А, 
17/2, вул. Віфліємська, 

12, 14, 14А, 16, 18/2

капітальний 
ремонт ТП ТП-1882

20-21.05.2019

пров. Новаторів, вул. 
Профсоюзна, вул. 

Красноткацька, пров. 
Молочанський

капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ

ТП-3362, ТП-
1322, ТП-6092

21-22.05.2019
Дніпровська набережна, 
1А, 1Б, вул. І.Ніколайчук, 

1

капітальний 
ремонт ТП ТП-6610

24.05.2019
вул. Пражська, 4, 4А, 6, 
шосе Харківське, 1, 3, 

5/1, 5/2

капітальний 
ремонт ТП ТП-1576

25-26.05.2019 просп. Соборності, 7А, 
7Б, 15

капітальний 
ремонт ТП ТП-4127

25-26.05.2019

просп. Миру, 1, 3, 5, 5А, 
просп. Соборності, 4, 6, 
8/2, 8/2Б, вул. Григорія 

Чупринки, 3, 4, 4А, 6

капітальний 
ремонт ТП ТП-1634

27.05.2019

вул. Каунаська, 8/2, 10, 
10А, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 

14, 14/1, бульв. Гашека, 4, 
6, 6А, 8, 10А

капітальний 
ремонт ТП ТП-1961

27.05.2019
вул. Каунаська, 4, 4/1, 

4/2, 6/1, 7, 10, вул.  
Я. Гашека, 3, 5, 6, 7А

капітальний 
ремонт ТП ТП-1960

28.05.2019
бульв. Русанівський, 4, 
6, 8, 10, 12, бульв. Ігоря 

Шамо, 9/1 

капітальний 
ремонт ТП ТП-2313

28.05.2019 бульв. Русанівський, 10, 
12, бульв. Ігоря Шамо, 7 

капітальний 
ремонт ТП ТП-2312

29.05.2019
просп. Соборності, 22/1, 

26/2, 24, вул. Віфлієм-
ська, 4

капітальний 
ремонт ТП ТП-1763

29.05.2019
просп. Соборності, 18, 

18А, 20/2, вул. Тампере, 
2/20, 2А, 4, 6, 8

капітальний 
ремонт ТП ТП-1636

29.05.2019 вул. Павла Тичини, 1В капітальний 
ремонт РП РП-494

30.05.2019

просп. Соборності, 6, 8/2, 
10/1, 10А, 12В, просп. 
Миру, 5А, вул. Григорія 

Чупринки, 1/10, 2А

капітальний 
ремонт ТП ТП-1633

30.05.2019

вул. Ентузіастів, 5, 5А, 
5/1, 5/1А, Русанівська 
набережна, 4/1, бульв. 

Шамо Ігоря, 9/1

капітальний 
ремонт ТП ТП-2309

31.05.2019
шосе Харківське, 12, 

14, 14/1, 16, 18, бульв. 
Гашека, 6, 8, 8А, 10

капітальний 
ремонт ТП ТП-2477

02.05.2019
вул. Молодогвардійська, 
16, 20, 20А, 22, вул. Ака-
деміка Карпінського, 8

капітальний 
ремонт ТП ТП-1726

03.05.2019
вул. Уманська, 33А, 33Б, 
вул. Єреванська, 13, вул. 

Іскривська, 18

капітальний 
ремонт ТП ТП-1902

03.05.2019 вул. Ушинського, 15, 20 капітальний 
ремонт ТП ТП-1858

03.05.2019
вул. Лисичанська, пров. 

Лисичанський, вул. 
Медвинська

капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ

ТП-6533, ТП-
305, ТП-6425

04.05.2019, 
13-14.05.2019

вул.Медицинська, вул 
Робоча, вул. Шевченка

технічне об-
слуговуван-
ня ПЛ-0,4кВ

ТП-8165, ТП-
8170, ТП-8165, 

ТП-5654, 
ТП-8143

05-08.05.2019,
10-11.05.2019

вул. Кочури, пров. Кочу-
ри, вул. Радянська, вул. 

