
Столичні бібліотеки 
перетворюють  
на сучасні бібліохаби

У столиці привітали з  
80-ою річницею заснування 
Київського медичного 
коледжу ім. П. І. Гаврося

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник 
взяв участь в урочистостях, присвячених 80-річчю заснування 
Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося.

«Вітаю вас із визначною подією – 80-річчям вашого коледжу. 
Викладачі коледжу підготували чимало фахівців медичної галузі. 
Коледж став першою сходинкою у професії для тих, хто щодня 
рятує життя, дарує надію на одужання, зцілює тіла та душі. Ви 
обрали непростий шлях – допомагати людям. Це благородна 
справа, адже саме ви стаєте надійною опорою для пацієнтів, 
вправними помічниками для лікарів, а хтось приймає рішення 
йти далі – ставати лікарем. Окрім вдало вибраної життєвої по-
зиції – рятувати життя, ви зробили ще один правильний вибір 
– навчання у Київському медичному коледжі ім. П. І. Гаврося. Це 
справжня кузня кадрів для медичних закладів як столиці, так і 
всієї країни. За це я окремо дякую вашим прекрасним педаго-
гам. Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії та 
натхнення працювати, вчитися і навчати! Процвітання вашому 
рідному коледжу!» – привітав усіх присутніх Микола Поворозник.

Під час урочистостей Микола Поворозник вручив Подяки 
Київського міського голови працівникам Київського медичного 
коледжу ім. П. І. Гаврося за багаторічну сумлінну працю, ваго-
мий особистий внесок у розвиток медичної освіти та високий 
професіоналізм  
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Київ залишається серед 
лідерів із діагностування 
нових випадків ВІЛ-інфекції

У столиці презентували кампанію «ВІЧ:НА:ВІЧ», яка мотивує 
українців пройти тестування на ВІЛ. За інформацію Департа-
менту охорони здоров’я КМДА, Київ залишається серед лідерів із  
діагностування нових випадків ВІЛ-інфекції. За оціночними да-
ними, у столиці проживає 19 837 людей з ВІЛ, на диспансерному 
обліку перебуває 13 283 особи.

Як відомо, із 2016 року Київ є учасником міжнародної програми 
Fast-Track Cities. Наразі у столиці створено всі умови для швидкого 
та точного визначення ВІЛ-статусу всіх охочих та для отримання 
зручного безкоштовного лікування. У кожному медичному закладі 
столиці первинної, вторинної та спеціалізованої медичної допо-
моги є можливість пройти швидке та якісне тестування на ВІЛ за 
допомогою швидких тестів.

У 90% хворих (10 207 осіб), які отримують антиретровірусну 
терапію, досягнуто зниження рівня вірусного навантаження до 
невизначеного рівня (досягнуто пригнічення вірусу), що свід-
чить про високу ефективність лікування і є успіхом у реалізації 
ініціативи Fast Track Cities  

НОВИНИ

Ми перетворюємо столичні бі-
бліотеки на сучасні бібліохаби. 
Протягом останніх двох років від-
крили три такі бібліотечні простори 
– Центральна бібліотека ім. Тараса 
Шевченка для дітей на проспек-
ті Перемоги, бібліотека для дітей 
у Подільському районі на вулиці 
Межигірській і Центральна районна 
бібліотека ім. Тичини у Дніпровсько-
му районі», – зазначив мер Києва у 
дописі до відео.

За словами мера, головна від-
мінність сучасних бібліотек від за-
кладів радянської системи – у них 
цікаво та затишно, є доступ до Wi-Fi, 
комп’ютери, якими можна користу-
ватися безкоштовно. У бібліохабах 
створюють конференц-зали, зони 

для відпочинку, дитячі зони, аби 
кияни могли з користю проводити 
своє дозвілля.

Наприклад, у бібліотеці імені 
Тичини є й інклюзивні елементи 
для людей із порушеннями зору. 
Цей бібліохаб має два спеціальні 
комп’ютери, на яких можна збіль-
шити шрифт для читання книг. Їх 
придбали завдяки проєкту «Гро-
мадський бюджет».

«До кінця року в тестовому режимі 
відкриємо ще дві сучасні бібліо-

теки: «Свічадо» у Святошинсько-
му районі та бібліотеку для дітей  
№ 115 у Деснянському районі. До 
речі, остання – найбільша за площею 
бібліотека у столиці. Там буде навіть 
літній майданчик для читання книг. 
І ми продовжуємо працювати, аби 
кожен район мав сучасну бібліотеку, 
де можна і цікаву лекцію послухати, 
і відвідати з дітьми майстер-клас чи 
презентацію книжки, скористати-
ся безкоштовним інтернетом. Або 
усамітнитися в затишному місці та 
почитати книжку. Це будуть сучасні 
open space!» – додав Віталій Кличко.

