
За п’ять років Київ може 
повністю відмовитися  
від інтернатного виховання

Реформа деінституалізації має на меті відійти від інтернатних 
форм виховання дітей та створити натомість умови, наближені до 
сімейного виховання. Київ має змогу відмовитися від інтернатної 
форми виховання за 5 років, але для цього потрібна державна 
підтримка. Про це заявила заступниця голови КМДА Марина 
Хонда під час пресконференції щодо запобігання соціальному 
сирітству у Києві.

«Держава ставить нам вимогу ві-
дійти від інтернатних закладів. На 
сьогодні є низка проблем, які місто 
може вирішити самостійно в цьому 
напрямі, а є такі, з якими нам не впо-
ратися без допомоги держави. Проте 
ми ставимо для себе амбітну мету – за 
5 років налагодити систему таким 
чином, щоб дитина при втраті батьків 
або позбавлення їх батьківських прав 
одразу потрапляла в родину», – зазна-
чила Марина Хонда.

За її словами, однією із таких необхідностей є те, щоб судові 
органи розглядали справи позбавлення батьківських прав у ско-
рочені терміни, а не затягували їх на кілька років.

Для прискорення процесу деінституалізації міська влада ви-
діляє бюджетні кошти на підтримку сімейних форм виховання, 
як то дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), прийомні родини 
та патронатні сім’ї. Це має стимулювати киян до усиновлення 
прийомних дітей.

На сьогодні 180 дітей виховуються у 24 дитячих будинках сі-
мейного типу, 30 прийомних родинах, 3 патронатних сім’ях. За 
2018 рік – усиновлено 109 дітей, з початку 2019 року – 73 дитини  

Майже 70% житлових  
будинків столиці підключено 
до теплопостачання

Із 25 жовтня 2019 року 
комунальне підприємство 
«Київтеплоенерго», згідно 
з розпорядженням КМДА, 
розпочало підключати жит-
ловий фонд до централізо-
ваного теплопостачання. 
Підключення тепла в бу-
динках буде проводитися 
поступово протягом 10 днів, 
відповідно до затверджених 
із районними адміністраціями графіками. Про це повідомив го-
ловний інженер структурного підрозділу «Київські теплові 
мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.

«Для підключення опалення в усіх житлових будинках необ-
хідно близько 10 днів. Включення тепла відбувається поступово, 
що залежить від режимів теплопостачання і технологічних про-
цесів. Станом на 12:00 30 жовтня у Києві підключено майже 70% 
житлових будинків. Також на сьогодні у повному обсязі «Київ-
теплоенерго» виконало усі письмові заявки щодо підключення 
до теплопостачання об’єктів соціальної сфери: шкіл, дитячих 
садочків, лікарень», – зазначив Юрій Паливода.

Нагадаємо, щоб забезпечити стабільний запуск опалювального 
сезону 2019/2020 в цілодобовому режимі працюватимуть 29 по-
стійних аварійних бригад «Київтеплоенерго» та 14 залучених 
бригад  

Віталій Кличко: «Будівельні 
роботи тривають на всіх 
ділянках реконструкції 
Шулявського шляхопроводу»

«Будівельники розпочали ро-
бити земляний насип зі сторони 
шляхопроводу від вулиці Вадима 
Гетьмана. Збирають і армують за-
лізобетонні конструкції підпірних 
стін, монтують опалубки», – написав 
Віталій Кличко.

Також розпочали врізати газові 
труби оновленої ділянки системи, 
що пролягає під шляхопроводом. На 
цей час газопостачання прилеглих 
об’єктів призупинять. Але фахівці 
запевняють, що не надовго. 

«Ще на будмайданчику про-

кладають каналізаційні мережі 
методом штольневої проходки. 
Роботи виконують з вагонеткою, 
рейками і спеціальним краном, 
що підіймає викопану землю на-
зовні. Поруч працює спеціальний 
насос водозниження, що відкачує 
воду, аби будівельники могли без-
печно розробляти штольню для 
прокладення нових каналізаційних 
комунікацій під шляхопроводом», 
– зазначив мер.

