
Школи і садочки столиці 
зможуть дистанційно керувати 
споживанням тепла

Близько 500 об’єктів за-
кладів соціальної сфери 
оснащені найсучаснішою 
системою дистанційного 
керування споживання те-
пла. Отже, у період шкільних 
канікул або коли температу-
ра повітря відносно тепла, 
школи і дитячі садочки зна-
чно економлять на опален-
ні. Про це під час брифінгу 
про початок опалювального 

сезону повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
«Школи і садочки нашого міста мають сучасні теплові пункти, 

що працюють в автоматичному режимі. До того ж 500 об’єктів 
(шкіл та садочків) оснащені найсучаснішою системою дистанцій-
ного керування на такі періоди. Коли відносно тепло, чи в період 
канікул, – споживання тепла в таких закладах буде зменшено до 
мінімального рівня, і буде забезпечена економія і оптимальний 
режим споживання теплових ресурсів», – зауважив Петро Пантелеєв.

Також він нагадав, що 30 вересня розпочали опалювальний 
сезон для закладів соціальної сфери (школи, садочки, лікарні). 
Сьогодні підключення таких закладів відбувається згідно з їхніми 
заявками. 100% заявок задоволено у соціальній сфері  

На 10-мільйонного пасажира 
е-квитка чекає винагорода

Найближчими днями відбудеться 10-мільйонна поїздка, спла-
чена у громадському транспорті Києва з допомогою Kyiv Smart 
Card. Із цієї нагоди команда проєкту підготувала подарунок для 

пасажира, який здійснить цю поїздку. 
Про це повідомили у Департамен-
ті інформаційно-комунікаційних 
технологій.

На власника картки чекає вина-
города: 100 безкоштовних поїздок, 
світшот Kyiv Smart City та сюрприз, 
про який власник картки дізнається 
у день вручення подарунків.

Е-квиток – це економно та зручно. Тож Департамент 
інформаційно-комунікаційних технологій закликає користуватися 
сучасним способом оплати проїзду та не згаяти свого шансу ви-
грати подарунок  

КП «Київтеплоенерго» налагодило 
роботу близько 2 тисяч будинкових 
теплолічильників

У рамках підготовки до 
опалювального сезону, КП 
«Київтеплоенерго» налаго-
дило роботу близько двох 
тисяч будинкових теплових 
лічильників. Про це під час 
пресбрифінгу повідомив 
директор структурного 
підрозділу «Енергозбут» 
комунального підпри-
ємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

«Наразі майже 90% житлових будинків оснащені тепловими 
лічильниками. Мешканцям таких будинків нарахування за по-
слугу з централізованого опалення здійснюватиметься згідно з 
показаннями лічильника тепла. Нарахування і розподіл кількості 
теплової енергії, яка була спожита будинком, здійснюється залеж-
но від специфіки будинку: або пропорційно опалюваній площі в 
середині будинку, або згідно з даними індивідуальних приладів 
обліку, якщо такі є. У будинках, які не обладнані приладами об-
ліку, нарахування здійснюється відповідно до нормативного 
тарифу з урахуванням температурного коефіцієнту», – пояснив 
Костянтин Лопатін  

Віталій Кличко відкрив 
після реконструкції стадіон 
«Русанівець»

«Ми розпочали реконструкцію 
стадіону «Русанівець» минулого 
року. Цей стадіон є важливим спор-
тивним об’єктом для Києва. Колись 
тут відбувалися футбольні матчі 
міського рівня, інші змагання. Але 
протягом багатьох останніх років 
він стояв занедбаним і непридат-
ним для занять спортом», – сказав 
Віталій Кличко.

Він зауважив, що стадіон хотіли 
забудувати, як хотіли забудувати і 
стадіон «Спартак». Але місто від-
стояло цей спортивний об’єкт, що 
є вкрай важливим для киян. Як 
важливий і велотрек, і легкоатле-
тичний манеж на Березняках, який 
у листопаді також відкриють після 
реконструкції.

«Днями ми отримали можливість 
розпочати нарешті реконструкцію 
стадіону «Старт». Стадіон хотіли 
знищити. Там збиралися побуду-
вати багатоповерхівки. Минулого 
тижня Київрада ухвалила рішення 
щодо виділення земельної ділян-
ки, на якій розташований стадіон 
«Старт», у постійне користування 
cпортивного комплексу», – наголо-
сив мер Києва.

