
Марафон проходитиме за маршру-
том: старт із вулиці Великої Васильків-
ської, 55 (територія НСК «Олімпійський») 
– вулиця Саксаганського – площа Пере-
моги – проспект Перемоги (непарний 
бік) до перехрестя з провулком Польо-
вим – розворот (проспект Перемоги, 45) 
– проспект Перемоги – площа Перемоги 
– вулиця Саксаганського – вулиця Велика 
Васильківська – розворот на перехресті з 
вулицею Джона Маккейна (вулиця Івана 
Кудрі) – вулиця Велика Васильківська 
– вулиця Жилянська – фініш на вулиці 
Великій Васильківській, 55 (територія 
НСК «Олімпійський») (3 кола).

За інформацією організаторів, Kyiv 
Euro Marathon – це справжнє бігове свято 
в столиці за підтримки Представництва 
Європейського Союзу в Україні та по-
сольств держав – членів ЄС. У 2019 році 
головною метою цього заходу є святку-
вання днів Європи в Україні, демонстра-
ція прихильності спільним цінностям 
усіх країн континенту, залучення киян 
до активного способу життя. 

12 травня на старті, поблизу головної 
спортивної арени України НСК «Олім-
пійський», збереться понад 3000 бігунів 
із різних країн світу. 

Цього року на учасників чекають 
оновлена швидкісна траса та дистанції 

для будь-якого рівня підготовки: 6 км, 12 
км, напівмарафон, марафон, командна 
марафонська естафета та дитячі забіги. 
Ще одне нововведення – змагання зі 
скандинавської ходьби на дистанцію 6 
км. На фінішерів усіх дистанцій чекають 
пам’ятні медалі,  дизайн яких тематично 
продовжує медалі попередніх років.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Відкриття стартового містечка: 12 

травня 2019 р. о 07.00, м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 55, НСК «Олім-
пійський».

Розклад стартів (може бути змінений):
9.00 – марафон; ліміт часу – 6 годин. 

Учасники долають 3 кола маршрутом 
змагань.

9.00 – марафонська естафета; ліміт 
часу – 6 годин. Команда складається з 

5 учасників. Кожен член команди може 
бігти лише один етап. Кожен етап до-
лає лише один учасник команди. По-
рядок подолання етапів марафонської 
естафети: 6 км + 12 км + 6 км + 12 км 
+ 6,195 км. Заборонено змінювати по-
рядок етапів.

09.15 – напівмарафон. Ліміт часу – 
2,5 години. 

09.30 – EURO 12K. Ліміт часу – 2 го-
дини. 

09.45 – EURO 6K. Ліміт часу – 1 година.
09.50 – Nordic Walking 6K. Ліміт часу 

– 1 година.
11.30 – Kids Run, School Race.
15.00 – закриття траси марафону.
Нагородження переможців:
10.50 – напівмарафон – чоловіки.
11.00 – напівмарафон – жінки.
11.10 – EURO 6K – чоловіки.
11.20 – EURO 6K – жінки.
12.10 – EURO 12K – чоловіки.
12.20 – EURO 12K – жінки.
12.30 – марафон – чоловіки.
12.40 – марафон – жінки.
13.00 – марафонська естафета.
Детальніше про марафон можна  

дізнатися на сайті: 
https://www.kyiveuromarathon.com/
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KYIV EURO MARATHON 2019 проводиться з метою:
•  Святкування Дня Європи в Україні.
•  Зміцнення іміджу України як туристично привабливої країни.
•  Пропаганди здорового способу життя та залучення населення до регулярних занять 

фізичною культурою і спортом.
•  Розвитку масового спорту в Києві та Україні.
•  Стимулювання зростання спортивних досягнень з бігу на довгі дистанції.

ДОВІДКА

У травні Київ відзначить 
День пам’яті та 
примирення і 74-у 
річницю перемоги над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

Київ готується до відзначення Дня пам’яті та при-
мирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні. У КМДА затверджено відповідний 
план урочистих і культурно-просвітницьких подій, 
а також передбачено надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги київським ветеранам війни 
і жертвам нацистських переслідувань.

