
У Києві розробили більш 
ефективну модель фінансування 
потреб закладів освіти

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, під час 
Колегії департаменту освіти, представив освітянам новий про-
єкт «Карта потреб», який допоможе синхронізувати усі «технічні 
анкети» освітніх закладів столиці.

«Ми створили алгоритм, який допоможе бачити ті школи, які, в 
першу чергу, потребують фінансування капітальних чи ремонтних 
робіт. Філософія проєкту – прозоро бачити в усій столиці «технічні 
анкети» будь-якого навчального закладу. Це дозволить ефективніше 
планувати капітальні та інші ремонтні роботи в освітніх закла-
дах як на районному рівні, так і загальноміському. Виключно на 
основі отриманих технічних даних, формуватимуться бюджетні 
запити та здійснюватимуться капітальні вкладення, незалежно 
від розпорядника бюджетних коштів. Таким чином, ні у кого не 
виникатиме питань, чому фінансування закладів відрізняється», 
– зазначив Валентин Мондриївський.

Для визначення пріоритету проводяться обчислення за кри-
теріями, серед яких: параметри використання об’єкта, технічний 
стан, наповнюваність, обсяг капітальних видатків. Планується, що 
пізніше додадуться критерії, які визначатимуть демографічну та 
містобудівну ситуацію.

«Фахівці вже провели тестовий розподіл на базі 30 шкіл Дні-
провського району. Перші результати показали, що система ви-
правдовує усі очікування. І навіть заповнення «технічної анкети» 
буде виключати помилки та людський фактор завдяки додатковим 
перевіркам фахових груп. У повному обсязі «карта потреб» почне 
працювати після наповнення інформаційної бази технічними 
анкетами усіх столичних шкіл», – додав заступник КМДА  

Стартував Кубок мера Києва 
2019/2020 з мініфутболу  
серед збірних команд  
шкіл столиці

У столиці на «Гід-
ропарк Арені» в Місті 
Спорту стартував Кубок 
мера Києва 2019/2020 
з мініфутболу серед 
збірних команд шкіл 
столиці. Протягом лис-
топада 2019 – травня 
2020 у 10-ти районах 
столиці будуть визна-
чені переможці серед 
учнів 7 – 8 класів се-
ред юнаків та дівчат. У 
проєкті задіяні всі 437 
шкіл Києва, а відбіркові 
матчі в районах буде 
проведено на нових 

збудованих міською владою майданчиках для масового футболу.
Фінальний турнір переможців відбудеться 25 – 30 травня 2020 

року на «Гідропарк Арені», де на День Києва визначать переможців 
#KlitschkoCup2019/2020.

Над організацією заходу спільно працюють Департамент освіти 
та науки КМДА, Асоціація масового футболу Києва за підтримки 
центру масового футболу Місто Спорту.

Змагання відкрив генеральний менеджер, голова Асоціації 
масового футболу Києва Сергій Харченко  

У Києві, задля оперативного 
моніторингу атмосферного 
повітря, залучені лабораторії 
рятувальників

У разі виявлення гранично до-
пустимих концентрацій, міська 
влада здійснюватиме оперативне 
реагування та інформуватиме міс-
тян. Про це йшлося під час прес-
брифінгу за участю начальника 
Управління з питань цивільного 
захисту Київської міської державної 
адміністрації Романа Ткачука та 
заступника начальника Управління 
екології та природних ресурсів 
Олександра Савченка.

За словами Олександра Савченка, 
є кілька причин утворення смогу в 
столиці: автомобільні гази, продук-
ти горіння, через спалення сміття 
та листя на присадибних ділянках, 
та діяльність підприємств.

«Зважаючи на інверсію повітря 
(температурний режим, коли пові-
тряні маси знаходяться в призем-
ному шарі атмосферного повітря у 
зв’язку з перепадами температури), 
ми спостерігаємо нинішню ситу-
ацію. Спалювання трави, листя є 
надзвичайно шкідливим чинником 
і погано впливає на стан повітря. 
Тому ми радимо жителям при-
ватного сектору не робити цього, і 
громадяни мають викликати пра-
воохоронні органи, якщо фіксують 
такі багаття», – пояснив Олександр 
Савченко.

За словами Романа Ткачука, ці-
лодобово працює пересувна лабо-
раторія муніципальної аварійно-
рятувальної служби.