Він також підкреслив, що за гра-
фіком виконання робіт, наданим 
генпідрядником, протягом наступ-
ного місяця всі прогони металевої 
конструкції шляхопроводу вже по-
вністю встановлять і підготують 
міст до асфальтування  
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Будівельні роботи тривають на всіх ділянках 
реконструкції Шулявського шляхопроводу. 
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на 
своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і 
опублікував відео та фото про те, що відбувається 
на будмайданчику.
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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 – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).

Місцезнаходження

Загальна 
площа 

(корисна),  
кв. м

Тип 
будинку

Характеристика 
об’єкта оренди

Технічний стан об’єкта й 
інформація про забез-
печення комунікаціями

Вартість об’єкта оренди, грн 
без ПДВ

Запропоноване цільове використання об’єкта 
оренди 

Розмір стартової/місячної  
орендної плати, грн

Орендна 
ставка 

у %Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – Комунальне автотранспортне підприємство № 273904 КАТП – 273904 (02022, м. Київ, вул. Охтирська, 8, тел.: 257-22-83, 257-50-14, П/рахунок 26008052620350 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 300711, ЄДРПОУ: 05433011). 

1. вул. Охтирська, 8, 
літ. Р 44,4 нежилий 

будинок приміщення, 1 поверх добрий

471000,0

24. Розміщення офісу 3 140,0 830.06.2019

ПП «Альянс Експерт»

2. вул. Охтирська, 8, 
літ. Р 166,0 нежилий 

будинок  приміщення, 1 поверх добрий

1760000,0

29. Розміщення складу 8 800,0 630.06.2019

ПП «Альянс Експерт»

3. вул. Охтирська, 8, 
літ. В 79,6 нежилий 

будинок приміщення, 1 поверх добрий

863000,00
8. Розміщення майстерень, що здійснюють технічне 

обслуговування та ремонт автомобілів, зокрема 
автомийок та/або послуг шиномонтажу

7 191,67 1031.08.2019

ПП «Альянс Експерт»

4. вул. Охтирська, 8, 
літ. Г 29,8 нежилий 

будинок приміщення, 3 поверх добрий

440000,00

24. Розміщення офісу 2 933,33 831.08.2019

ПП «Альянс Експерт»

Балансоутримувач – Київська міська студентська поліклініка (03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 25/29, тел.: 236-21-81, 236-58-97, р/р UA618200190000031553237349660 в УДКСУ у Солом’янському р-ні м. Києва, код банку: 820019, 
ЄДРПОУ: 02125800). 

5. вул. Політехнічна, 
25/29 8,0 нежилий 

частина приміщення 
технічного поверху, 

частина даху 
задовільний

264200,0 3. Розміщення операторів телекомунікацій, які 
надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, 

операторів та провайдерів телекомунікацій, які нада-
ють послуги з доступу до Інтернету

13210,0 6031.05.2019

ТОВ «Естімакс»

Балансоутримувач – КП «Київтеплоенерго» (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а, 207-61-56; р/р UA053138490000026001010006944 в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», код банку: 313849, код ЄДРПОУ: 40538421).

6. вул. Героїв Дніпра, 
36-б 128,4 нежилий приміщення, 1,  

2 поверхи

потребує ремонту, тепло 
та водозабезпечення в 

наявності

2292000,0
55. Розміщення громадської організації на площі, що 

не використовується для провадження підприєм-
ницької діяльності

297,51 (для площі 20,0 кв. м) 1

892,52 (для площі 30,0 кв. м) 2

2231,31 (для площі 50,0 кв. м) 3

30.04.2019 1689,84 (для площі 28,4 кв. м) 4

ПП «Габ’яно» Всього: 5111,18

Балансоутримувач – КП МА «Київ» (Жуляни) (03036, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 79, тел.: 339-29-44, р/р UA583004650000000260043011721 в ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Києва, код банку: 300465, ЄДРПОУ: 01131514).

7. просп. Повітрофлот-
ський, 86-а, літ. С 64,0 нежилий приміщення, 1 поверх 

задовільний,  
електропостачання  

в наявності 

752608,0 29. Розміщення складу (46,0 кв. м);
11.4. Розміщення торговельного об’єкта з продажу 

непродовольчих товарів (автозапчастини)  
(18,0 кв. м) 

4292,22
6 

9
31.05.2019

ФО-П Приходько Д. М.