Київська

технічне об-
слуговуван-
ня ПЛ-0,4кВ

ТП-5362, ТП-
4752, ТП-5655, 

ТП-5275

06.05.2019
вул. Академіка Заболот-

ного, 154, 156, 156/1, 
156/2

капітальний 
ремонт ТП ТП-1817

07-08.05.2019 вул. Генерала Потапо-
ва, 1Д

капітальний 
ремонт РП РП-81

13.05.2019 вул. Сеченова, 7, 9 капітальний 
ремонт ТП ТП-1765

14.05.2019

вул. Ніщенського Петра, 
8, 10, 12, вул. Курська, 
18, 20, 22, вул. Фучіка 

Юліуса, 17, 19

капітальний 
ремонт ТП ТП-1861

14-15.05.2019
вул. Єреванська, 8А, 8Б, 
10, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 

14В, 14Г, 14Д, 16А

капітальний 
ремонт ТП ТП-1863

15.05.2019
вул. Сім’ї Іздіковських, 
37А, 39, 39А, 41А, вул. 

Академіка Карпінського, 4

капітальний 
ремонт ТП ТП-1848

17.05.2019
просп. Голосіївський, 122, 
124, 124А, вул. Васильків-

ська, 49

капітальний 
ремонт ТП ТП-1897

17.05.2019
вул. Васильківська, 49, 

51, просп. Голосіївський, 
122, 124А

капітальний 
ремонт ТП ТП-1898

18.05.2019 вул. Ломоносова, 75, 
77, 79

капітальний 
ремонт ТП ТП-1808

18.05.2019
просп. Лобановського, 

123, 190, 196, просп. 
Голосіївський, 22, 30А

капітальний 
ремонт ТП ТП-1816

20.05.2019 вул. Пирогівський шлях, 
50

капітальний 
ремонт ТП ТП-1833

02-03.05.2019

вул. Введенська, 26, 
32-34, 42-46, вул. Щека-

вицька, 21-25, 25, 29, вул. 
Волоська, 43/33, 47, вул. 

Почайнинська, 45/48

капітальний 
ремонт ТП ТП-2039

02-03.05.2019

вул. Ярославська, 24/26, 
26, 28, 28Б, 29, 30, 31, 32, 
33, 35/35, 40, вул. Нижній 
Вал 37, 37/20, 39, 41/27, 
49А, вул. Волоська, 29, 
31, 32/34, 36, 36/38, 37, 
вул. Межигірська, 20/37, 

24, 24А, 24Б, 26/24, 30, 32  

капітальний 
ремонт ТП ТП-479

03-06.05.2019
вул. Захарівська, вул. 

Волоська, вул. Хорива, 
вул. Введенська

капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ

ТП-210/1568, 
ТП-

1072,1410,579, 
РП-47, 

ТП4757/1335

04.05.2019

вул. І.Іжакевича, 7/10, 
9, 10/8, 12, пров. 

Чигиринський, 3, пров. 
Бестужева, 11, 13, 15, 17, 
19, 22А, вул. Межева, 3, 

3А, 4, 5, 6, 7/8, 8, 10, вул. 
Осиповського, 9А

капітальний 
ремонт ТП ТП-2036

04.05.2019 вул. Фролівська, 6/8 капітальний 
ремонт ТП ТП-2159

05.05.2019
вул. Автозаводська, 83, 

87, 87А, 89, пров. Дубро-
вицький, 37

капітальний 
ремонт ТП ТП-2062

06.05.2019 вул. Вишгородська, 5, 7, 
19, 19А

капітальний 
ремонт ТП ТП-1162

07.05.2019

вул. Кобзарська, 3/3�51, 
вул. Вишгородська, 63, 

65/1, пров. Кобзарський, 
1/65, вул. Золочевська, 

11/6�38, вул. Красицько-
го, 34А�77, вул. Орська, 
2/29�12, вул. Канєвська, 
3�13, вул. Моринецька, 

2/3�22/41, вул. Сошенка, 
1, пров. Моринецький, 

3�9А

капітальний 
ремонт ТП ТП-251

07.05.2019
вул. Вишгородська, 36А, 
36Б, 38А, вул. Пріорська, 
3А, вул. Макєєвська, 19

капітальний 
ремонт ТП ТП-1925

08.05.2019 вул. Кирилівська, 110, 
116, 116А, 118, 118/2

капітальний 
ремонт ТП ТП-1463

08.05.2019

вул. Володимира Саль-
ського, 2, 4, 8, 9/27, 11, 

вул. Вавілових, 15, 16/12, 
17, 18, 20/13, вул. Бер-

линського, 25, 27/9, вул. 
Подвойського, 8А/23

капітальний 
ремонт ТП ТП-1881

08.05.2019, 
10-11.05.2019, 
13-15.05.2019

вул. Петропавлівська, 
пров. Лютневий, вул. 

