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У Києві набирає обертів 
велика інформаційна 
кампанія

Департамент суспільних комунікацій, разом із Департаментом 
житлово-комунальної інфраструктури КМДА, розпочинає потужну 
кампанію із застосуванням всіх можливих засобів комунікації 
з інформування жителів столиці про нові вимоги законів про 
житлово-комунальне господарство.

Під час інформкампанії буде роз’яснено, які нові виклики й 
умови постали перед жителями, яка допомога мешканцям буде 
надана міською владою в утриманні, ремонтах, утепленні й 
енергомодернізації будинків. Кияни дізнаються, як користува-
тися численними програмами фінансової допомоги мешканцям 
багатоповерхівок у капітальних ремонтах домівок.

«Мета кампанії – на-
вчити людей бути відпо-
відальними за збереження, 
утримання й енергоефек-
тивність своїх домівок, як 
економити енергоресур-
си й власні кошти. Також 
наша ціль – роз’яснити роль 
власників квартир у відпо-
відальності за своє майно 
– всю споруду, а не окреме 
помешкання. Ми пояснимо 
права та можливості людей, 
і що вони можуть роби-
ти за допомогою міських 
програм співфінансування ремонтів та енергомодернізації, 
навчимо, як ними користуватися. Тоді ініціативним мешкан-
цям будинків буде простіше вирішувати проблеми, робити 
позитивні зміни у своїх будинках – ремонти, укріплення, 
а потім, можливо, й створювати об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків», – пояснив директор Депар-
таменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Роман Лелюк також заявив, що це не єдина тематична кам-
панія Департаменту, яка стартує у Києві  

Сотні мільйонів на ремонти: як 
оновити старі будинки у Києві

У столиці близько 80% багатопо-
верхівок потребують комплексного 
капітального ремонту. Орієнтовна 
сума необхідних на це коштів – 10 
мільярдів гривень. Аби зношений 
житловий фонд не «завалився», 
мешканці можуть, за Законом Укра-
їни «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартир-
них будинках» №417 від 2015 року, 
брати участь у співфінансуванні 
ремонтів разом із державою, муні-
ципалітетом. Тільки тоді можливо 
забезпечити величезну потребу в 
ремонтах.

У нинішньому році на співфінан-
сування капітальних ремонтів за 
вище зазначеними програмами міс-
то виділило кошти: по 3 мільйони 
було надано Керуючим компаніям 
районів на те, аби вони могли про-
фінансувати ремонтні ініціативи 
мешканців багатоповерхівок.

На 2020 рік мерія столиці виділяє 
в рази більше коштів на ремонти, 
ніж цього року. Головними розпо-
рядниками коштів стануть рай-
держадміністрації. Координувати 
роботу з ініціативними групами 
мешканців будинків щодо капі-
тальних ремонтів будуть Керуючі 
компанії районів.

«Вся інформація про співфінансу-
вання ремонтів детально прописана 
тут. Покрокові інструкції (навіть 
відеолекції), бланки й форми заяв 
в усі необхідні інстанції зібрані на 
сайті «Школа обізнаного киянина». 
Роздрукуйте їх собі та заповніть. 
Додаткову інформацію можна отри-
мати на сайті ЄС / ПРООН  Houses», 

– говорить начальник управління 
розвитку житлово-комунального 
господарства Департаменту жит-
лово-комунального господарства 
КМДА Віра Радченко. 

«Законом передбачено, що рі-
шення про капітальні ремонти 
приймають на загальних зборах 
власники квартир та нежитлових 
приміщень. Причому за капіталь-
ний ремонт повинні проголосувати 
власники понад 50 відсотків площ, 
якщо це об’єднання власників ба-
гатоквартирного будинку (ОСББ), і 
75 відсотків – в будинку, де ОСББ не 
створено», – пояснює Віра Радченко.