6 травня у Колонній залі Київської міської держад-
міністрації відбудеться святкова зустріч керівництва 
міста з учасниками бойових дій Другої світової війни, 
представниками громадських організацій ветеранів 
війни та праці.

7 травня у Пущі-Водиці привітають ветеранів війни, 
учасників антитерористичної операції, які перебува-
ють на лікуванні у Київському міському клінічному 
госпіталі ветеранів війни (вул. Ф. Максименка, 26).

9 травня традиційно у парку Вічної Слави пройде 
урочиста церемонія покладання квітів до могили 
Невідомого солдата.

9 травня, з 11.00 – до 17.00, у Національному музеї 
історії України у Другій світовій війні відбудуться 
поминальний реквієм «Пам’ять» та молебень за мир 
в Україні у рамках концертно-тематичної програми 
«Пам’ятаємо – Перемагаємо!».

9 травня, з 12.00 – до 18.00, на Співочому полі 
Печерського ландшафтного парку для відвідувачів 
підготують мистецьку програму «Рокам ніколи пам’яті 
не стерти» за участю майстрів мистецтв, художніх 
аматорських і ветеранських самодіяльних колективів.

8 – 9 травня в усіх районах столиці передбачені 
тематичні концертні програми, а упродовж всього 
травня – уроки пам’яті, виховні години, реквієми, 
тематичні просвітницькі проекти, творчі та наукові 
заходи, конференції, засідання за круглим столом, 
концерти, книжкові виставки тощо.

Мер Києва вшанує 
пам’ять Джона Маккейна 
у Вашингтоні

На початку травня на запрошення Міжнародного 
республіканського інституту (IRI) мер Києва Віталій 
Кличко відвідає Вашингтон, США.

Він візьме участь та виступить на урочистому за-
ході, присвяченому вшануванню пам’яті сенатора 
Джона Маккейна. Окрім Віталія Кличка, на вечорі 
виступлять відомі американські політики. 

Під час церемонії сенатора, який очолював IRI 
протягом 25 років, посмертно нагородять відзнакою 
Національного фонду розвитку демократії (США).

Також на заході вручать спеціальну премію Між-
народного республіканського інституту, якою цього 
року IRI відзначив народ Венесуели за прагнення до 
свободи та демократії.

Під час візиту до США, мер Києва зустрінеться 
також зі спеціальним представником Держдепар-
таменту США з питань України Куртом Волкером, 
керівництвом USAID, керівниками Міжнародного 
республіканського інституту та іншими впливовими 
американськими політиками.

12 травня в столиці 
стартує ІV Київський Євро 
Марафон

12 травня, у неділю, з 9.00 розпочнеться  
«ІV Київський Євро Марафон» (ІV Kyiv Euro Marathon). 
Проведення спортивної події підтримано відповідним 
розпорядженням КМДА №747. Документом передбачено 
заборону руху всіх видів транспорту з 8.00 до 15.30 в 
день проведення марафону за маршрутом забігу.
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Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 03020, 

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41. 
Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговуван-

ня житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 03186 м. Київ,  
вул. Левка Мацієвича, 6.

1. Нежитлове приміщення (1 поверх), окремо розташована споруда за адресою: 
просп. Космонавта Комарова, 9-а, загальною площею 27,0 кв. м та корисною площею 27,0 
кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення 
об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість 
майна проведена 24.01.2019 ТОВ «Трибьют Консалтинг» станом на 31.12.2018 і 
становить 554000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: 
розміщення перукарні, розмір орендної ставки становить 3% від вартості майна 
(розмір місячної орендної плати становить 1385,00 грн (без ПДВ). Приміщення можна 
використовувати для інших цілей.