Балансоутримувач – Київський міський клінічний онкологічний центр (03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69, тел.: 424-10-17, 424-67-10, р/р 31553286354543 в ГУДКСУ у м. Києві, код банку: 820019, ЄДРПОУ: 13697965).

8. вул. Верховинна, 69 17,2 нежилий частина приміщення на 
5 поверсі задовільний

320000,0
42.1 Розміщення суб’єктів господарювання,  

які провадять діяльність у сфері освіти 266,67 131.07.2019

ТОВ «Ніка-Експерт»

Балансоутримувач – Київська міська клінічна лікарня № 9 (04112, м. Київ, вул. Ризька,1, тел.: 440-11-44, 440-26-00, р/р № 31551229349175 в ГУ ДКСУ м. Києва, код ЄДРПОУ: 25680295, код банку: 820019, ЄДРПОУ: 2568095). 

9. вул. Ризька,1 16,50 нежилий приміщення на  
1 поверсі задовільний

279000,0
42.1 Розміщення суб’єктів господарювання,  

які провадять діяльність у сфері освіти 232,5 131.07.2019

ТОВ «Ніка-Експерт»

Балансоутримувач – КП «Київжитлоспецексплуатація» (м. Київ, вул. Володимирська, 51-а, 234-23-24; п/р UA793057490000002600230946101 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ, код банку: 0, код ЄДРПОУ: 03366500).

10. вул. Архипенка  
Олександра, 6, літ. А 358,50 нежилий приміщення, підвал потребує ремонту, кому-

нікації в наявності 

2 798 040,0
41. Розміщення суб’єктів господарювання, діяльність 

яких спрямована на організацію та проведення за-
нять різним видами спорту

6995,10 331.08.2019

ФО-П Чебаков О. І.

11.
просп. Володимира 
Маяковського, 47, 

літ. А
13,60 нежилий приміщення, 1 поверх потребує ремонту, кому-

нікації в наявності 

287 000,0
38. Розміщення суб’єктів господарювання, що  

здійснюють побутове обслуговування населення 956,66 431.06.2019

ТОВ «Нотаріус»

12. просп. Свободи, 26, 
літ. Б 81,10 нежилий приміщення, 1 поверх потребує ремонту, кому-

нікації в наявності 

1 282 000,0

55. Розміщення громадської організації на площі, що 
не використовується для провадження підприєм-

ницької діяльності

263,46 (для площі 20,0 кв. м) 1 

31.08.2019 790,38 (для площі 30,0 кв. м) 2

ФО-П Работська К. В.
1229,04 (для площі 31,10 кв. м) 3

Всього: 2282,88

13.* вул. Петра Сагайдач-
ного, 20/2, літ. Б 92,50 нежилий приміщення, 1 поверх комунікації відсутні, стан 

майна – аварійний

2 158 400,0

29. Розміщення складу 10792,00 630.09.2019

ТОВ «Глобал апрайзер груп»

14. вул. Булгакова, 13, 
літ. А 135,20 нежилий приміщення, 1,  

2 поверх 
потребує ремонту, кому-

нікації в наявності 

1 736 000,0
38. Розміщення суб’єктів господарювання, що здій-

снюють побутове обслуговування населення 5786,67 4 31.08.2019

ПП «Альянс Експерт»

15. вул. Івана Пулюя, 
5, літ. А 74,0 нежилий приміщення, 2 поверх задовільний, комунікації 

в наявності 

1 299 000,0
38. Розміщення суб’єктів господарювання, що здій-

снюють побутове обслуговування населення 4330,00 4 31.07.2019

ФО-П Цокало А. В.

16. вул. Саксаганського, 
40/85, літ. А, А’ 191,80 нежилий приміщення, 1 – 4 

поверх 
потребує ремонту, кому-

нікації в наявності 

2 615 900,0

55. Розміщення громадської організації на площі, що 
не використовується для провадження підприєм-

ницької діяльності

227,31 (для площі 20,0 кв. м) 1 

31.05.2019 681,93 (для площі 30,0 кв. м) 2

ТОВ «Інвестиційна оцінка»

1704,84 (для площі 50,00 кв. м) 3

4173,44 (для площі 91,80 кв. м) 4

Всього: 6787,52

Балансоутримувач – Київський міський пологовий будинок № 5 (м. Київ, просп. В. Лобановського, 2, тел.: 275-80-77, п/р № 31557297348599 в ГУ ДКСУ м. Києва, код банку: 820019, код ЄДРПОУ: 01993730).