Тагільська

капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ

ТП-1568, ТП-
210, ТП-1602

20.05.2019

Андріївський спуск, 3, 
4/26, 5/31, 8, 9, 10А, вул. 

Покровська, 11/1, вул. 
Боричев ток, 23, 25, 27, 
пров. Зелинського, 7, 8

капітальний 
ремонт ТП ТП-725

22-27.05.2019 вул. Олени Теліги, 31-33 капітальний 
ремонт РП РП-153

24.05.2019 вул. Шполянська, пров. 
Артезіанський

розчищення 
ПЛ-0,4кВ  

25.05.2019 вул. Сокольська, пров. 
Верболозний

розчищення 
ПЛ-0,4кВ  

25.05.2019 вул. Кропівницького, вул. 
Павлівська

капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ

зб.832/16, 
ТП-4528

27.05.2019 вул. Сирецька, 36 капітальний 
ремонт ТП ТП-3813

27.05.2019 вул. Красицького розчищення 
ПЛ-0,4кВ  

28.05.2019

вул. Сирецька, 31�80, вул. 
Волковська, 2/5�28, вул. 

Бондарська, 5А, пров. 
Подільський, 1�12, пров. 

Розважевський, 9�14, 
пров. Садовського, 13

капітальний 
ремонт ТП ТП-3779

02-03.05.2019
вул. Райдужна, 31, 33, 

33А, 35, 35А, 37, 43, 45, 
47, 51, 53 

капітальний 
ремонт ТП ТП-4804

03.05.2019 вул.Садова, вул. Суво-
рова

технічне об-
слуговуван-
ня ПЛ-0,4кВ

ТП-5252, ТП-
7598, ТП-5251

04-07.05.2019 вул.Рибака, вул Курилів-
ська (С.Лазо), вул. Щорса

технічне об-
слуговуван-
ня ПЛ-0,4кВ

ТП-5657

06.05.2019, 
23.05.2019 вул. Алішера Навої, 41 капітальний 

ремонт ТП ТП-2461

06.05.2019, 
23.05.2019 вул. Миропільська, 8 капітальний 

ремонт ТП ТП-3187

06-07.05.2019  пров.Кантемирівський
капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ
ТП-6267

14-15.05.2019 вул. Петра Запорожця, 
9, 26

капітальний 
ремонт ТП ТП-3765

20.05.2019
вул. Космічна, 3,  

вул. Юності, 7,  
вул. Шалетт, 10

капітальний 
ремонт РП РП-78

24-25.05.2019 вул. Суворова
розчищення 

траси ПЛ-
0,4кВ

 

29-30.05.2019
бульв. Перова, 27А, 48, 
48Б, 50, 50А, 50Б, 52, 
просп. Ватутіна, 22В 

капітальний 
ремонт ТП ТП-4285

29-30.05.2019 вул. Кібальчича Миколи, 
7, 7А, 7Б, 11, 11А

капітальний 
ремонт ТП ТП-4327

31.05.2019
просп. Ватутіна, 24В, 26, 
26Б, вул. Кібальчича, 5, 

5А, 5Б

капітальний 
ремонт ТП ТП-4287

02.05.2019
вул. Лютеранська, 3, 4, 
6, 6А, 8, вул. Хрещатик, 

19/21

капітальний 
ремонт ТП ТП-183

03-04.05.2019
вул. Богдана Хмель-

ницького, 23, 29, вул. 
Леонтовича, 9

капітальний 
ремонт РП РП-62

04.05.2019
вул. Івана Франка, 5, 5А, 
7, 9, 9А, 12, 13, 15, 15А, 

16/2, 20

капітальний 
ремонт ТП ТП-39

04.05.2019

вул. Ярославів Вал, 3, 
5, 4/8, 6, 8, 10, 10Б, 14, 
14Е, 14Г, 16, 16Б, вул. 