2. Нежитлове приміщення (1 поверх), окремо розташована споруда за адресою: 
вул. Академіка Білецького, 4, загальною площею 36,0 кв. м та корисною площею 36,0 
кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення 
об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість 
майна проведена 24.01.2019 ТОВ «Трибьют Консалтинг» станом на 31.12.2018 і 
становить 739000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: 
розміщення перукарні, розмір орендної ставки становить 3% від вартості майна 

(розмір місячної орендної плати становить 1847,50 грн (без ПДВ). Приміщення можна 
використовувати для інших цілей.

3. Нежитлове приміщення (підвал), яке розташоване в житловому будинку (частина 
будинку) за адресою: вул. Миколи Василенка, 23-а, загальною площею 27,8 кв. м та 
корисною площею 27,8 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення 
забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про вклю-
чення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова 
вартість майна проведена 25.03.2019 ФОП Чубенко Д.В. станом на 28.02.2019 і 
становить 360900,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: 
розміщення перукарні, розмір орендної ставки становить 3% від вартості майна 
(розмір місячної орендної плати становить 902,25 грн (без ПДВ). Приміщення можна 
використовувати для інших цілей.

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 – м. Київ 03186, 
вул. Левка Мацієвича, 6, (Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», 
р/р № 26000261583 ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО: 320478, код ЄДРПОУ: 35756919, 
електронна пошта – kab8@ukr.net).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення 
зацікавлених осіб із об’єктом оренди протягом робочого часу: 249-43-95, 249-43-70, 
електронна пошта – kab8@ukr.net, адреса: вул. Левка Мацієвича, 6, кімн. № 8, 10.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого 
робочого дня, наступного за датою публікації, за адресою: 03020, просп. Повітроф-
лотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. 
Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32, 207-09-34.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до кому-
нальної власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери 

управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна  

адміністрація 03020 м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41. 
Балансоутримувач – Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 03087 м. Київ, вул. Пітерська,12. 
Нежитлове приміщення, яке   розташоване на 4 поверсі середньої загально-

освітньої школи № 279 за адресою: м – н Жуляни, вул. С. Колоса, 50, загальною 
площею 57,78 кв. м та корисною площею 48,15 кв. м. Технічний стан приміщення 
задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про 
включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. 
Ринкова вартість майна проведена 20.12.2018 ФОП Мовчан В.А. станом на 
30.11.2018 і становить 967000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником 
мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, який провадить 
діяльність у сфері освіти, погодинна оренда, розмір орендної ставки становить 

4% від вартості майна (розмір місячної орендної плати (стартова орендна плата) 
становить 2793,56 грн, розмір орендної плати за одну годину становить 5,82 грн 
(без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання 
приміщення. Пн – Пт з 14.30 до 18.30 (20 год. на тиждень). Приміщення можна 
використовувати для інших освітніх послуг.

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 – м. Київ 
03087, вул. Пітерська, 12, (Балансоутримувач – Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації, р/р № 31558243377847 ГДКУ  
м. Києва, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37485490, електронна пошта – RUО6113@i.ua).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення 
зацікавлених осіб із об’єктом оренди протягом робочого часу: 242-07-28, 243-65-38, 
електронна пошта – RUО6113@i.ua, адреса: вул. Пітерська, 12, кімн. № 106, 205.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого 
робочого дня, наступного за датою публікації, за адресою: 03020, просп. Пові-
трофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати в оренду об’єкт, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна 
адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення 
будівлі-сміттєзбірника першого поверху, загальною площею 30,25 
кв. м, розташоване за адресою: просп. Ватутіна, 14-а. Технічний 
стан приміщення задовільний, комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 557200,00 
грн (без ПДВ).