Ремонти можна робити будь-
які: від заміни покрівлі та ко-
мунікацій, до зміцнення фун-
даменту

«Мешканці обирають будь-який 
вид робіт, на будь-якій ділянці 
будинку, але обстеження стану 
споруди все одно проводять фа-
хівці. Вони зроблять офіційний 
висновок, що потрібно робити для 
збереження споруди в першу чергу, 
навіть якщо ви вирішили просто 
пофарбувати під’їзд. Мешканцям 
доведеться обрати: фарбувати 
стіни, чи рятувати фундамент. 
Пам’ятайте, що ви можете будь-
коли почати займатися ремонтом 
дому. Це не прив’язано ні до яких 
конкурсів, проєктів, дат, графіків. 
КМДА розробила інструкцію для 
мешканців міста про те, що треба 
робити, аби взяти участь, спільно 
з містом, у капітальному ремонті 
свого будинку.», – підкреслює Віра 
Радченко.

Оберіть вид робіт
Створіть ініціативну групу з ва-

ших сусідів-власників житла (або 
приміщень) з трьох осіб. Складіть 
протокол про її формування (у до-
вільній формі, з підписами, ніде 
реєструвати не потрібно). Ця група 
обирає напрямок – вид робіт, необ-
хідних, на їхню думку, в будинку і 
заповнює форму (додаток № 1 до 
рішення Київради № 780/1784). 
Після цього необхідно звернутися 
в свою Керуючу районну компанію.

Ремонтувати можна і окремий 
під’їзд

Закон № 417 (ст. 10, абзац 12) 
дозволяє не залучати всіх сусідів 
по будинку, якщо є необхідність 
зробити ремонт спільного майна 
тільки одного під’їзду або секції 
будинку. Мешканці під’їзду збира-
ються і приймають рішення щодо 
ремонту спільного майна. За це 
повинні проголосувати власники, 
площа нерухомості яких становить 
більш як 75 відсотків загальної 
площі в парадному, секції.

Після того як Керуюча компа-
нія отримає ваше звернення, до 
вас протягом 10 – 30 днів завітає 
комісія і складе дефектний акт. 
Вона також визначить орієнтовну 
вартість робіт і проінформує вас 
(ініціативну групу).

Підтвердіть свої наміри ре-
монтувати будинок

Вам потрібно підтвердити свої 
наміри. Подивившись попередній 
кошторис, визначаєтеся, чи згод-
ні ви зібрати потрібні відсотки 
від суми кошторису, складеного 
після обстеження будинку фахів-
цями, або хочете обрати інший 
вид робіт. Потім звертаєтеся до 
Керуючої компанії повторно, і 
знову заповнюєте додаток № 1 
до рішення Київради. У разі, якщо 
ви остаточно визначилися з ви-
дом робіт та згодні зібрати свою 
частину грошей, ваша ініціативна 
група повинна скликати загальні 
збори мешканців усього будинку, 
щоб вирішити чи брати участь 
у програмі ремонту. На зборах 
ви обов’язково повинні вибрати 
уповноваженого представника від 
будинку для реалізації програми  

НОВИНИ

Київ має наймасштабніші програми капітального 
ремонту та енергомодернізації житлових будинків. 
Програма діє для всіх багатоквартирних будинків, 
що старші 10 років. Мешканці можуть робити будь-
які капітальні ремонти, скориставшись фінансовою 
підтримкою міської влади за програмами: «70 
на 30» (ремонт парадних, внутрішньобудинкових 
мереж), «90 на 10» (ремонт дахів), «95 на 5» 
(ремонт ліфтів). У цих програмах більшу частину 
коштів сплачує бюджет столиці.
Катерина НОВОСВІТНЯ  «Вечірній Київ»

Фото «Вечірній Київ» www.vechirniy.kyiv.ua

У столиці показник 
захворюваності на грип  
та ГРВІ нижчий за базовий 
показник на 55,3% 

У столиці за 45-й тиждень 
2019 року зареєстровано  
10 140 хворих на грип та ГРВІ. 
Загалом інтенсивність епіде-
мічного процесу перебуває 
на низькому рівні, який не 
потребує введення додатко-
вих заходів, та є нижчою за 
базовий показник на 55,3%. 
Наразі показник захворюва-
ності складає 343,6. Про це 
повідомив перший заступ-
ник голови КМДА Микола 
Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюванос-
ті на грип та ГРВІ на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. 
Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей 
захворіло – 6 422 (зниження на 2,3%), дорослих – 3 718 особи (на 
рівні минулого тижня).