17. проспект Лобанов-
ського, 2, літ. О 95,1

нежилий 
(модуль-
павіль-

йон)

приміщення, 1 поверх 

задовільний, наявне 
електропостачання, 

холодне та гаряче водо-
постачання

893000,00
8. Розміщення майстерень, що здійснюють технічне 

обслуговування та ремонт автомобілів, зокрема 
автомийок та/або послуг шиномонтажу 

7441,67 1030.09.2019

ПП «Соната»

18.
проспект Лобанов-
ського, 2, будівля 

«Поліклініка», корп. А 
18,0 нежилий приміщення, 1 поверх 

задовільний, наявне 
електропостачання, 

холодне та гаряче водо-
постачання

412000,00
17. Розміщення аптек, що реалізують готові ліки, у 
приміщеннях лікувально-профілактичних закладів 4120,00 1231.05.2019

ПП «Соната»

Балансоутримувач – Школа вищої спортивної майстерності міста Києва (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 7, тел.: 286-76-61, р/р № 31553236339110 в ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку: 820019, код ЄДРПОУ: 33499944).

19.** вул. Бастіонна, 7 4,0 нежилий частина приміщення, 1 
поверх задовільний

88970,0

29. Розміщення складу, камери схову 444,85 630.09.2019

ТОВ «Промислова компанія 
«Селтим»

За об’єктами поз. 1 – 4, 6 – 7, 10 – 16, 19, зазначеними в оголошенні, можливе альтернативне використання.
 Строк оренди – 2 роки 364 дні.
 *Строк оренди 1 рік (поз. 13).
**Строк оренди 5 років (поз. 19).
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 до-
даткових документів, зокрема 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;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату. 
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися 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, телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96. 



3

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
1  листопада 2019 р.

№ 68 (5260)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно в оренду. 

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського 
району». Місцезнаходження об’єкта – вул. Білоруська, 36, загальна (корисна) площа об’єкта – 76,8 
кв. м. Тип будинку – житловий, характеристика об’єкта оренди – напівпідвал, технічний стан об’єкта 
задовільний, -електро, водопостачання. Оціночна вартість об’єкта оренди: 1 235 400,00 грн без 
ПДВ. Дата оцінки: 30.06.2019. Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «АВАНТАЖ-КОНСАЛТ». Запропо-
новане цільове використання об’єкта оренди – розміщення видавництв друкованих засобів масової 
інформації та видавничої продукції. Орендна ставка: 4% (заявником на право оренди можуть бути 
запропоновані інші варіанти цільового призначення, у разі чого стартова орендна плата буде роз-
раховуватися відповідно до більшої орендної ставки). Розмір стартової/ місячної орендної плати: 
4118,00 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції). Строк оренди – 2 роки 364 дні. До заяви* 
про оренду додається документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у 
розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року (р/р UA653226690000026008302839918, філії ГУ по м. Києву та 
Київській обл. AT «Ощадбанк», код банку: 322669, код ЄДРПОУ: 34966254, призначення платежу: 
перша частина авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, 
за намір оренди об’єкта загальною площею 76,8 кв. м на вул. Білоруська, 36).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: балансоутримувач – 04050, 
м. Київ, вул. Білоруська, 1, тел.: 483-98-11, e-mail: 4863588@ukr.net. Термін прийняття заяв про 
оренду – приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного 
за датою публікації.

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24, к. 512 або к. 208. Теле-
фон для довідок: 235-00-77.

* – за формою, визначеною згідно з Додатком 4 до Положення, затвердженого рішенням Київ-
ради від 21.04.2015 №415/1280.