У наступному році планують від-
крити ще один бібліохаб у Шевчен-
ківському районі та продовжити 
реконструкцію бібліотек у Голо-
сіївському і Дарницькому районах 
столиці  

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у  
Facebook опублікував відео та фото, у яких показав 
сучасний бібліохаб у Дніпровському районі  
та те, як завершують реконструкцію ще однієї 
бібліотеки на Троєщині.
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

Повідомлення про прийняття відповідним органом управління фінансової  
установи рішення про подання заяви про виключення фінансової установи з Реєстру

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ФОРТ», код за ЄДРПОУ юридичної 
особи: 30838106 (08711, Київська обл., Обухівський район, смт Козин, вул. Київська, будинок 
107-б), повідомляє про прийняття рішення Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8 від 
29.11.2019 р.) про подання заяви до Нацкомфінпослуг про виключення Товариства з Реєстру 
фінансових установ.

В газеті «Хрещатик Київ» № 77 (5269) від 29 листопада 2019 року, сторінка 5, розділ 
РЕКЛАМА, в Оголошенні про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування м. Києва, в пункті Засідання конкурсного комітету 
відбудеться, слід читати – Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезна-
ходженням робочого органу конкурсного комітету – Комунальної служби перевезень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 
10.01.2020 року о 10.00 – далі за текстом.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) оголошує конкурс на заміщення посади ди-
ректора комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської 
міської державної адміністрації) «Агентство по обслуговуванню театральної та 
концертної діяльності».

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше 
трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і 
моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні 
посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персо-
нальних даних; автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, 
місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (зокрема, 
на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної по-
шти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 
копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; два 
рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та про-
єкти програм розвитку комунального підприємства виконавчого органу Київ-
ради (Київської міської державної адміністрації) «Агентство по обслуговуванню  
театральної та концертної діяльності» на один і п’ять років.

Документи приймаються до 28 грудня 2019 року включно, за адресою:  
м. Київ, бульв. Т. Г. Шевченка, 3.

Довідки за тел.: 279-52-82, 279-72-51. Е-mail: dk@kievcitv.gov.ua.
Департамент культури до 23 грудня 2019 року включно приймає пропозиції 

щодо кандидатів до складу конкурсної комісії від громадських організацій у 
сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Заява
про екологічні наслідки планованої діяльності

КП «Спецжитлофонд» проводить будівництво виробничо-складської бази з адмі-
ністративною будівлею у складі восьмої черги реконструкції території виробничо-
складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель по вул. 
Качалова, 40, у Солом’янському районі м. Києва.

Виробничо-складська база передбачається як база для короткочасного зберігання 
металевих виробів (арматурні, трубні вироби, металевий сортамент). 

Доставка та вивіз  вантажу виконується автомобільним транспортом. Вантажообіг 
бази складає 5 т/добу. Виконання вантажопідйомних робіт передбачається авто-
мобільним краном. 

Для працівників виробничо-складської бази передбачається будівництво адміні-
стративно-побутової будівлі.

Інженерне забезпечення відбуватиметься за рахунок наявних міських інженерних 
мереж. 

При експлуатації, враховуючи прийняті проєктні рішення, вплив на компоненти 
навколишнього середовища буде відсутнім.  

Проведені розрахунки показали, що вплив на навколишнє середовище від діяльності 
об’єкта буде незначним і прийнятним для здоров’я населення.

Ряд проєктних комплексних заходів, що впроваджуються на даному об’єкті, забезпе-
чують відсутність впливу на навколишнє середовище при виникненні аварійних ситуацій.

Зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 30 днів, за адресою: 04071, м. Київ,  
вул. Оболонська, 34, тел.: (044) 417-07-42, з 9.00 до 18.00.

Заява
про екологічні наслідки планованої діяльності

КП «Спецжитлофонд» проводить будівництво паркінгів у складі сьомої черги рекон-
струкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та 
складських будівель по вул. Качалова, 40, у Солом’янському районі м. Києва.

Проєктними рішеннями на відведеній території передбачено будівництво 9-поверхо-
вого автоматизованого наземного паркінгу та автоматизованого підземного паркінгу 
для зберігання автотранспорту мешканців житлових будинків. 