«У структурі захворюваності діти становлять 63,3%, а на 
попередньому тижні – 63,8%. Серед школярів захворюваність 
зросла на 2,5%: 2 574 випадки, що становить 40,1% від загальної 
кількості захворілих дітей і 25,4% від загальної кількості осіб, 
які звернулися за медичною допомогою», – розповів Микола 
Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 45-й тиждень гос-
піталізовано 135 осіб, із них 111 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах 
приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я 
вакцинацією проти грипу охоплено 28 689 осіб», – додав Микола 
Поворозник  
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

У зв’язку із закінченням 08.12.2019 терміну дії списку присяжних 
Голосіївського районного суду міста Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 08.12.2016 № 550/1554 «Про затвердження 

списку присяжних Голосіївського районного суду міста Києва»,

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ У ПРИ-
СЯЖНІ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА КИЄВА

Мета: Затвердити список присяжних Голосіївського районного суду 
міста Києва у кількості 30 осіб.

Підстава: Подання Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в місті Києві від 16.08.2019 № 1-1603/19 (вх. від 
22.08.2019 № 08/19280.

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрис-
дикція Голосіївського районного суду міста Києва, та зиявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 01 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 законом, 
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. Мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. 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 

винагорода.
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 «г» пункту 1 статті З Закону України «Про запо-

бігання корупції», до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні 
правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними ооов 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 Подільського 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 відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних», а також оприлюднення 
відомостей стосовно мене, як кандидата в присяжні на офіційному сайті 
Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:
_______  ________  ______
(число)   (місяць)   (рік)  підпис

У зв’язку із закінченням 08.12.2019 терміну дії списку присяжних 
Подільського районного суду міста Києва, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 08.12.2016 № 551/1555 «Про затвердження 
списку присяжних Подільського районного суду міста Києва»,

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ 
ПОШУКУ КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО 

СУДУ МІСТА КИЄВА
Мета: Затвердити список присяжних Подільського районного суду міста 

Києва у кількості 30 осіб.
Підстава: Подання Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в місті Києві від 07.08.2019 № 1-1571/19 (вх. від 
28.08.2019 № 08/19634).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрис-
дикція Подільського районного суду міста Києва, та виявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 01 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 законом, 
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 відсутнього 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. Мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. 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 

винагорода.
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

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 Голосіївського 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 відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних», а також оприлюднення 
відомостей стосовно мене, як кандидата в присяжні на офіційному сайті 
Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:
_______  ________  ______
(число)   (місяць)   (рік)  підпис

ІНДЕКС щоденного  
випуску (вт, пт) 61308

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

Оформлення проводиться на підприємстві

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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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про намір передати в оренду наступний об’єкт, що належить до сфери управління 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації:

• просп. Голосіївський, 46/1, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 111,5 
кв. м, розташоване у підвалі жилого будинку; приміщення у задовільному технічному стані з підве-
деним енерго та водозабезпеченням. Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 1 567 000,00 
грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ПП «Альянс Експерт». Мета використання, 
за заявою ініціатора оренди, – розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове 
обслуговування населення (майстерня із ремонту одягу та взуття), ставка орендної плати –  
3 %, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 3 917,50 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач об’єктів – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Голосіївського району м. Києва», розташоване за адресою: просп. Голосіївський, 
17-б, м. Київ, 03039, тел.: (044) 525-96-97. 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 – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голо-
сіївського району м. Києва», р/р 26003056148677 в Філіалі «КиївСіті» АТКБ «Приватбанк», МФО: 
380775, код ЄДРПОУ: 32375554. Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015  
№ 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Заявником 
на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, 
які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно 
територіальної громади міста Києва. Прийом заяв про оренду зазначених нежитлових при-
міщень проводиться – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви 
про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216. Отримати довідкову 
інформацію можна за тел.: 281-66-24.