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 третього поверху, загальною площею 
65,26 кв. м, розташоване за адресою: вул. Будівельників, 37.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 1196000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації 

(м. Київ, проспект Миру, 6-а, т.: 292-03-98).
За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів господарювання, 

які провадять діяльність у сфері освіти (погодинно) (4%), термін оренди – 2 роки 364 дні.
Графік використання приміщення: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт: 16.30 – 21.30.
Місячна орендна плата – 914,10 грн без ПДВ.
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 – Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації — для внесення платежу:
адреса: 02105 м. Київ, проспект Миру, 6-а, р/р 31555279377922 в ГУДКУ України міста Києва, 

МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37397216.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня після публікації, 

за адресою: 02094 м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 206. Довідка за телефоном: 296-65-57.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації: 

– вул. Лісківська, 4-б, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 65,40 кв. м, розташоване на 1 
поверсі будівлі; приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди 
станом на 31.05.2019 – 1183000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Трибьют-Консалтинг».

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (по-
годинна оренда), ставка орендної плати – 15%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 1626,77 грн, термін 
оренди – 2 роки 364 дні. Графік використання: понеділок – четвер 18.30 – 21.30.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням природничих наук 

Деснянського району міста Києва, розташована за адресою: вул. Лісківська, 4-б, тел.: (044) 503-06-42.
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають: 
– заяву та документи за формою встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду; 
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
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 поточ-
ного року: одержувач платежу – Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням природничих 
наук Деснянського району міста Києва, код ЄДРПОУ: 22871936, МФО: 820019, р/р 35425239038133 в ГУ ДКСУ.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без ПДВ у 
грн коригується на індекс інфляції. 

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

Оголошення про конкурс в секретаріаті Київської міської ради, яке вийшло 
в газеті «Хрещатик Київ» 29 жовтня 2019 року № 67(5259) перед цифрою і 
словом «(V категорія)» доповнити словами «(на час відпустки для догляду 
за дитиною основного працівника)».

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

Втрачене посвідчення серія УБД № 51810 від 21.12.2016 р. управлінням персоналу 
штабу командування СВ ЗС України, на ім’я Вітвіцького Олега Леонідовича, вважати 
недійсним.
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Як вплине на життя киян новий 
закон про столицю? Чи потріб-
но відновлювати райради? Що 
робити з гральними закладами, 
які заполонили Київ? Про це та 
багато іншого у інтерв’ю з Тарасом 
Криворучком. 

– Верховна Рада прийняла у 
першому читанні законопроєкт 
про столицю. Чи такий страш-
ний чорт, як його малюють? 

– Документ містить статті, які 
суперечать Конституції та прин-
ципам місцевого самоврядуван-
ня. Зокрема, у Києві створюється 
окрема від інших міст виборча 
система, чим порушуються прин-
ципи загального і рівного для всіх 
громадян виборчого права.

Вибори депутатів Київради, рай-
рад та мера столиці пропонуєть-
ся проводити за трьома різними 
системами, що призведе до плу-
танини при голосуванні та значно 
ускладнить весь виборчий процес. 
Логічніше було б передбачити 
єдину систему голосування та вне-
сти відповідні зміни у закон «Про 
вибори депутатів місцевих рад». 

Але основна загроза запропо-
нованих нових правил організації 
влади у столиці – розділення по-
сади мера Києва та голови КМДА. 
Спочатку йшлося про призначення 
префекта, який би координував 
виконання державних програм 
та слідкував би за дотриманням 
законодавства органами місцевого 
самоврядування. Проте він не по-
винен мати більше повноважень, 
ніж обрані киянами депутати та 
мер.  

– Законотворці пропонують 
повернути райради у Києві. Це 
справді необхідність чи попу-
лізм? 

– Наблизити владу якомога 
ближче до людей – прекрасна 
ідея. У Києві 10 районів, які не 
мають своїх органів місцевого 
самоврядування. Питання ремонту 
під’їздів, забитих зливостоків, 
зниклих люків, зламаних лавок, 
асфальтування, благоустрою дво-
рів тощо повинні вирішуватися на 
районному рівні. Депутати Київ-

ради мають займатися загально-
міськими проблемами, на кшталт 
генерального плану, інфраструк-
турних проєктів, реконструкції 
магістралей, визначення правил 
розвитку міста. Тобто, має діяти 
принцип субсидіарності.

На жаль, у прийнятому за осно-
ву законопроєкті функції райрад 
зовсім не прописані. Взагалі, тут 
питань більше, ніж відповідей.  

– Останнім часом у Дніпров-
ському районі висадили багато 
цікавих дерев та рослин. Але 
ж за ними потрібен постійний 
догляд. Як вирішуєте цю про-
блему? 