Лисенка, 1, 2

капітальний 
ремонт ТП ТП-42

04.05.2019 вул. Кропивницького, вул. 
Павлівська

технічне об-
слуговуван-
ня ПЛ-0,4кВ

ТП-832/16, 
ТП-4528

05.05.2019
вул. Бойчука Михайла, 

2/34, 4, 6, бульв. Дружби 
Народів, 32, 32А

капітальний 
ремонт ТП ТП-376

05.05.2019
вул. Івана Кудрі, 36, 38А, 
38Б, 41/22, бульв. Прий-

маченко Марії, 7

капітальний 
ремонт ТП ТП-1456

07.05.2019

бульв. Тараса Шевченка, 
1, 1А, 3 вул. Велика Ва-

сильківська, 2, 4, 6, 8, 10,  
Хрещатик, 46, 46А, 50В, 
вул. Пушкінська, 21, 21А, 

22, 23Б, 24А, 24Б

капітальний 
ремонт ТП ТП-46

13.05.2019 пров.Мічуріна
капітальний 
ремонт ПЛ-

0,4кВ
Зб.РП-210/4

19-20.05.2019

Бессарабська площа, 5, 
5А, вул. Хрещатик, 27, 

27А, 29/1, вул. Дарвіна, 1, 
2, Крутий спуск, 1/2, 2/1, 
3Б, 3В, 5, вул. Круглоуні-

верситетська, 4

капітальний 
ремонт ТП ТП-482

19-20.05.2019

вул. Хрещатик, 13/4, 15, 
15/4, 17, 19, 19А, вул. Лю-
теранська, 3, вул. Занько-

вецької, 3/1, 4/15, 6

капітальний 
ремонт ТП ТП-1915

21-22.05.2019

бульв. Тараса Шевченка, 
4, 6, вул. Хрещатик, 46, 
46А, 50В, вул. Пушкін-
ська, 21, 21А, 22, 23Б, 

24А, 24Б

капітальний 
ремонт ТП ТП-483

21-22.05.2019
вул. Велика Васильківська, 
73, 75, 77-79, 79, 81А, вул. 

Предславинська, 6

капітальний 
ремонт ТП ТП-424

23.05.2019 вул. Будіндустрії, 5А, 5Б, 
7, 7-9, 9

капітальний 
ремонт ТП ТП-1814

28.05.2019 вул. Омельяновича-Пав-
ленка, 5, 7, 11

капітальний 
ремонт ТП ТП-67

ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі»
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№17 (5209)

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа 

(корис-
на), кв. м

Тип 
будинку

Характерис-
тика об’єкта 

оренди

Технічний 
стан об’єкта і 

інформація про 
забезпечення 
комунікаціями

Вартість 
об’єкта 

оренди, грн 
без ПДВ

Запропоноване цільове 
використання об’єкта 

оренди  

Розмір 
стартової/

місячної 
орендної 

плати, грн

Орендна 
ставка 

у %
Фото

Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – КП «Київжитлоспецексплуатація» (м. Київ, вул. Володимирська, 51-а, 234-23-24; р/р 2600230946101  в АТ «БАНК КРЕДИТ  
ДНІПРО», м. Київ, код банку 305749, код ЄДРПОУ 03366500)

1 вул. Жмерин-
ська, 30 літ. А 125,6 Нежилий

Примі-
щення,  1 

поверх

Приміщення по-
требують ремонту, 

комунікації в 
наявності 

2619000,0
11. Розміщення тор-
говельного об’єкта з 

продажу продовольчих 
товарів, крім товарів 

підакцизної групи

10912,50 5
31.01.2019

ФО-П 
Работська 

К.В.

2
просп. Георгія 
Гонгадзе, 20 

літ. В' 
75,9 Нежилий

Примі-
щення,  1 

поверх

Приміщення по-
требують ремонту, 

комунікації в 
наявності

1478000,0,0

41. Розміщення пе-
рукарні 3695,00 3

28.02.2019

ФО-П Бо-
гатиренко 

І.О.

3 вул. Гната Юри,             
7 літ. А 22,0 Нежилий

Примі-
щення,  2 

поверх

Задовільний, кому-
нікації в наявності

384220,0,0

41. Розміщення пе-
рукарні 960,55 330.11.2018

ФО-П Чеба-
ков О.І.