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

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського райо-
ну». Місцезнаходження об’єкта – вул. Грекова, 22; загальна (корисна) площа об’єкта – 30,1 кв. м. Тип 
будинку – житловий, характеристика об’єкта оренди — підвал, технічний стан об’єкта задовільний, є 
тепло-, електро-, водопостачання. Оціночна вартість об’єкта оренди – 474 000,00 грн без ПДВ. Дата 
оцінки 31.08.2019. Суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Богатиренко І. О. Запропоноване цільове ви-
користання об’єкта оренди – розміщення пунктів доочищення та продажу питної води на площі, що 
не перевищує 20 кв. м – 9 кв. м. Орендна ставка: 3 %. Розміщення торговельних об’єктів з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи – 21,1 кв. м. Орендна ставка: 5 % (заявником на 
право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, у разі чого стартова 
орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки). Розмір стартової/ місячної 
орендної плати: 1738,79 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 30,1 кв. м на вул. Грекова, 22).

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. Телефон 
для довідок: 235-00-77.

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

Картку водія № UAD0000005H33000, видану Корчмару Роману Пилиповичу, вважати недійсною у зв’язку зі втратою.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ 

ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, 
які можуть бути включені до складу поліцейської комісії 

Департаменту внутрішньої безпеки
Національної поліції України

до 01 грудня 2019 року
Мета: Якщо Ви маєте бездоганну репутацію, високі професійні та моральні 

якості, суспільний авторитет та виявили бажання стати членом поліцейської 
комісії Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, 
пропонуємо Вам до 01 грудня 2019 року 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 місті перебування.

3. Автобіографію (у 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 у родовому відмінку)

_____________________________________,
який (яка) проживає за адресою: 
м. Київ,________________________

контактний тел.:________________________

Заява
Прошу обрати мене, як представника громадськості, до складу поліцей-

ської комісії Департаменту внутрішньої безпеки 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 зі 
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 основ-
них 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 само-
відвід. 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
ІНФОРМУЄ ПРО

ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ 
ГРОМАДСЬКОСТІ, які можуть бути включені до складу поліцей-
ської комісії Управління поліції охорони в м. Києві Національної 

поліції України
до 01 грудня 2019 року

Мета: обрати двох представників громадськості, здатних професійно 
виконувати повноваження членів поліцейської комісії Управління поліції 
охорони у м. Києві Національної поліції України відповідно до статті 51 За-
кону 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. КИЄЕІ На-
ціональної поліції України, пропонуємо Вам до 01 грудня 2019 року 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 (у 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 у 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 зі 
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 основ-
них 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 аоо 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.

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА
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За словами мера, в багатьох при-
міщеннях лікарні, побудованої 
в 1985 році, капітальний ремонт 
з того часу не робили. Також за-
старілим було і обладнання, що 
не відповідало сучасним вимогам 
екстреної медицини. 

«Протягом останніх трьох років 
міська влада значно поліпшила 
матеріально-технічну базу лікарні. 
Здійснили повну реконструкцію від-
ділення реанімації та приймального 

відділення. Тут працює абсолютно 
нова бактеріологічна лабораторія із 
оновленим обладнанням. 61 міль-
йон гривень протягом трьох років 
виділили на капремонт відділень. 
Встановили сучасну пожежну сигна-
лізацію, нові ліфти. Капітально від-
ремонтували дах будівлі, побутові 
приміщення. Придбали в лікарню 
два потужні дизель-генератори. 
Навіть зробили спеціальний теплий 
бокс, аби пацієнтів зі швидкої од-

разу доставляти в операційні», – 
сказав Віталій Кличко. 

Сьогодні на базі лікарні допо-
мога надається в 14 стаціонарних 
відділеннях. Протягом 2018 року 
тут надали медичну допомогу по-
над 57 тисячам хворим. Провели 
майже 10 тисяч операцій та 11 
тисяч оперативних втручань. А 
за 9 місяців цього року надана 
медична допомога понад 40 ти-
сячам людей. 