–  На Воскресенці з’являються 
нові сквери, оновлюються парки 
і зелені зони. Мешканці також 
долучаються до озеленення при-
будинкових територій. Але справді, 
мало висадити саджанці, треба за 
ними доглядати. Наприклад, бага-
то молодих дерев, 
в’януть внаслідок 
недостатнього по-
ливу. 

Я отримав офі-
ційний лист від 
Керуючої компа-
нії з обслугову-
вання житлового 
фонду Дніпров-
ського району 
про те, що вони 
45 днів у сезон мають здійсню-
вати полив зелених насаджень на 
прибудинкових територіях. Тому 
закликаю мешканців вимагати 
від комунальників виконувати 
свої обов’язки. Я, наприклад, з 
депутатського фонду закупив для 
двірників шланги для поливу. 

Водночас осінні роботи з озеле-
нення Дніпровського району про-
довжуються. Наша гордість – парки 
«Перемога», «Аврора» та сквер на 
вулиці Курнатовського, у якому 
лише протягом жовтня висаджено 
більше 60 дерев і десятки кущів: 
20 кленів, 10 верб, 12 в’язів, 9 слив 
пісарді, 10 грабів, ялівець та інші.

– Повідомлялося, що у парку 
«Аврора» із нового дитячого 
майданчику нещодавно вкра-

ли гойдалку, а іншу зламали. 
Після таких випадків руки не 
опускаються? 

– Підрядник пішов нам на зу-
стріч та безкоштовно відновив 
всі гойдалки. Прикро, звичайно, 
але я ніколи не опускаю руки. 
Разом з колегами та небайдужи-
ми мешканцями нашого району, 
ми реалізували багато проєктів, 
зокрема через громадський бю-
джет міста.

У наступному році плануємо 
розробити проєкт капітального 
ремонту парку «Аврора» та при-
ступити до облаштування зон від-
починку, відновлення доріжок, 
зробити автополив та нарешті від-

новити занедбаний 
старий громадський 
туалет. 

– Яка на сьогод-
ні ситуація щодо 
оновлення та бла-
гоустрою медич-
них закладів Дні-
провського району, 
що знаходяться 
на вашому 46-му 
окрузі?

Завершено основні роботи з 
капітального ремонту пологового 
будинку № 6 на П. Запорожця. Вва-
жаю, що це – одне з пріоритетних 
завдань в галузі охорони здоров’я 
нашого міста. Адже після введення 
в експлуатацію у 1986 році, в будів-
лі ніколи не проводився суттєвий 
ремонт. Наше завдання: здійснити 
всі необхідні заходи, аби надати 
можливість медзакладу надавати 
високоспеціалізовану медичну до-
помогу, яка відповідає найкращим 
європейським стандартам. 

Вже зроблено термосанацію 
будівлі пологового будинку, яка 
тривала з березня 2019 року, за-
гальною вартістю 10 млн 670 тис. 
грн. У результаті утеплення будівлі, 
економія вартості опалення складе 

близько 25%. Також у пологовому 
будинку встановлено нове сучас-
не обладнання: рентген та УЗІ 
апарати. У подальших планах: 
здійснити ремонт вхідної групи 
і заїзду до гінекологічного відді-
лення, замінити інженерні мережі 
та пожежну сигналізацію.

Зараз тривають роботи з капі-
тального ремонту міської дитячої 
клінічної лікарні № 2 на Алішера 
Навої та міської клінічної лікарні 
№ 3 на Петра Запорожця, до яких 
щоденно звертаються і отриму-
ють допомогу сотні мешканців 
Дніпровського району та міста. 

Лікарня № 2 – стратегічно важ-
ливий заклад, адже це єдина ди-
тяча лікарня на Лівому березі. 
Повністю відремонтовано перший 
поверх, приймальне відділення, 
працює нова сучасна лаборато-
рія, завершена термосанація всієї 
будівлі, відремонтована покрівля, 
у дворі облаштовують комфортні 
дитячі ігрові майданчики для від-
починку та фізичної активності.

У міській клінічній лікарні № 
3 повним ходом йдуть роботи в 
головному корпусі: заміна вікон на 
нові металопластикові,  утеплен-
ня будівлі, гідроізоляція цоколю, 
до кінця року заплановано від-
ремонтувати покрівлю, а також 
відновити асфальтне покриття. 
Зроблено багато, роботи тривають.