Балансоутримувач – КП «Київпастранс» (Автобусний парк № 7) (04070, м. Київ, Набережне шосе, 2, 254-65-27; р/р 26006300247258 у ТВБВ № 10026/045 
філія – ГУ по м. Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк», МФО 322669, код ЄДРПОУ 26124343)

4 просп. Бажана, 
3-А літ. В 311,7 Нежилий Будівля 

Задовільний,  
комунікації в на-

явності

5667000,00 41 Розміщення суб’єктів 
господарювання, діяль-
ність яких спрямована 
на організацію та про-

ведення занять різними 
видами спорту

14167,50  3 
31.03.2019

ФО-П 
Базарківн 

О. Ю.

Балансоутримувач – КП «Київпастранс» (Дарницьке трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо) (04070, м. Київ, Набережне шосе, 2, 254-65-27;  
р/р 26008300235097  в ТВБВ № 10026/0104 філії – ГУ по м. Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк» МФО 322669, код ЄДРПОУ 03328729)

5
вул. Павла 
Усенка, 7/9 

корп. 10
59,0 Нежилий Приміщення  

на 1 поверсі

Задовільний, елек-
тропостачання в 

наявності 

973200,00 33. Розміщення суб’єкта 
господарювання, який 
здійснює виробничу ді-

яльність (площа 14,0 кв. м) 
13. Розміщення кафе, 

яке не здійснює продаж 
товарів підакцизної гру-

пи (площа 45,0 кв. м)

4866,00   6

31.01.2019

ТОВ 
«Експерт 
Альянс»

Балансоутримувач – КП «Госпкомобслуговування»  (01044, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6-а, тел. 202-73-03,  р/р 26002243919900 в ПАТ «УкрСиб-
банк» в м. Харкові. Код банку 351005, ЄДРПОУ 21465789)

6

вул. Будінду-
стрії, 9 літ. Ж 387,4 Нежилий

Приміщення 
на  1 та 2 
поверхах

Задовільний, елек-
тропостачання  та 
водопостачання в 

наявності 

5133770,00

33. Розміщення суб’єкта 
господарювання, який 

здійснює виробничу 
діяльність 

25668,85     6

31.01.2019

ФО-П Чеба-
ков О. І.вул. Будінду-

стрії, 9 літ. Е 236,8 Нежилий Приміщення 
на 1 поверсі

Задовільний, елек-
тропостачання в 

наявності 

По об’єктах,  зазначених в оголошенні, можливе альтернативне використання.
Строк оренди 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відпо-
відність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, 
у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають: 

– заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до  Положення; і
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату. 
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою:           

вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-76, 202-61-77, 202-61-96.     

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціа-
ліста відділу правової експертизи актів Київської міської ради та правової допомоги управління правового 
забезпечення діяльності Київської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення кон-
курсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.02.2002 №169 (з наступними змінами), та Типових професійио-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного управління державної служби 
України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії такі документи: 
заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством 
обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; за-
повнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені 
у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; копію облікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законо-
давством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї за 2018 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного державного реєстру 
декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки 
розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. Інформація 
щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044 (на конкурс). Телефон для 
довідок 202-72-29.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціа-
ліста відділу реєстрації проектів рішень та архівної справи управління організаційного та документального 
забезпечення діяльності Київської міської ради (на час відпустки для догляду за дитиною основного пра-
цівника) (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення кон-
курсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.02.2002 №169 (з наступними змінами), та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного управління державної служби 
України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії такі документи: 
заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством 
обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; за-
повнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені 
у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; копію облікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законо-
давством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї за 2018 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного державного реєстру 
декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки 
розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. Інформація 
щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044 (на конкурс). Телефон для 
довідок 202-72-29.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 127,6 кв. м, розташоване в 

житловому будинку за адресою: вулиця Грушевського, буд. 28/2. Забезпечення комунікаціями: ЦО, електропостачання, водо-
забезпечення – є, технічний стан – потребує ремонту.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.01.2019 – 4895000 грн без ПДВ, оцінка здійснена товариством з обмеженою відпо-
відальністю «Трибьют – Консалтинг».