Проєктними рішеннями передбачається будівництво:
– 9-рівневого автоматизованого наземного паркінгу, розміром 52,5 х 24,0 м та ви-

сотою 27,0 м;
– автоматизованого підземного паркінгу, розміром 91,8 х 28,9 м та висотою 15,5 м.
Технологічні рішення проєктованих надземного та підземного паркінгів прийняти на 

основі парковочної системи «Шатл».
Клас наслідків (відповідальності) об’єкту проектування – СС2.
Джерелом забруднення атмосферного повітря при експлуатації є автотранспорт.
Інженерне забезпечення відбуватиметься за рахунок наявних міських інженерних мереж. 
Проведені розрахунки показали, що вплив на навколишнє середовище від діяльності 

об’єкта буде незначним і прийнятним для здоров’я населення.
Ряд проєктних комплексних заходів, що впроваджуються на даному об’єкті, забезпе-

чують відсутність впливу на навколишнє середовище при виникненні аварійних ситуацій.
Зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 30 днів, за адресою: 04071, м. 

Київ, вул. Оболонська, 34, тел.: (044) 417-07-42, з 9.00 до 18.00.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Балансо-
утримувач – Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського 
району м. Києва (вул. Симиренка, 10, тел.: (044) 205-98-49, е-mail: kdcekonomist@ukr.net, р/р у стандарті 
IBAN: UA 143206490000026007052619575 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку: 
320649). Характеристика об’єктів оренди: 

– нежитлові приміщення на 1 поверсі нежитлового будинку на вул. Симиренка, 10, загальна площа – 27,0 
кв. м. Стан об’єкту задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 515000,0 грн (без ПДВ) станом на 31.08.2019, 
оцінка виконана ТОВ «АКЦ «Епрайзер». Запропонована мета використання – розміщення торговельного 
об’єкту з продажу окулярів, лінз, скелець та ортопедичних виробів. Орендна ставка – 12 %, розмір орендної 
плати за 1 місяць – 5222,62 грн (без ПДВ); 

– нежитлові приміщення на 1 поверсі нежитлового будинку на вул. Симиренка, 10, загальна площа – 65,5 
кв. м. Стан об’єкту задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 1250000,0 грн станом на 31.08.2019, оцінка 
виконана ТОВ «АКЦ «Епрайзер». Запропонована мета використання – розміщення суб’єктів господарю-
вання, що діють на основі приватної власності та провадять господарську діяльність з медичної практики 
(косметологічні послуги). Розмір орендної плати за 1 місяць – 11619,90 грн (без ПДВ). Запропонований 
заявниками строк оренди – 2 роки 364 дні.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територі-
альної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі 
змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку 
майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або 
додаткових документів, 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 по-

двійну стартову орендну плату.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефоном до Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 

оголошення, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок: 424-34-87.

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).

Місцезна-
ходження

За-
гальна 
площа 

(ко-
рисна), 

кв. м

Тип бу-
динку

Характе-
ристика 
об’єкта 
оренди

Технічний 
стан об’єкта 
й інформа-
ція про за-

безпечення 
комунікаці-

ями

Вартість об’єкта 
оренди, грн без 

ПДВ Запропоноване ці-
льове використання 

об’єкта оренди 

Розмір 
старто-

вої /  
місячної 
орендної 

плати, 
грн

Оренд-
на 

ставка 
у %Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – КП «Плесо» (02660, м. Київ, Микільсько-Слобідська, 7, тел.: 541-06-96, р/р UA 473057490000002600930946401  
АТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпро, код банку: 305749, ЄДРПОУ: 23505151).

1.*

Дніпров-
ський р-н, 
вул. Дні-
провська 
Набереж-
на, б/н 1 – 

майдан

100,0 нежи-
лий 

споруда 
(бетонний 
майданчик 

під літні 
службові 

приміщен-
ня)

задо-
вільний, 

комунікації 
відсутні    

1 913 600,00 13. Розміщен-
ня кафе, яке не 

здійснює продаж 
товарів підакцизної 

групи (сезонно з 
01.05 по 31.10 ка-
лендарного року)

9568,00 6 %
31.05.2019

ФОП Чебаков О. І.