– А як намагаєтеся вирішити 
проблему з паркуванням авто-
мобілів на газонах, тротуарах, 
зупинках та навіть трамвайних 
коліях? 

– Безлад з паркуванням машин 
в недозволених місцях справді 
зашкалює. Незважаючи на те, що 
на бульварі Перова, біля ТРЦ «Ква-
драт», вздовж вулиць Микитенка 
та Стальського є паркінги, водії 
залишають свої авто на пішохідних 
переходах, зупинках громадського 
транспорту, місцях для інвалідів та 

з обох боків на вулиці Запорожця. 
Такий паркувальний хаос усклад-
нює рух «швидких» до Київської 
міської клінічної лікарні № 3.  

Ми домовилися з представ-
никами Інспекції з паркування, 
що вони кожного тижня будуть 
проводити рейди на Воскресенці 
для наведення порядку в пар-
кувальній сфері. Мета, перш за 
все, – провести роз’яснювальну 
роботу, за серйозні порушення 
має бути виписаний штраф, а в 
окремих випадках, визначених 
законодавством, авто злісних 
порушників евакуюватимуть на 
штрафні майданчики. 

– Усі райони Києва заполони-
ли гральні заклади, які цілодо-
бово працюють під вивісками 
різноманітних лотерей. Ваш 
мікрорайон, кажуть, лідирує за 
кількістю гральних закладів, які 
викликають багато нарікань з 
боку киян? 

–  Це дійсно велика проблема, 
яка повинна бути вирішена на 
законодавчому рівні. Гральний 
бізнес в Україні  де-юре заборо-
нений, але де-факто процвітає. 
Законодавством дозволений ло-
терейний бізнес. Трьом фірмам 
ще до заборони видані відповідні 
ліцензії, котрі дають їм можливість 
відкривати свої заклади, де зама-
неться, де є попит. Користуючись 
розмитістю поняття «лотерея» в 
законі, спритні ділки відкривають 
гральні зали автоматів та онлайн 
казино. 

Міська влада своїми силами не 
може вирішити це питання. Тіньо-
вими гральними бізнесменами 
повинні займатися правоохоронці. 
Що стосується решти, начебто за-
конних закладів ігрового бізнесу, 
я вважаю, їх взагалі не має бути 
в межах Києва, для них потрібно 
створити спеціальні розважальні 
зони. Наші пропозиції з цього 
приводу ми давно передали до 
парламенту. 

На жаль, в Україні існує потужне 
лобі, зацікавлене у збереженні 
існуючого стану речей. Залеж-
ність багатьох людей від гри на 
автоматах – це така ж хвороба, як 
наркоманія чи алкоголізм. 

– Вас часто можна зустріти у 
столиці на велосипеді. Маєте 
свій двоколісний чи берете на-
прокат? 

– Власного велосипеда не маю, 
хоча пора нарешті придбати. За-
звичай, катаємося з дружиною на 
прокатних великах столичними 
парками. Старшому 15-річному 
сину Роману вже цікавіше прово-
дити час з друзями, він займається 
баскетболом, тому беремо у вояжі 
молодшого – 5-річного Назара.   

До речі, минулої зими він на-
вчився кататися на гірських лижах, 
хоча спочатку це далося йому не-
просто: дуже нервував і засмучу-
вався через падіння. Але згодом 
все в нього вийшло. Лижі – це наше 
сімейне хобі, завжди взимку ка-
таємось усі разом  
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Нові виклики для Києва  
та подолання застарілих проблем, 
казино, парковки, озеленення і лікарні
Депутат Київради, 46-річний Тарас Криворучко, 
добре знаний у столиці, і зокрема, в рідному 
окрузі на Воскресенці. Багато років він опікується 
проблемами не лише рідного житлового масиву, 
а й усього Дніпровського району. Крім того, 
Тарас Криворучко є секретарем постійної комісії 
Київради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв’язків.
Олександр ГАЛУХ  журналіст

Питання ремонту 
під’їздів, забитих 

зливостоків, зниклих 
люків, зламаних лавок, 
асфальтування і благо-

устрою дворів, тощо 
повинні вирішуватися 

на районному рівні
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