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району  
м. Києва» (провулок Мар’яненка, 7, 254-42-24, 280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення громадської приймальні депутата, якщо орендована 
площа не використовується для провадження підприємницької діяльності (п. 61 Методики), терміном на 2 роки 364 дні. Відповідно 
до п.п. 7.2.4 п. 7 Положення про оренду, затвердженого рішенням Київради № 253/6304 від 06.12.2018, посилання на можливість 
альтернативного цільового використання об’єкта оренди не здійснюється.

Орендна ставка – 50 кв. м – 1 грн на рік, 77,6 кв. м – 4 %, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на 
індекс інфляції) – 9933,99 грн без ПДВ.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: 
м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста 
Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала 
позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки 
майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової 
орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; і
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну 

плату. Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 
стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу 
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», р/р 26001192399100. Публічне акціонерне 
товариство «УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211;

• Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатись за телефонами до підприємства-балансоутримувача.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Ініціативною групою співвласників житлового будинку по Харківському шосе,152 (кв. 255-434, 651-654)  

м. Києва в складі: Касьянчук С.М. (кв. 424), Іванкова І.М. (кв. 284), Сафроняк М.В. (кв. 415), Овсянніков Р.М. (кв. 
380), Медведєв Ю.Б. (кв. 369) скликаються установчі збори ОСББ зазначеного багатоквартирного будинку, які 
відбудуться 14 травня 2019 року о 19.00 в актовій залі школи №289 (вул. Славгородська, 14). 

Проект порядку денного:
1. Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та затвердження його назви.
2. Затвердження статуту та кошторису ОСББ.
3. Обрання органів управління ОСББ.
4. Інше.
З проектом статуту та кошторису можна ознайомитись та надати свої зауваження з 01 по 11 травня, в Viber 

(+380672441712) група: «ХШ 152 секция Г-Д» або у консьєржа.
При собі необхідно мати: правовстановлюючий документ на житлове або нежитлове приміщення (свідоцтво, 

договір купівлі-продажу тощо) та документ, що посвідчує особу власника.

Втрачений Державний акт на земельну ділянку за адресою: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Садова, 129, № 1 (САДІВНИЧЕ ТО-
ВАРИСТВО «БЛАКИТНІ ПІСКИ» ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА) на ім’я Колесник Ніни Миколаївни, 1935 року народження, 
вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нежитлових приміщень, які перебувають на балансовому утриманні комунального підприємства «Керуюча компанія з об-
слуговування житлового фонду Печерського району м. Києва». Перелік об’єктів наведений нижче. 

Конкурс відбудеться об 11.00 17 травня 2019 року в приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, фойє актової зали на 2 поверсі. 
Конкурсна документація та інші матеріали оформляються відповідно до вимог додатку 2 до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (у редакції рішення Київської міської ради від 06.12.2018 № 253/6304).
Місце подання конкурсної документації: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, кім. 210 (пн. – чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45).
Кінцевий термін подання конкурсної документації до 18.00 13.05.2019 року.

п/н

Інформація про об’єкт оренди

Цільове використання

Стар-
товий 
розмір 

орендної 
плати

Строк 
оренди Крок аукціону

Авансовий орендний платіж 
для участі у конкурсі Умови конкурсу

Адреса, тип 
будинку

Площа, кв. м Технічна характе-
ристика (поверх, 

стан об’єкта, наяв-
ність комунікацій)

Оціночна 
вартість 

станом на
загаль-

на
ко-

рисна
Розмір, грн 

без ПДВ 

Реквізити 
для внесення 

платежу
основні додат-

кові

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

вул, Михайла 
Бойчука, 15 

житловий 
будинок

 77,0  77,0

нежитлові примі-
щення, підвальний 

поверх,технічне облад-
нання та комунікації 
відсутні. Технічний 

стан приміщень – за-
довільний

Станом на 
30.09.2018 
1314800,00 
грн без ПДВ 

Для розміщення: 
– приватних закладів охорони 
здоров’я, суб’єктів господа-
рювання, що діють на основі 

приватної власності і проводять 
господарську діяльність з медич-

ної практики в інших місцях; 
– перукарень; 

– офісних приміщень. 