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча ком-
панія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району 
м. Києва» (вулиця Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: для 
розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, 
крім підакцизної групи товарів (5%), термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 2321,67 грн (без ПДВ).
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші 

варіанти цільового призначення, у такому випадку стартова орендна 
плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають намір взяти 
майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у 
додатку 4 до цього Положення;

• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової оренд-
ної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з об-
слуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» 
– для внесення платежу:

Адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г;
п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»;
МФО: 351005;
Код ЄДРПОУ: 39606435;
ІПН: 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 

днів, з наступного дня публікації за адресою: 02094 м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за телефоном: 559-39-34.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір 
передати майно в оренду.

Орендодавець: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, тел. 280-15-39).

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

Інформація про об’єкт оренди: 
– місцезнаходження об’єкта оренди: м. Київ, вул. М. Бойчука, 16; 
– загальна площа (корисна площа): 62,6 кв. м (62,6 кв. м); 
– тип будинку: житловий будинок;
– характеристика об’єкту оренди: нежитлові приміщення підвального поверху; 
– технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення комунікаціями): потребує 

ремонту (можливе підключення тепло-водо-електропостачання);
– оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.10.2018 – 1 058 800,00 грн 

(без ПДВ); (суб’єкт оціночної діяльності ФОП Щаслива Н. 3.) 
Запропоноване цільове використання об’єкта оренди: за заявою ініціатора, 

цільове використання та строк оренди – для розміщення офісу; 2 роки 364 дні.
Можливе альтернативне цільове використання об’єкту оренди (у такому випадку, 

стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки).
Орендна ставка: 8%, стартова орендна плата: 7058,67 грн (без ПДВ) (коригується 

на індекс інфляції). Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звернутися 
до балансоутримувача.

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 № 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 за-
свідчують 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;
– 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 Печер-
ського району м. Києва», р/р 26001192399100 Публічне акціонерне товариство  
«УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи 
з першого робочого дня, наступного за датою публікації, за адресою: м. Київ, 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 квітня 2019 року 
у справі № 640/3088/19 суддею Бояринцевою М.А. відкрито провадження в ад-
міністративній справі за позовом Смаглюка О.В. до виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання протиправним 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) від 21 грудня 2016 року № 1297 «Про встановлення тарифів на 
теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, 
постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води та вартість витрат на проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Перший український експертний центр». Судове 
засідання призначене на 13 травня 2019 року о 13.30 та відбудеться в приміщенні 
Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: місто Київ, вул. Велика 
Васильківська, 81-а, зал судового засідання № 101.

Оголошення орендодавця Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
про намір передати майно в оренду

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України оголошує про намір передати в оренду державне майно НАН України, що 
знаходиться на балансі Інституту та розташоване за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154.

№ 
п/п

Назва 
органу 

управління

Балансоутри-
мувач

Найменування та місцезнахо-
дження об’єкта оренди

За-
гальна 
площа, 

кв. м

Вартість 
майна за 

незалежною 
оцінкою

Реєстровий 
номер майна

Мета 
викорис-

тання

Макси-
мально 

можливий 
строк 

оренди

Примітка

1

Національ-
на акаде-
мія наук 
України

Інститут мікро-
біології і віру-

сології ім. Д.К. 
Заболотного 
НАН України

Частина нежитлового примі-
щення другого поверху будівлі 

науково-адміністративного 
призначення кім. № 208, роз-
міщене за адресою: м. Київ, 

вул. Заболотного, 154

19,8

Від 
31.01.2019 р. 

12 842 грн 
за 1 кв. м

05417087.1.ГФ 
УФФС003 Під офіс До 

31.12.2021

Перелічене 
майно про-

понується до 
оренди зага-
лом, як група 
об’єктів в ці-
лому. Заяви 

про намір 
щодо части-

ни об’єкта 
оренди 

розгляду не 
підлягають

2

Національ-
на акаде-
мія наук 
України

Інститут мікро-
біології і віру-

сології ім. Д.К. 
Заболотного 
НАН України

Частина нежитлового примі-
щення другого поверху будівлі 

науково-адміністративного 
призначення кім. № 212, роз-
міщене за адресою: м. Київ, 

вул. Заболотного, 154

5,8

Від 
31.01.2019 р. 

