
Віталій КЛИЧКО: «Київ першим  
в Україні приєднався  
до міжнародної ініціативи з 
боротьби проти туберкульозу»

Житлово-комунальне 
просвітництво: кияни 
дізнаються про новації  
у законах

Про технічні новації змін до законодавства у сфері ЖКГ про-
стою мовою. Так можна охарактеризувати круглий стіл, який 
організував Департамент суспільних комунікацій КМДА для 
керівників та секретарів органів самоорганізації населення Києва.

«Є така традиція, щороку у грудні зустрічаємося із представни-
ками ОСНів і обговорюємо певні проблеми. На жаль, з року в рік 
їх стає все більше. Це не залежить від нас, але ми шукаємо шляхи 
виходу з цієї ситуації», – зазначила начальник управління роз-
витку житлово-комунального господарства Департаменту 
житлово-комунальної-інфраструктури Віра Радченко.

Вона розповіла про закон, який має вступити у силу в травні 
2020 року, і який (якщо його не змінять, звісно) може спричинити 
певний колапс у сфері ЖКГ. Річ у тім, що до цього часу жителі 
багатоповерхівок мають обрати одну з чотирьох моделей дого-
вірних відносин із виконавцями житлово-комунальних послуг. 
Переважна більшість жителів багатоповерхівок до цього не го-
тові, і не виконають процедуру до травня. Як результат, можуть 
залишитися без житлово-комунальних послуг, бо не впишуться 
у рамки діючого законодавства.

Деталі соціально-економічних аспектів впровадження змін у 
сфері ЖКГ пояснила заступник директора Департаменту еко-
номіки та інвестицій КМДА Олена Стрижиус. Вона нагадала, 
які послуги, власне, є комунальними. Відповідно до яких розпо-
ряджень та скільки кияни платять за централізоване опалення, 
водопостачання холодне і гаряче відведення, і хто встановлює 
тарифи, і як коригуються коефіцієнти за опалення та плату за 
вивезення твердих побутових відходів.

«У листопаді пільговики побачили у платіжках повні суми за 
житлово-комунальні послуги. Більшість не зрозуміла, як отримати 
монетизовану пільгу. Тож ми зараз пояснюємо і роз’яснюємо. 
Зараз 99,9 % справ уже опрацьовані. Усі нарахування кияни, як 
і інші українці, можуть побачити в особистому кабінеті на сайті 
Ощадбанку», – розповів заступник директора Департаменту 
соціальної політики – начальник управління пільг, державної 
та регіональної допомоги Максим Бученко.

Учасники також могли ознайомитися із роздатковими мате-
ріалами – буклетами і постерами, у яких наглядно роз’яснено, як 
керувати будинком, як приймати рішення на зборах співвласників 
багатоквартирного будинку та чимало іншої корисної інформації.

Загалом, дискусія, яка виникла між учасниками круглого 
столу (а у залі зібралося більше ста чоловік), свідчила, що зміни 
законодавства, навіть коли їх пояснюють такі фахівці, як Віра 
Радченко, непрозорі. І, з точки зору мешканців багатоповерхівок, 
– несправедливі. Адже благі наміри законодавців зробити меш-
канців відповідальними власниками своїх будинків (з горищами 
і підвалами) можуть обернутися тим, що сумлінним киянам 
доведеться платити за своїх сусідів, які крадуть електроенергію 
чи воду. І це в кращому випадку, бо у гіршому без тієї ж води чи 
електрики може залишитися увесь будинок. Прецеденти уже є.

Захід відбувся у рамках інформаційної кампанії департаменту 
та КП «Центр публічної комунікації та інформації». Як зазначив 
заступник директора Департаменту суспільних комуніка-
цій Олександр Деніс, у столиці продовжується інформаційна 
кампанія, спрямована на повне інформування мешканців міста 
про зміни в законодавстві, які стосуються кожного киянина і 
кожного громадянина України  
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Підписання відбулося на Міжна-
родному форумі лідерства міст у бо-
ротьбі зі СНІДом та туберкульозом, 
що відбувається в Києві. У ньому 
беруть участь представники регіонів 
Східної Європи та Центральної Азії 
з 25 країн, з 50-ти міст світу.

 «Я радий, що мери різних міст 
не залишаються осторонь від ви-
рішення глобальної проблеми по-
долання небезпечних захворювань 
– СНІДу та туберкульозу. Зокрема, 
для об’єднання наших зусиль і були 
підписані Паризька декларація та 
декларація Zero ТВ. І до нас про-
довжують приєднуватися нові під-
писанти», – сказав Віталій Кличко.

Він наголосив, що говорити про 
боротьбу із такими захворювання-
ми, як СНІД і туберкульоз необхідно 
в першу чергу на рівні міст.