«Ми фіксуємо перевищення 
шкідливих речовин безпосередньо 
неподалік місць загоряння, про-
їжджої частини. Однак критичних 
перевищень наші лабораторії не 
фіксують, – зазначив Роман Тка-
чук. – Крім того, ми протягом дня 
маємо перепади температур та 
відсутність вітру для розсіювання 
продуктів горіння. Вкупі ці факто-
ри і створюють ту картину, що ми 
бачимо на вулиці».

Зараз працює пересувна лабора-
торія Управління з питань цивіль-
ного захисту КМДА, у разі переви-
щення концентрацій шкідливих 
речовин – буде повідомлено.

Зі свого боку, місто здійснює 
системну роботу для покращення 
якості повітря. Існує Концепція 
запровадження та обслуговування 
системи моніторингу якості ат-
мосферного повітря. Планується 
встановити мережу із 27 опорних 
стаціонарних станцій комплексної 
оцінки якості повітря. Також пра-

цюватиме пересувна лабораторія, 
якщо виникатиме необхідність до-
слідити стан повітря на конкретній 
локації.

Поради, що робити у випадках 
задимленості:

• обмежити перебування на від-
критому повітрі. Дітям і вагітним 
жінкам слід відмовитися від три-
валих прогулянок;

• тримати вікна зачиненими, 
особливо вночі та рано вранці. 
При відкритті вікон завішувати 
кватирки зволоженою тканиною і 
періодично її змінювати;

• ввімкнути системи кондиціону-
вання та очищення повітря;

• проводити вологе прибирання, 
корисно поставити ємності з водою, 
щоб підвищити вологість повітря;

• збільшити споживання рідини 
до 2 – 3 літрів на день для дорослих. 
Для відшкодування втрати солей 
та мікроелементів рекомендується 
пити підсолену і мінеральну лужну 
воду, молочно-кислі напої (знежи-
рене молоко, молочну сироватку), 
соки, мінералізовані напої, кисне-
во-білкові коктейлі;

• не гуляти під дощем, а якщо 
потрапили під дощ – за першої 
можливості прийняти душ.

Якщо у вас з’явилася задишка, 
кашель або безсоння, необхідно 
звернутися до лікаря  
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НОВИНИ

У Києві здійснюється моніторинг стану 
атмосферного повітря: працює пересувна 
лабораторія комунальної аварійно-рятувальної 
служби «Київська служба порятунку», а також 
постійно працює Центральна геофізична 
лабораторія імені Бориса Срезневського.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та переданий 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 обслуговування 

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

Нежитлове приміщення І поверху, яке розташоване в житловому будинку (частина будівлі), за 
адресою: вул. Кудряшова, 7, загальною площею 15,30 кв. м та корисною площею 15,30 кв. м. Технічний 
стан приміщення задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями (крім водозабезпечення). 

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до пере-
ліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 20.08.2019 
ТОВ «Агенція консалтингових послуг» станом на 31.07.2019 і становить 304800,00 грн (без ПДВ). 
Запропонована заявником мета використання: розміщення благодійної організації на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності, розмір орендної ставки становить 
1% від вартості майна (розмір місячної орендної плати становить 254,00 грн без ПДВ). Приміщення 
можна використовувати і 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. Повітрофлотський, 41, Солом’янська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та переданий 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 обслуговування 

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

Нежитлове приміщення, напівпідвал, яке розташоване в житловому будинку (частина будівлі), за 
адресою: вул. Уманська, буд. 23/9, загальною площею 148,4 кв. м та корисною площею 148,4 кв. м. 
Технічний стан приміщення задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до пере-
ліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 05.09.2019 
ПП «Аверті» станом на 31.08.2019 і становить 1 873 800,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником 
мета використання: розміщення громадської організації на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності, розмір орендної ставки становить 1, 2, 3, 4 % від вартості 
майна (розмір місячної орендної плати становить 4 457,22 грн (без ПДВ). Приміщення можна ви-
користовувати і 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. Повітрофлотський, 41, Солом’янська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець –
оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення першою поверху, загальною 
площею 610,50 кв. м, у житловому будинку, за адресою: Київ, вул. Полкова, 57-в, технічний 
стан об’єкта задовільний. 

Оціночна вартість об’єкта оренди – 4526500,00 грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена 
суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА» станом на 31.08.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення торговельних об’єктів з 
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, стартова орендна плата – 18860,42 
грн (5 %). Строк оренди – 2 роки 364 дні. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані 
інші варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки.