12 723 грн 
за 1 кв. м

05417087.1.ГФ 
УФФС003 Під склад До 

31.12.2021

3

Національ-
на акаде-
мія наук 
України

Інститут мікро-
біології і віру-

сології ім. Д.К. 
Заболотного 
НАН України

Частина нежитлового примі-
щення другого поверху будівлі 

науково-адміністративного 
призначення кім. № 210 та 

групу приміщень, розміщених 
за адресою: м. Київ, вул. За-

болотного, 154

35,9

Від 
31.01.2019 р. 

12 796 грн 
за 1 кв. м

05417087.1.ГФ 
УФФС003

Під інше 
викорис-

тання 
(роз-

міщення 
лабора-

торії)

До 
30.11.2021

4

Національ-
на акаде-
мія наук 
України

Інститут мікро-
біології і віру-

сології ім. Д.К. 
Заболотного 
НАН України

Частина нежитлового примі-
щення п’ятого поверху будівлі 

науково-адміністративного 
призначення кім. № 505, роз-
міщене за адресою: м. Київ, 

вул. Заболотного, 154

19,6

Від 
31.01.2019 р.  

12 211 грн 
за 1 кв. м

05417087.1.ГФ 
УФФС003 Під офіс До 

31.12.2021

Інші умови: відшкодування витрат Балансоутримувачу, з урахуванням місць загального користування, а саме: відшкодування комунальних та 
експлуатаційних послуг на утримання орендованого приміщення; відшкодування податку на землю; відшкодування витрат на розміщення оголо-
шення; відшкодування вартості незалежної оцінки майна. Укладення договору оренди за типовим зразком, затвердженим постановою Бюро Пре-
зидії НАН України. Обов’язкове здійснення страхування орендованого майна на користь Балансоутримувача на термін дії договору оренди. При 
надходженні двох і більше заяв, буде оголошено конкурс на право оренди даного об’єкта.

Кінцевий строк прийняття заяв про оренду: десятий робочий день після опублікування оголошення. 
Місце прийняття заяв про оренду: м. Київ, вул. Заболотного, 154, кім. № 159.
Контактна особа: Дюг Вікторія Володимирівна, тел./факс: (044) 526-90-06, E-mail: viktoriya-dyug@ukr.net.
Інша інформація: додатково інформацію розміщено на сайтах www.usnan.org.ua, www.imv.kiev.ua.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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У травні 2019 року кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитися 
на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа 
надали у Департаменті охорони здоров’я.

Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10.00 до 17.00 (тех-
нічна перерва з 13.30 до 14.00). Після обстеження всі охочі зможуть отри-
мати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію 
лікаря-фтизіатра.

Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та 
дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це 
один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розпо-
всюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження, у разі виявлення 
патології та у разі необхідності, лікарі відправляють пацієнтів на дообсте-
ження до профільних медзакладів столиці.

Графік роботи пересувного флюорографа на травень 2019 року

Дата проведення Район Місце проведення Адреса

02.05.2019 Дніпровський Амбулаторія № 7 
КНП ЦПМСД № 4

пров. Лобачевсько-
го, 2

06.05.2019 Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 
35

08.05.2019 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ Харківське шосе, 
121/3

13.05.2019 Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 
35

20.05.2019 Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 
35

22.05.2019 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ Харківське шосе, 
121/3

24.05.2019 Дніпровський Амбулаторія № 6 
КНП ЦПМСД № 1

вул. Кибальчича, 
13-А

27.05.2019 Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 
35

29.05.2019 Солом’янський Амбулаторія № 4 
КНП ЦПМСД № 2

просп. Лобано- 
вського, 2

30.05.2019 Дніпровський Амбулаторія КНП 
ЦПМСД № 2 просп. Миру 19/18

31.05.2019 Подільський КМПТД № 1 вул. Автозаводська, 
68
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У травні кияни традиційно зможуть 
безкоштовно обстежитися  
на пересувному флюорографі
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