Це рішення відкриває можливість 
розпочати велику реконструкцію 
і відновити легендарний стадіон. 
Реконструкцію стадіону розпочнуть 
уже наступного року.

Щодо «Русанівця», то він стане 
новою тренувальною базою для лег-
коатлетів і місцем занять спортом 

для мешканців району, для киян.
«Стадіон «Русанівець» – муні-

ципальний. У першу чергу, тут за-
ймаються діти – з дитячо-юнацьких 
шкіл, шкіл, що знаходяться поряд. 
Також він відкритий для кожного, 
хто живе в нашому місті. Будь ласка, 
приходьте, займайтеся спортом!» 
– додав мер.

Зокрема, проєкт реконструкції 
стадіону включав:
 повне оновлення футбольного 

поля з круговими біговими доріжка-
ми та спортивними майданчиками 

(сектор для стрибків із жердиною, 
сектор для стрибків у висоту, сектор 
для штовхання ядра, яма з водою 
для стипль-чезу);
  будівництво адміністратив-

но-побутового павільйону з роз-
дягальними, душовими, кімнатою 
для арбітрів та медичним пунктом;
 облаштування трибун з навісом 

на 480 місць;
 встановлення інформаційного 

електронного табла, освітлення 
футбольного поля та території ста-
діону, системи відеоспостереження, 
охоронної сигналізації, протипо-
жежного захисту та системи кон-
тролю доступу;
 встановлення сучасного спор-

тивного обладнання  
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НОВИНИ

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті 
після реконструкції стадіону «Русанівець», що в 
Дніпровському районі столиці.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва. Орендодавець – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  

(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16).
Балансоутримувач  – комунальне  підприємство «Керуюча  компанія з обслуговування житлового фонду 

Оболонського району м. Києва» (м. Київ, вул. Північна, 22). 
Характеристика об’єктів оренди:
– окремо стояча нежитлова споруда, розташована за адресою: м. Київ, вул. Архипенка Олександра, 10-д, 

загальною та корисною площею 21,5 кв. м; забезпечення комунікаціями: є електропостачання; приміщення 
в задовільному стані. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.07.2019 (без ПДВ) – 435 000,00 грн, оцінка 
виконана ФОП Работською К. В. Запропонована мета використання – розміщення торговельного об’єкту з 
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, орендна ставка – 5%, розмір стартової місячної 
орендної плати (без ПДВ) – 1 812,50 грн (коригується на індекс інфляції); запропонований заявником строк 
оренди – 2 роки 364 дні.

– окремо стояча нежитлова споруда, розташована за адресою: м. Київ, вул. Північна, 28-а, загальною та 
корисною площею 20,1 кв. м; забезпечення комунікаціями: є електропостачання; приміщення в задовільному 
стані. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.07.2019 (без ПДВ) – 423 000 грн, оцінка виконана СОД – ФОП Ра-
ботською К. В. Запропонована мета використання – розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи, орендна ставка – 5%, розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 1 762,50 грн (коригується на індекс інфляції); запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

– окремо стояча нежитлова споруда, розташована за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 18-д, загальною 
та корисною площею 23,4 кв. м; забезпечення комунікаціями: є електропостачання; приміщення в незадовіль-
ному стані. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.08.2019 (без ПДВ) – 426 800 грн, оцінка виконана СОД – ПП 
«Синергія». Запропонована мета використання – розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи, орендна ставка – 5%, розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 1 778,33 грн (коригується на індекс інфляції); запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

– окремо стояча нежитлова споруда, розташована за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 16-л, загальною 
та корисною площею 22,3 кв. м; забезпечення  комунікаціями: є електропостачання; приміщення в задовільно-
му стані. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.08.2019 (без ПДВ) – 430 300 грн, оцінка виконана СОД – ПП 
«Синергія». Запропонована мета використання – розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи, орендна ставка – 5%, розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 1 792,92 грн (коригується на індекс інфляції); запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкти не включені до переліку майна, що підлягає приватизації; рішення про проведення інвестиційного 
конкурсу на об’єкти не приймалося.

Заявниками на право оренди об’єктів можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання, у 
разі чого стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки.

Від осіб, які раніше звертались із заявами, 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 змі-
нами), далі – Положення, і отримали позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна 
вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нових заяв або додаткових 
документів, зокрема документів, що засвідчують сплату авансової орендної ппати.