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району м. Києва»: м. Київ, вул. Хорива, 36, контактна особа, відповідальна за ознайомлення з 
об’єктом оренди – тел.: 425-22-86. Реквізити банківського рахунку для перерахування подвійної 
стартової орендної плати: р/р 26002301835243 у ТВБВ № 10026/0104 філії – ГУ по м. Києву та 
Київській обл. ПАТ «Державний Ощадний банк України», код банку: 322669, код ЄДРПОУ: 39609111.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого 
дня, наступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із пакетом документів, додається 
документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної 
плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська районна 
в місті Києві державна адміністрація.

Додаткова інформація на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua у розділі 
«Оренда комунального майна» та за телефоном: 485-18-87.

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 158,25 

кв. м, розташоване за адресою: бульв. Перова, 15-в. Технічний стан приміщення задовільний, комунікації 
в наявності.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.07.2019 – 1902000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія 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 закладів соціального захисту 

для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного 
перебування громадян похилого віку та інвалідів (1%), термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 1585,00 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, у разі чого 

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 орендної плати у розмірі, що становить 

подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району м. Києва» – для внесення платежу:
адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, п/р UA423510050000026008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк», 

МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435, ІПН: 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня після публікації, за 

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

Київська міська рада повідомляє, що 19.11.2019 о 15:40 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста 
Києва (м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал судового засідання № 7) відбудеться розгляд справи  
№ 640/11302/19 за позовом гр. Мотруніча Миколи Васильовича до Київської міської ради про визнання проти-
правним та скасування рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 725/725 «Про затвердження детального 
плану території по вулиці Академіка Туполєва, 12, у Шевченківському районі м. Києва».

Оголошення про проведення конкурсу об’єкта оренди, що 
належать до сфери управління Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації:

1. вул. Велика Васильківська, 104, корпус А, нежитлове приміщення, 
загальною і корисною площею 82,30 кв. м, розташоване на першому 
поверсі нежитлової (лікувальної) будівлі.

Умови конкурсу та додаткова інформація розміщені на сайті Голосіїв-
ської районної в місті Києві державної адміністрації: golos.kyivcity.gov.ua.

GARTON VENTURES LTD. Company No. 1440517 (in voluntary liquidation).
 NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Companies Act, 2004 

that the above named company, is in voluntary liquidation. 
The voluntary liquidation commenced on 15/10/2019 and Elmarie Ibanez of 55 Viviers 

Street, Schoemansville, Hartbeespoort, 0216, South Africa is the voluntary liquidator. 
Dated: 15/10/2019. Elmarie Ibanez. Voluntary Liquidator.

 GARTON VENTURES LTD. Компанія № 1440517 (у стані добровільної ліквідації).
ПОВІДОМЛЕННЯ подається згідно із Законом про господарські компанії BVI 

2004 року про те, що вказана компанія знаходиться у стані добровільній ліквідації.
Добровільна ліквідація розпочалася 15.10.2019 р. Ельмарі Ібанез з вулиці Вів’єр-55, 

Шоманссвілль, Хартбісспорт, 0216, Південна Африка є добровільним ліквідатором.
Датовано: 15.10.2019. Ельмарі Ібанез. Добровільний ліквідатор.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМУЄ ПРО

ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ  
ГРОМАДСЬКОСТІ,  

які можуть бути включені до складу поліцейської комісії Управлін-
ня поліції охорони в м. Києві Національної поліції України

до 01 листопада 2019 року

Мета: обрати двох представників громадськості, здатних професійно 
виконувати повноваження членів поліцейської комісії Головного управління 
Національної поліції у м. Києві відповідно до статті 51 Закону України «Про 
Національну поліцію».

Якщо Ви маєте бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, 
суспільний авторитет, постійно проживаєте в м. Києві та виявили бажання 
стати членом поліцейської комісії Управління поліції охорони в м. Києві На-
ціональної поліції України пропонуємо Вам до 01 листопада 2019 ро ку подати 
до Київської міської ради за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву (із наданням згоди на обробку персональ-
них даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінки та сторінка 
з інформацією про останнє місце реєстрації). 

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та 
копію довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Автобіографію (в довільній формі).
4. Копії документів про освіту.
5. Копію трудової книжки (за наявності).
6. Характеристику з місця роботи (за наявності).
7. Рекомендації (за наявності).