 9861,00 
без ПДВ

2 роки 
364 дні 

 Мінімальний 
– 5% і  

не більше ніж  
10 % най-

більшого стар-
тового розміру 
орендної плати 

відповідно 
до запро-

понованого 
учасниками 

в конкурсних 
пропозиціях 

цільового 
призначення 
приміщення

Стартова 
орендна 

плата за 4 
місяці, але 
не менше 

ніж 4173,00 
грн 

Див. При-
мітку

Призначення 
платежу: аван-
сова орендна 

плата для 
участі у кон-

курсі на право 
оренди майна 
комунальної 

власності 
Одержувач: 
Комунальне 

підприємство 
«Керуюча 
компанія з 

обслуговуван-
ня житлового 
фонду Печер-
ського району 
м. Києва», р/р 

26001192399100 
Публічне 

акціонерне 
товариство 

«УкрСиббанк», 
МФО: 351005, 

ЄДРПОУ: 
35692211

– укладання договору оренди з переможцем кон-
курсу відповідно до умов Типової форми договору 

про передачу майна територіальної громади 
міста Києва в оренду, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 
із змінами до нього та виконання його умов; 

– орендна плата відповідно до конкурсної пропо-
зиції переможця, але не менше стартової; 

– компенсація потенційним орендарем витрат 
орендодавця або іншого суб’єкта на здійснення 

незалежної оцінки об’єкта оренди (передує укла-
данню договору оренди); 

– протягом місяця після укладання договору 
оренди орендар зобов’язаний застрахувати 
об’єкт оренди не менше ніж його вартість за 

висновком або актом оцінки майна на користь під-
приємства-балансоутримувача, надати страховий 
поліс або договір і платіжне доручення про сплату 
страхового внеску орендодавцю та підприємству-

балансоутримувачу, постійно поновлювати до-
говір страхування таким чином, щоб увесь строк 

об’єкт був застрахований); 
– орендна плата за кожний наступний місяць 
визначається шляхом коригування орендної 

плати за попередній місяць на індекс інфляції за 
поточний місяць; 

– компенсація потенційним орендарем витрат на 
опублікування оголошень про вивчення попиту 

на об’єкт оренди та інформації про конкурс в 
газеті «Хрещатик» (передує укладанню договору 

оренди); 
– використання об’єкта оренди за цільовим при-

значенням; 
– авансова орендна плата не повертається 

переможцю або іншим учасникам конкурсу, яким 
пропонувалось підписати договір оренди, у разі 

непідписання ними договору оренди; 
– сума авансової орендної плати для участі у 

конкурсі повертається підприємством-балансоу-
тримувачем протягом трьох робочих-днів іншим 

учасникам конкурсу, після отримання повідомлен-
ня орендодавця.

 -

 2.

вул. Шота 
Руставелі, 12 
А, житловий 

будинок. 
Будинок – 
пам’ятка 

архітектури та 
містобудуван-
ня місцевого 

значення

 38,6  37,6

Нежитлові приміщен-
ня, перший поверх, 

технічне обладнання 
відсутнє, комунікації 

наявні (санвузол). Тех-
нічний стан приміщень 

– задовільний 

Станом на 
31.05.2018 
1311900,00 
грн без ПДВ

Для розміщення: 
– офісних приміщень

 8746,00 
без ПДВ

 3.

вул. Пилипа 
Орлика, 24/1, 

житловий 
будинок

 227,3  215,1

Нежитлові приміщен-
ня, перший поверх, 

технічне обладнання 
відсутнє, комунікації 

наявні (санвузол). Тех-
нічний стан приміщень 

– задовільний

Станом на 
30.06.2018 
6880400,00 
грн без ПДВ

Для розміщення: 
– офісних приміщень; 

– громадських та благодійних 
організацій на площі, що не ви-

користовується для провадження 
підприємницької діяльності.

45869,33 
без ПДВ

 4.