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, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 
року (4173 грн); (сплачується на рахунок Балансоутримувача: р/р 26006301006993 в ТВБВ № 10026/0143 AT 
«Ощадбанк» у м. Києві, МФО: 322669, ЄДРПОУ: 39611267).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктами оренди – Струк Д. С., вул. 
Північна, 22, кімн. 10, тел.: 332-34-80, email: arenda.obolon@ukr.net.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем публікації оголо-
шення, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. для довідок: 418-41-98.

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 обслуговування 
житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 03186 м. Київ,  

вул. Левка Мацієвича, 6.

1. Нежитлове приміщення (підвал), яке розташоване в житловому будинку (частина будинку), 
за адресою: вул. М. Василенка, 25, загальною площею 60,60 кв. м та корисною площею 60,60 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 
05.08.2019 суб’єктом оціночної діяльності ФОП Ю. Льодіним станом на 31.07.2019 і становить 
785300,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення перукарні, 
розмір орендної ставки становить 3 % від вартості майна (розмір місячної орендної плати стано-
вить 1963,25 грн (без ПДВ). Приміщення можна використовувати для інших цілей.

2. Нежитлове приміщення (підвал), яке розташоване в житловому будинку (частина будинку), 
за адресою: вул. М. Василенка, 9, загальною площею 92,80 кв. м та корисною площею 92,80 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 
12.09.2019 суб’єктом оціночної діяльності ФОП І. Богатиренко станом на 31.08.2019 і становить 
1537000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення кафе, що 
здійснює продаж товарів підакцизної групи, розмір орендної ставки становить 15% від вартості 
майна (розмір місячної орендної плати становить 19212,50 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.nеt).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавле-
них осіб із об’єктом оренди протягом робочого часу: 249-43-95, 249-43-70, електронна пошта:  
kab8@ukr.nеt, 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, 
207-09-34.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір пере-
дати 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 (1-й поверх), загальною площею 
66,00 кв. м, розташоване за адресою: Праці бульв., 7. Технічний стан приміщення задо-
вільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.08.2019 – 1074000,00 
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: розміщення суб’єктів 
господарювання, що здійснюють побутове обслуговування з ремонту одягу та взуття (3 
%), термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 2685,00 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового при-

значення.
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 26008554300600 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 теле-
фоном: 296-56-56.

Семенівська сільська рада повідомляє про початок громадських слухань 
щодо розробки документації «Детального плану території для будівництва і 
обслуговування сонячних електростанцій на території Семенівської сільської 
ради Баришівського району Київської області».

Замовник – Семенівська сільська рада.
Розробник – ТОВ «АМ Хорс».
Платник – ТОВ «Енерджі-5».
Містобудівна документація для розгляду та ознайомлення знаходиться в 

Семенівській сільській раді. 
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 5 днів від дати публікації 

в Семенівській сільській раді. Громадські слухання відбудуться 2 листопада 
2019 року в приміщенні Семенівської сільської ради. Початок о 10.00.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує кон-
курс на право оренди нежитлового приміщення, за адресою: Дарницький 
бульвар, 17, загальною площею 23,00 кв. м. Строк оренди – 2 роки 364 
дні. Цільове використання – Розміщення кафе, яке не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, стартовий розмір орендної плати – 2250,00 грн 
(без ПДВ). Ознайомитися з умовами конкурсу та переліком документів, 
які подаються претендентами для участі у конкурсі, можна на офіційному 
суб-вебсайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
(https://dnipr.kyivcity.gov.ua).

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу організації 
діяльності заступника міського голови – секретаря Київської міської ради управління забезпечення діяльності заступника міського 
голови – секретаря Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу 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 кон-
курсі, у якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та 
проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 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 законодавством 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 по-
рядку; 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.

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com
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Підприємцям 
спростили механізм 
подачі документів на 
оформлення вивіски

Відтепер підприємцям потрібен лише ескіз вивіски при подачі 
документів на оформлення. Відповідне рішення підтримало 62 
депутати під час пленарного засідання Київської міської ради. 
Про це повідомив начальник Управління з питань реклами 
КМДА Олександр Смирнов.