Довідки за телефоном: 202-76-88.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

____________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові заявника  

в родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою: 

____________________________,
контактний тел.:______________

Заява
Прошу обрати мене, як представника громадськості, до складу поліцейської 

комісії Управління поліції охорони в м. Києві Національної поліції України.
Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних».
Додатки:
Дата_____________   Підпис__________

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», постійні 

поліцейські комісії утворюються в органах поліції для забезпечення прозорого 
добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських.

До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції 
входять п’ять осіб:

1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, 

не з числа поліцейських;
2) один представник, визначений керівником поліції;
3) один представник, визначений керівником відповідного територіального 

органу (закладу, установи) поліції;
4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, 
Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репу-
тацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Основними повноваженнями поліцейської комісії є:
1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, уста-

нови) поліції, крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із 
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.
Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі.
Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить 

три роки.
Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської 

комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на 
посаду члена поліцейської комісії забороняється.

Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх осно-
вних службових обов’язків за місцем основної роботи (служби).

Член поліцейської комісії уповноважений:
1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь 

у їх дослідженні та перевірці;
2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові до-

кументи з питань, що розглядаються;
3) вносити пропозиції щодо проєкту рішення поліцейської комісії з будь-

яких питань та голосувати «за» або «проти» того чи іншого рішення;
4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії;
5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.
Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про 

конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності.
Якщо такі обставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити 

самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, 
щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може прийняти рішення.

Повноваження члена поліцейської комісії припиняються:
1) у разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії;
2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повно-

важень за власним бажанням;
3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження 

за станом здоров’я;
4) якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав 

законної сили;
5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув 

громадянства іншої держави;
6) якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголо-

шено померлим;
7) у разі смерті члена поліцейської комісії;
8) у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або 

визнання його недієздатним;
9) у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністра-

тивної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ
ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО 

СУДУ МІСТА КИЄВА

для формування нового списку присяжних.

Мета: Затвердити список присяжних Оболонського районного суду 
міста Києва у кількості 90 осіб.

Підстава: Подання Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в місті Києві від 26.09.2019 № 1-1818/19 (вх. від 
27.09.2019 № 08/22248.

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрис-
дикція Оболонського районного суду міста Києва, та виявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 16 грудня 2019 року до Київської міської 
ради за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних 
відповідного районного суду міста Києва (див. зразок).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінка та сторінка 
з інформацією про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та 
довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших 

захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
5. Автобіографію.

Довідки за телефоном: (044) 202-76-88.

Довідкова інформація:
Присяжним є особа, яка, у випадках, визначених процесуальним за-

коном, та за її згодою, вирішує справи у складі суду разом із суддею або 
залучається до здійснення правосуддя.

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні
Цивільні справи про:
- обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання 

недієздатною;
- визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
- усиновлення;
- надання особі психіатричної допомоги;
- примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне 

позбавлення волі. Такі справи, за клопотанням обвинуваченого, слухаються 
судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяж-

ним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно 
проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, 

прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), 
військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, 

посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, 
члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується ви-

нагорода.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної 

роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання 
присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. 
Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його 
згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності 
суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків зі здійснення 
правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки 
щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування
Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запо-

бігання корупції», до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні 
правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у 
суді), тобто під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов’язків присяжного, виникає зобов’язання 
подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агент-
ства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
 Київська міська рада

_____________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата  

в присяжні у родовому відмінку)
_____________________________________,

(постійне місце проживання кандидата в присяжні)
_____________________________________,

(контактний номер телефону)
_____________________________________

(електронна адреса кандидата в присяжні)
Заява

Прошу обрати мене до складу присяжних Оболонського районного суду 
міста Києва.

Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні 
правосуддя, відсутні.

Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних», а також опри-
люднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні на офіційному 
сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:

« »  
(число) (місяць) (рік)   підпис
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Фестиваль хризантем 
на Співочому полі 
триватиме  
до 3 листопада

Фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я», який зараз проходить  
на столичному Співочому полі Печерського ландшафтного парку, 
продовжили на тиждень – до 3 листопада. Про це повідомили у 
КО «Київзеленбуд».