 Тверський 
тупик, 6/8, 
житловий 
будинок

 221,7  219,3

Нежитлові приміщен-
ня, перший поверх 
– 49,8 кв. м, цоколь 

– 171,9 кв. м, технічне 
обладнання відсутнє, 

комунікації наявні 
(санвузол). Технічний 
стан приміщень – за-

довільний

Станом на 
31.03.2018 
4966300,00 
грн без ПДВ

Для розміщення: 
– громадських та благодійних 

організацій на площі, що не ви-
користовується для провадження 

підприємницької діяльності; 
– розміщення тренажерних залів; 

– приватних закладів охорони 
здоров’я, суб’єктів господа-
рювання, що діють на основі 

приватної власності і проводять 
господарську діяльність з медич-

ної практики в інших місцях.

37247,25

5.

вул. Михайла 
Бойчука, 

17/10,
житловий 
будинок

127,4 125,4

Нежитлові приміщен-
ня, перший поверх, 

технічне обладнання 
відсутнє, комунікації 
наявні (вбиральня). 

Технічний стан примі-
щень – задовільний

Станом на 
31.07.2018 
2990000,00 
грн без ПДВ

Для розміщення: 
– офісних приміщень. 19933,33

Примітка. Від особи, яка раніше зверталась із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (у редакції рішення 
Київської міської ради від 20.12.2018 № 476/6527) і отримала позитивний висновок рецензента щодо оцінки майна, не вимагається надання документа про сплату авансової орендної плати. Від особи, яка зверталась із заявою згідно з пунктом 
7.5 цього Положення, необхідною умовою є подача документа про сплату другої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua та за телефоном 280-56-19.
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ – ЦЕ БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

Київ
Європаце

ЩЕПЛЕННЯ — ЄДИНИЙ ОБЕРІГ
НАДОЛУЖУЙТЕ ТЕ, ЩО ПРОПУСТИЛИ

Якщо ваша дитина пропустила щеплення за календарем, не по-
трібно починати вакцинацію з початку. Просто складіть із лікарем 
графік щеплень тих доз, яких не вистачає.

ДОДАТКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ НЕ ПОТРІБНІ
Перед початком вакцинації не потрібно робити додаткових обсте-
жень (наприклад, аналізів крові або сечі, «імунограми» тощо). Про-
ведення таких аналізів не передбачене міжнародними рекоменда-
ціями чи наказами МОЗ України.

ПОРАДЬТЕСЯ З ЛІКАРЕМ
Якщо після щеплення дитину турбують підвищена температура тіла, 
висип, нежить, кашель, дратівливість, не варто займатися самодіаг-
ностикою і самолікуванням. Проконсультуйтеся з лікарем!

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ІМУНОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ
Якщо лікар визначає протипокази до вакцинації терміном по-
над 2 тижні, часто це є некоректним і медично необгрунтованим. 
Зверніться за рекомендаціями до імунологічної комісії в міській або 
районній лікарні чи поліклініці.

ЗАХИСТ ВІД ПОЛІО – МІНІМУМ ЧОТИРИ ДОЗИ ВАКЦИНИ
Захищеною є та дитина, яка має щонайменше чотири дози вакцини 
проти поліомієліту.

ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – НЕ ПРОТИПОКАЗИ
Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання (наприклад, 
бронхіальна астма, діабет) – це не протипокази до ще-
плення! Навпаки, діти з хронічними хворобами – більш 
уразливі, тому їх передусім треба захистити за допомо-
гою вакцинації.

СПЕЦІАЛЬНОЇ «ПІДГОТОВКИ» ДО ВАКЦИНАЦІЇ НЕ ІСНУЄ
Перед щепленням не рекомендовано вживати жодних 
медикаментів (жарознижувальних, протиалергійних) 
для «підготовки до вакцинації», не потрібна дієта чи 
будь-які зміни у звичному режимі дня дитини.

7 ВАЖЛИВИХ ФАКТІВ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

ВАКЦИНАЦІЯ ЗАХИЩАЄ ДІТЕЙ ВІД ТАКИХ ХВО-
РОБ ЯК ДИФТЕРІЯ, КІР, СВИНКА, КОКЛЮШ. 

ВАКЦИНИ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗАПОБІГТИ СМЕРТЕЛЬНИМ ХВОРОБАМ.

БЕЗ ВАКЦИНАЦІЇ ДІТЯМ І ДОРОСЛИМ ЗАГРОЖУЮТЬ ХВОРОБИ, 
УСКЛАДНЕННЯ Й НАВІТЬ СМЕРТЬ.

Департамент суспільних комунікацій КМДА