«Цього року закупили та вста-
новили медичне обладнання для 
відремонтованого відділення не-
відкладної допомоги. Загальною 
вартістю 56 мільйонів гривень. 
Також, за кошти місцевого бюджету, 
придбали магнітно-резонансний 
томограф, спірально-комп’ютерний 
томограф, 2 рентгенівських апа-
рати, апарати штучної вентиляції 
легень, систему діагностики та ба-
гато іншого. Усе це дозволяє робити 
швидку діагностику та операції, 
які ще декілька років тому робили 
тільки за кордоном», – зазначив 
мер столиці. 

Також, аби збільшити простір для 
медичних потреб, частину комор 
та складів перенесли в підвальні 
приміщення. Виконані роботи із 
зовнішнього утеплення фасадів 
будівлі, встановлені металоплас-
тикові вікна та дверні блоки  

Щоночі 12–15 листопада 
за скороченим режимом 
працюватимуть трамваї 
№ 8, 29

Щоночі 12, 13, 14, 15 листопада передбачено скорочений ре-
жим роботи трамваїв № 8, 29 у зв’язку із ремонтом колії на вул. 
Ялтинській. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Останні відправлення трамваїв № 8:
• від ст. м. «Лісова» – о 22:36, 22:54;
• від ст. м. «Позняки» – о 22:26, 22:50.
Останні відправлення трамваїв № 29:
• від ст. м. «Лісова» – о 22:40, 22:58;
• від ст. м. «Бориспільська» – о 22:25, 22:45.
О 05.00 рух буде відновлено за графіком  

12 листопада стартують 
концерти-вистави 
«Повіримо у себе»

У рамках ХХVІІІ 
Київського міського 
фестивалю творчості 
дітей та молоді з функ-
ціональними обмежен-
нями «Повіримо у себе» 
12 – 21 листопада в Ки-
єві триватимуть кон-
церти-вистави, у яких 
візьмуть участь 1000 
обдарованих дітей і 
молодь з інвалідністю 
з десяти районів міста.

Учасники змагатимуться у 12 номінаціях, об’єднаних у 4 на-
прями у 4-ох вікових категоріях, а також сімейній позаконкурс-
ній презентації. Цьогоріч виокремлено нові номінації: колаж та 
декоративний живопис. Зокрема:

• 12 листопада із 13.00 до 15.00 у Київському міському Палаці 
Ветеранів (вул. Бастіонна, 11) відбудеться концерт-конкурс ви-
конавців інструментального жанру;

• 15 листопада о 15.00 у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка 
для дітей м. Києва (просп. Перемоги, 25-а) – літературні читання 
авторів прози та поезії та презентація майстрів сучасних технологій;

• 20 листопада із 11.30 до 13.30 та із 16.00 до 18.00 у Київському 
палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13) – концерт-конкурс 
виконавців виконавчого та хореографічного жанрів;

• 21 листопада із 11.30 до 13.30 та із 15.30 до 17.30 у Київському 
палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13) – концерт-конкурс 
виконавців вокально-хорового жанру.

Організатор фестивалю: Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за участі Департаменту культури 
КМДА, Київського міського методичного центру закладів куль-
тури та навчальних закладів, Київського міського палацу дітей 
та юнацтва, за сприяння Служби у справах сім’ї та дітей КМДА.

За традицією, у журі фестивалю запрошено мистецьку еліту. 
Вхід на всі заходи вільний  
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Фото КМДА

Протягом останніх трьох років міська влада значно 
поліпшила матеріально-технічну базу Київської 
міської клінічної лікарні швидкої медичної 
допомоги. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко 
під час огляду відремонтованих відділень лікарні. 

новиниВіталій Кличко: «Протягом 
останніх трьох років 
місто значно поліпшило 
матеріально-технічну базу 
лікарні швидкої допомоги» 
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