«Рішення створено задля спрощення процедур підприємцям при 
оформленні вивісок. Особливо, це стосується малого та середнього 
бізнеса. Відтак зменшується кількість та складність документів, 
які подаються, додається новий тип під кутом (кронштейн) та 
відбувається синхронізація форматних зон», – додав Олександр 
Смирнов.

ЗГІДНО З РІШЕННЯМ, ЗМІНИ ПОЛЯГАЮТЬ  
У НАСТУПНОМУ:

 ЗМЕНШУЄТЬСЯ КІЛЬКІСТЬ ТА СКЛАДНІСТЬ 
ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ.

Раніше підприємцям потрібен був проєкт вивіски. Його за-
мовляли у сертифікованих спеціалістів, надавали інженерні 
креслення, копію ліцензії розробника тощо. Зі змінами, проєкт 
вивіски замінюється на ЕСКІЗ вивіски, який подаватиметься у 
довільній формі: візуалізація, розміри, специфікація матеріалів 
та комп’ютерний макет фасаду «до-після» монтажу вивіски.

 УНІФІКАЦІЯ ТИПІВ  
КОНСТРУКЦІЙ.

Додано новий тип – під кутом (кронштейн). Також змінюється 
складний опис типів конструкцій на зрозумілий із графічними 
прикладами.

 СИНХРОНІЗАЦІЯ  
ФОРМАТНИХ ЗОН.

До нині це був перелік окремих вулиць та їх частин, площ та 
провулків, що дуже ускладнює візуальне сприйняття. Зараз це 
спрощений перелік вулиць, які описують межі форматних зон.

Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів засновані 
на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність 
і доступність. Саме завдяки новим Правилам, наразі можлива 
реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм 
отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у 
хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх 
монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-тран-
спарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій 
і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв 
– рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному 
руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у 
місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій 
має використовуватися радіальний підхід із відстанями від 40 до 
150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сітілай-
тами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (білбордами)  

«Метою проєкту «Мистецтво за 
межами» є розвиток і створення 
творчих майстерень при інтернатах 
для дітей і дорослих з інвалідністю. 
А також ми хочемо дати можливість 
цим людям, попри їхні діагнози, 
самостверджуватися, ставати віль-

ними через свої картини, – роз-
повіла керівник проєкту Юлія 
Заярна. – Ці картини вийшли за 
межі інтернатів, щоб розповісти 
про своїх авторів».

Експозиція буде розміщува-
тися у КМДА до 30 жовтня. А 30 

жовтня о 18.00 у Колоннiй залi 
КМДА вiдбудеться благодійний 
аукціон. Усі отримані кошти бу-
дуть спрямовані на подальший 
розвиток проєкту «Мистецтво 
за межами» для створення і роз-
витку творчих майстерень при 
інтернатах для дітей та дорослих  
з інвалідністю.

«Відвідувачі будуть здивовані 
красою картин на полотнах, на-
писаних олійними та акриловими 
фарбами. Творча сила внутріш-
нього світу кожного художника 
ламає всі стереотипи», – розповідає 
організатор проєкту, художниця 
Анастасія Лазаренко  

До Всесвітнього дня боротьби з інсультом 
упродовж цього тижня Департамент охорони 
здоров’я проводить оздоровчо-профілак-
тичну акцію.

За інформацією Департаменту, в рамках 
тижневика всі охочі кияни зможуть отримати 
консультації та, за показами лікарів, пройти 
обстеження на предмет виявлення серцево-
судинних патологій у консультативно-діагнос-
тичних центрах столиці, а також дізнатися про 
персональні ризики виникнення проблем зі 
здоров’ям у пунктах проєкту «Лікар у Вашому 
домі» (які спеціально працюватимуть також 
у суботу, 2 листопада).

Запрошуємо киян скористатися можли-
вістю, проконсультуватися з лікарями та, 
у разі необхідності, пройти обстеження і 
лікування  

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  
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
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Фото КМДА

новиниУ КМДА триває виставка 
картин, створених людьми з 
інвалідністю

У столиці пройде тиждень 
профілактики інсультів

У приміщенні КМДА триває унікальна виставка 
картин, які були створені вихованцями Ніжинського 
дитячого будинку-інтернату та жінками з 
інвалідністю Замглайського психоневрологічного 
інтернату. Проєкт «Мистецтво за межами» 
реалізується за підтримки благодійного фонду 
«Карітас-Київ».


	1
	2-3
	4