2.*

Дніпров-
ський р-н, 
вул. Дні-
провська 
Набереж-
на, б/н – 
майдан

200,0 нежи-
лий 

споруда 
(бетонний 
майданчик 
(бетонне 
покриття)

задо-
вільний, 

комунікації 
відсутні    

3 827 200,00 13. Розміщен-
ня кафе, яке не 

здійснює продаж 
товарів підакцизної 

групи (сезонно з 
01.05 по 31.10 ка-
лендарного року)

19136,00 6 %
31.05.2019

ФОП Чебаков О. І.

Балансоутримувач – КП «Фармація» (01030, м. Київ, вул. І. Франка, 38-б, тел.: (044) 234-91-41, UA 383057490000002600230961001  
в АТ «Банк Кредит Дніпро» у м. Києві, МФО: 305749, ЄДРПОУ: 05415852).

3.
вул. Буді-
вельників, 

36
140,30 нежи-

лий 

примі-
щення 1 
поверх

задо-
вільний, 

енергопос-
тачання, 
водопос-
тачання, 

теплопоста-
чання

2 563 600,00
11. Розміщення  
торговельного 

об’єкта з продажу 
продовольчих то-
варів, крім товарів 
підакцизної групи 

10681,67 5 %

31.08.2019

ТОВ «Оцінка- 
Консалт»

4.
просп. 

Маяков-
ського, 47

237,60 нежи-
лий 

приміщен-
ня1 поверх

задо-
вільний, 

енергопос-
тачання, 
водопос-
тачання, 

теплопоста-
чання

4 292 100,00
11. Розміщення  
торговельного 

об’єкта з продажу 
продовольчих то-
варів, крім товарів 
підакцизної групи

17883,75 5 %

31.08.2019

ТОВ «Оцінка- 
Консалт»

Балансоутримувач – КП «Київтеплоенерго»  (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а, 207-61-56;  
р/р UA 053138490000026001010006944 в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», код банку: 313849, код ЄДРПОУ: 40538421).

5.

просп. Во-
лодимира 
Маяков-
ського, 

79-б 

54,4 нежи-
лий

примі-
щення, 1 
поверх

потребує 
ремонту, 

енергопос-
тачання, 
водопос-
тачання, 

теплопоста-
чання

829 400,0 38. Розміщення 
суб’єкта госпо-
дарювання, що 

здійснює побутове 
обслуговування 

(ремонт та пошиття 
одягу)

2764,67 4 %

30.09.2019

ПП «Габ’яно»

6.
вул. Вер-
бицького, 

26 
61,3 нежи-

лий

примі-
щення, 2 
поверх

потребує 
ремонту, 

енергопос-
тачання, 
водопос-
тачання, 

теплопоста-
чання

1 107 000,00 38. Розміщення 
суб’єкта госпо-
дарювання, що 

здійснює побутове 
обслуговування 

(пошиття та ремонт 
одягу)

3690,0 4 %

30.09.2019

ТОВ «Трибьют-
Консалтинг»

Балансоутримувач – Київський міський центр радіаційного захисту населення м. Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи   
(м. Київ, вул. Пушкінська, 40, 234-60-59, 519-64-95; р/р 31554297349643 в УДКСУ в Голосіївському районі м. Києва,  

код банку: 820019, код ЄДРПОУ: 21490652).

7.
вул. 

Кубанської 
України, 10 

60,48 нежи-
лий

приміщен-
ня, 1, 2 

поверхи

задо-
вільний, 

енергопос-
тачання, 
водопос-
тачання, 

теплопоста-
чання

932 000,0

42. Розміщення 
суб’єктів господа-
рювання, які про-

вадять діяльність у 
сфері освіти

776,67 1 %

31.08.2019

ТОВ «Гебора»

Балансоутримувач – КП «Київпастранс» (Дирекція по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури 
КП «Київпастранс», 04080,  м. Київ, вул. Кирилівська, 132, тел.: 254-65-27; UA 443226690000026009300240371 у ТВБВ № 10026/0104 
філія – ГУ по м. Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк», МФО: 322669, код ЄДРПОУ: 38538270, Св. № 100336309, ІПН: 317256026560).

8.
вул. 

Ялинкова, 
58/68 

34,93 нежи-
лий

примі-
щення, 1 
поверх

задо-
вільний, 

енергопос-
тачання, 
водопос-
тачання, 

теплопоста-
чання

680 450,00

13. Розміщен-
ня кафе, яке не 

здійснює продаж 
товарів підакцизної 

групи

3402,25 6 %

31.07.2019

ТОВ «Глобал 
апрайзер груп»

Балансоутримувач – Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського району м. Києва (м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 53,  
424-05-33; р/р 3155 4284 3303 31 в ГУДКСУ в м. Києві, код банку: 820019, код ЄДРПОУ: 00185011).