«Нам надзвичайно приємно, що цьогорічний Фестиваль 
хризантем став настільки популярним. Численні селфі на фоні 
наших композицій у соцмережах та черги до фотолокацій крас-
номовніші за суху статистику. Якщо хтось не встиг до цього часу 
відвідати осінню виставку на Співочому полі, має ще тиждень, 
вона триватиме до 3 листопада», – розповідає в. о. генерального 
директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Нагадаємо, що «Квіткове сузір’я» – це понад 20 тисяч хризан-
тем на 10 локаціях, що розповідають про найцікавіші сузір’я. 
Ця виставка унікальна ще й тому, що було враховано короткий 
світловий день і влаштовано підсвічування композицій.

«Квіткове сузір’я» – це і композиції з хризантем, і розважальна 
програма, безліч фотозон для селфі, ярмарок рослин і хендмей-
ду та локації для відпочинку, зокрема для дітей. Ми отримали 
велику кількість від тих, хто хоче відвідати виставку, проте з 
якихось причин не встиг. Тож, у зв’язку з великим інтересом до 
фестивалю, було прийнято рішення продовжити захід», – зазначає 
Денис Погорєлко, керівник Grand Event, компанії-оператора 
Печерського ландшафтного парку «Співоче поле».

Фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я» відкритий для вас 
щодня з 10.00 до 20.00 до 3 листопада  

НЕ СТАЛО ВОЛОДИМИРА 
СТРУМКОВСЬКОГО

21 жовтня на 59-році 
життя раптово помер ві-
домий київській фотожур-
наліст Володимир Струм-
ковський.

Майже десять років жит-
тя (1999 – 2008 рр) він при-
святив газеті «Хрещатик». 
Був парламентським фо-
токором видання. Усі, хто 
працював зі Струмком, як 
люб’язно називали його в 
колективі, запам’ятають 
його лагідну, доброзичливу усмішку, відкритість, чуйність.

Володя був неперевершеним майстром своєї справи, справ-
жнім професіоналом, хорошим товаришем, колегою по роботі. 
Таким він і залишиться в серцях та пам’яті рідних і близьких, 
знайомих і друзів, з ким працював в «Хрещатику», в парламенті.

Ми будемо пам’ятати про тебе. Світла пам’ять... Співчуття 
рідним і близьким.

Процес демонтажу виконується 
поетапно упродовж тижня. Спершу 
водолази від’єднують фонтани від 
електропостачання та підводних 
конструкцій, що тримають їх у 
воді. Після цього, за допомогою 
водоплавної та вантажної техніки, 

кожен водограй дістають на берег 
і ретельно чистять, консервують 
та відправляють на зберігання у 
спеціалізовані приміщення.

Під час зимового зберігання, 
кожну систему розберуть та діа-
гностують, за потреби відремонту-

ють або замінять окремі елементи. 
Зовнішні баки водограїв почистять 
від бруду, іржі та старої фарби. 
Потім їх пофарбують та зберуть 
цілісну конструкцію. Після цього 
гейзерні водограї будуть готові 
розпочати роботу наступної весни 
і тішити киян увесь сезон, зазна-
чили у «Київводфонді».

Нагадаємо, що влітку 2017 року 
було відновлено роботу усіх два-
надцяти фонтанів в акваторії 
Русанівського каналу. Фонтани 
працюють синхронно, висота стру-
меня сягає 30 метрів, вони мають 
вечірнє підсвічування та музичний 
супровід. Вага одного фонтану – 500 
кг, загальна потужність комплек-
су – близько 500 кВт / год. Роботу 
комплексів забезпечують 60 насо-
сів, по 5 на кожен фонтан. Щорічно 
фонтани працюють із 1 травня до 
30 вересня  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щитижневого випуску 61308

01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 234-21-84, 234-27-39, 
факс 235-61-48
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

Видання листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких 
думки авторів не збігаються з позицією підприємства. При передруку посилання на «Хрещатик Київ» 
обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком      друкуються на правах реклами. 
Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.

Р

Загальний наклад 27000. Замовлення 73482

Передплатний індекс

щотижневого випуску 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

 щотижнева міська газета       виходить у вівторок та п’ятницю

Фото КМДА

Фото КМДА

Ф
от

о 
КМ

ДА

новиниОбладнання Русанівських 
фонтанів, вагою 6 тонн, 
демонтували для збереження  
у зимовий період

Дванадцять гейзерних фонтанів понтонного типу 
(плавучі), вагою близько 6 тонн, демонтували з 
акваторії Русанівського каналу. Це необхідно 
для збереження обладнання у зимовий період. 
Про це повідомили фахівці спеціалізованого 
водогосподарського комунального підприємства 
«Київводфонд».
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