9.

бульв. 
Академіка 
Вернад-

ського, 53 
літ. «F-4»

188,56 нежи-
лий

примі-
щення, 4 
поверх

задо-
вільний, 

енергопос-
тачання, 
водопос-
тачання, 

теплопоста-
чання

3 261 000,00
42. Розміщення 

суб’єктів господа-
рювання, які про-

вадять діяльність у 
сфері освіти

5270,13

1 % (для 
площі 
100,0  
кв. м)

31.07.2019 3 % (для 
площі 
88,56  
кв. м)

ТОВ «Ніка-Екс-
перт»

Балансоутримувач – Ритуальна служба Спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комуналь-
но-побутового обслуговування (м. Київ, 01054, вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14, тел.: 482-16-62;  

№ UA 093007110000026007060256988 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку: 300711), код ЄДРПОУ: 03358475).

10.

вул. 
Стеценка, 
20-а, літ. Г, 

адміні-
стративна 

будівля 
№ 2

17,80 нежи-
лий 1 поверх 

задо-
вільний, 

енергопос-
тачання, 
водопос-
тачання, 

теплопоста-
чання

247 000

24. Розміщення 
офісних приміщень 1235,0 6 %

30.09.2019

ФО-П Богатиренко 
І. О.

*Орендар не має права на об’єкті оренди проводити будівництво капітальної будівлі або споруди.
За об’єктами поз. 1 – 6, 8, 10, зазначеними в оголошенні, можливе альтернативне використання.
Строк оренди – 2 роки 364 дні.
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 май-
на, не вимагається подача нової заяви або додаткових 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Кияни можуть відвідати 
оновлений парк «Совки»

Відтепер у парку «Совки» є периметральний екомаршрут, 
протяжністю майже 2 км. Прогулянкові доріжки та центральна 
алея створені з фібробетону. Також прокладені стежки з гравію 
поміж дерев. Вздовж головних доріжок встановлені лави та урни 
для сміття. Для спортсменів облаштували майданчик площею 
майже 400 кв. м з сучасними тренажерами. Щоб заняття спортом 
на свіжому повітрі були комфортними, було влаштовано наливне 
гумове покриття. Про це повідомляють у КО «Київзеленбуд».

«Під час капітального ремонту ми ставили за мету створити 
сучасний простір для затишного дозвілля. І як зазначають місцеві 
мешканці, з початку капремонту, зокрема після встановлення 
дитячого майданчика та спортивних знарядь, кількість від-
відувачів помітно збільшилася», – розповідає в. о. генерального 
директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Під час капремон-
ту вздовж централь-
ної алеї, біля дитячих 
та спортивних май-
данчиків встановле-
но опори із сучасним 
LED-освітленням. Для 
легкого орієнтування 
у парку встановлені 
навігаційні таблички. 
Наразі триває будівни-
цтво приміщення для 
громадської вбиральні 
та будинку садівника.

Вхідній групі парку «Совки» приділялася особлива увага, адже 
вона «запрошує» відвідувачів. З боку вул. Жмеринської влашто-
вана екопарковка. Врахувавши прохання місцевих мешканців,  
крім центрального входу до парку, було влаштовано ще два – по 
обидва боки від головного. 

Центральним елементом став «сухий» фонтан із різнокольоровою 
підсвіткою. На 30 кв. м розмістили 9 форсунок, між якими можна 
пройтися. На зимовий період водограй консервується. По обидва 
боки від фонтану висадили спіральні лабіринти з туй – дерева 
відповідним чином обрізали, щоб надати композиції форми. За 
водограєм створили клумби, які висадили хвилями – вони ніби 
задають напрям до центральної алеї. Загалом для прикрашення 
вхідної групи висадили 279 західних та 16 шаровидних туй. Для 
оздоблення додали кольорову щепу та білу мармурову крихту  
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Фото КО «Київзеленбуд»

Парк «Совки» офіційно створено 1976 року. Загальна площа – 
35,4 га. Він є частиною відомого урочища «Скарбовий ліс».

Унікальність парку «Совки» – його природа, флора та фауна. 
Хвойна частина лісопаркової зони, представленої соснами, пере-
ходить у березовий гай. Також у парку «Совки»  ростуть червоні 
дуби, клени, черемхи. У 2018-2019 роках було висаджено майже 130 
дерев. Це ті види дерев, які вже є звичними для цієї місцевості, зокрема 
ялини, сосни, дуби, так і нові, зокрема квітучі, що доповнять зелень 
парку іншими барвами, наприклад, пурпуровим листям слив Пісарді, 
рожевим квітом сакур, білими акаціями та черемхами, жовтуватим 
цвітом бархату амурського. Крім того, за цей період було висаджено 
4760 кущів білого дерну вздовж огорожі парку.

ДОВІДКА

новини

На базах територіальних центрів соціального обслуговування у дев’яти районах Києва облаштовано 21 
пункт обігріву. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики КМДА.

У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є «банки одягу», де всі, у кого є по-
треба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття. Деякі пункти забезпечують телефонним зв’язком та надають 
медичні послуги.

Пункти обігріву у місті Києві у зимовий період 2019 – 2020 років, облаштовані  
Департаментом соціальної політики

Район
(назва закладу) Місцезнаходження Послуги,

що надаються
Часи

роботи

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Дарницького району м. Києва

вул. Вербицького, 9-і Чай, печиво, банк одягу У робочі дні – з 09.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 09.00 до 16.45

Територіальний центр соціального 
обслуговування Деснянського району  

м. Києва
вул. В. Беретті, 18 Чай, печиво, банк одягу

У робочі дні – з 09.00 до 18.00 
та цілодобово у період низьких 

температурних показників.

Територіальний центр соціального 
обслуговування Дніпровського району 

м. Києва
вул. Курнатовського, 7-а 

(ІІІ корпус)
Чай, печиво, банк одягу, забезпечення 

телефонним зв’язком
У робочі дні – з 09.00 до 18.00, у 

п’ятницю – з 09.00 до 16.45

Відділення Територіального центру 
соціального обслуговування «Березняки» вул. Березняківська, 6-а Чай, печиво, банк одягу, забезпечення 

телефонним зв’язком
У робочі дні – з 09:00 до 18:00, у 

п’ятницю – з 09:00 до 16:45

Київська міська клінічна лікарня № 2 вул. Краківська, 13

Чай, печиво, забезпечення 
телефонним зв’язком.

Надання медичних послуг.
Забезпечення гарячим харчуванням:

поруч із Управлінням праці та 
соціального захисту населення 

Дніпровської районної в м. Києві 
державної адміністрації (вул.

Курнатовського, 7-а), із 13.00 до 14.00.
На перетині вулиць Попудренка, 26/9, 

та бульв. Праці, із 13.00 до 14.00

Цілодобово

Управління праці та соціального захисту 
населення Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації
вул. Озерна, 18-а Чай, печиво, банк одягу У робочі дні – з 09.00 до 18.00, у 

п’ятницю – з 09.00 до 16.45

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Печерського району м. Києва

бульвар Дружби 
народів, 32-а Чай, печиво, банк одягу У робочі дні – з 09.00 до 17:00

Територіальний центр соціального 
обслуговування Подільського району  

м. Києва

вул. Борисоглібська, 8/13;
пров. Бондарський, 19;

вул. Галицька, 13;
вул. Мостицька, 14;
вул. М. Гречка, 10-в;

вул. Кирилівська, 115/3;
вул. Світлицького, 24-а;

вул. Бестужева, 32

Чай, печиво, банк одягу У робочі дні – з 09.00 до 17.00, у 
п’ятницю – з 09.00 до 16.00

Територіальний центр соціального 
обслуговування Святошинського району 

м. Києва
вул. Жмеринська, 22-а;
вул. Чорнобильська, 9 Чай, печиво, банк одягу

У робочі дні – з 09.00 до 18.00 
та цілодобово у період низьких 

температурних показників

Територіальний центр соціального 
обслуговування населення 

Солом’янського району м. Києва

бульвар Вацлава Гавела, 
83-а;

вул. Волинська, 2;
вул. Суздальська, 4/6

Чай, печиво, банк одягу У робочі дні – з 08.30 до 17.30, у 
п’ятницю – з 08.00 до 16.45

Будинок соціального піклування
 вул. Суздальська, 4/6 Чай, печиво, банк одягу У робочі дні – з 08.30 до 17.30, у 

п’ятницю – з 08.00 до 16.45

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району                
м. Києва

вул. Сальського, 33 Чай, печиво, банк одягу У робочі дні – з 09.00 до 18.00

У дев’яти районах Києва 
працюють пункти обігріву

Однією з родзинок парку «Совки» стала 
шахова альтанка, в якій встановили  
20 столів із шахівницями

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 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


	1
	2-3
	4