За словами мера Києва, у містах 
сьогодні проживає більше 50% на-
селення всього світу, а через 30 років 
цей відсоток зросте до 70%. І саме 
в містах найбільше розповсюджу-
ються небезпечні захворювання. 
Але, разом із тим, саме в містах є 
необхідна інфраструктура і ресурси, 
для попередження захворювань і 
їх лікування.

 «Я переконаний, що саме міста 
можуть мінімізувати і перемогти 
такі глобальні загрози здоров’ю 
людства, як СНІД і туберкульоз. 
Питання здоров’я громадян не може 
бути пріоритетом тільки профіль-
них міністерств, окремих муні-
ципальних служб, міжнародних 
організацій. Здоров’я людей має 

бути в числі головних пріоритетів 
муніципальної політики, а зна-
чить і роботи мерів міст. У наших 
силах – ефективно упереджувати, 
надавати профілактичну та медичну 
допомогу, щоб поставити крапку в 
боротьбі з ВІЛ і туберкульозом!», – 
зазначив Віталій Кличко.

Він нагадав, що Київ підписав 
Паризьку декларацію ще в 2016 
році. Паризька декларація – це 
зобов’язання міських голів поси-
лити заходи протидії епідемії ВІЛ-
інфекції у містах через досягнення 
цільових показників 90-90-90. Усі 
зусилля спрямовані на те, щоб 90% 
людей, які живуть з ВІЛ, знали про 
свій ВІЛ статус. 90% з тих, які зна-
ють, отримали антиретровірусне 
лікування. І 90%, які отримують 
лікування, знизили вірусне наван-
таження. Сьогодні в Києві, завдяки 

ефективним зусиллям міста в співп-
раці з неурядовими організаціями, 
ці показники становлять 72-80-90.

Витрати на заходи з боротьби 
проти епідемій ВІЛ у столиці за 9 
місяців цього року склали майже 
$ 4,5 млн. З них бюджет міста ви-
ділив майже $ 0,5 млн, держбю-
джет – близько $ 1,5 млн, а кошти 
Глобального фонду з боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярі-
єю, урядової програми США PEPFAR 
та з інших джерел склали близько 
$ 2,5 млн.

 «Ми, спільно з неурядовими ор-
ганізаціями, створили і фінансуємо 
міську програму. І працюємо першу 
чергу з групами, які найбільш ураз-
ливі до ВІЛ. Завдяки нашій ефектив-
ній роботі, кількість нових випадків 
ВІЛ в Києві почала зменшуватися. 
І для нас дуже важливим є обмін 
досвідом із міжнародними парт-
нерами. Адже багато чого вдалося 
домогтися, використовуючи новітні 
підходи і методи», – зазначив у 
виступі на форумі Віталій Кличко.

Також на міжнародному заході в 
Києві до Паризької декларації при-
єдналося місто Бельц (Молдова)  

Київ став першим містом в Україні, що приєдналося 
до міжнародної ініціативи з боротьби проти 
туберкульозу. Декларацію Zero TВ initiative, крім 
Києва, сьогодні підписали міста Ош, Кишинів, 
Бішкек і Світлогорськ (Білорусь).
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві 
державна адміністрація (м. Київ, просп. Перемоги, 97). Балансоутримувач – Комунальне неко-
мерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Святошинського 
району м. Києва (вул. Василя Кучера, 5, тел.: (044) 276-63-66, e-mail: dpol2@ukr.net, р/р IBAN:  
UA 813206490000026004052654652 в ВАТ КБ «Приватбанк», МФО: 320649, код ЄДРПОУ: 38961113. 
Характеристика об’єкту оренди: нежитлові приміщення на З поверсі нежитлового будинку на 
вул. Симиренка, 38; загальна площа – 25,8 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта – 403600,0 грн (без ПДВ) станом на 31.08.2019, оцінка виконана СОД ФОП Щаслива 
Надія Зуфарівна. Запропонована мета використання – розміщення приватного закладу охорони 
здоров’я (пункт забору біологічного матеріалу. Орендна ставка – 11%. Розмір орендної плати 
за 1 місяць – 3751,64 грн (без ПДВ). Запропонований заявником 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 № 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 подвійну 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 розмі-

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

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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
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Аналітики центру запросили на 
обговорення цієї теми активістів, 
представників недержавних орга-
нізацій та, звичайно, КМДА.

Кожне українське місто, не 
зважаючи на те, велике воно чи 
маленьке, має мати стратегію роз-
витку – візію свого майбутнього. 
Звичайно, є вона у Києва. Водночас, 
столиця досить нетиповий при-
клад, кажуть самі ж організатори 
дослідження, бо Київ – це місто, яке 
одночасно має статус регіону, який 
регулюється окремим законом.

У CEDOS, вивчивши «Стратегію 
розвитку Києва 2015-2025 років», 
виявили, що у цьому документі 

не враховані ґендерно-чутливі 
індикатори та потреби різних груп 
населення. А вони є дуже важли-
вими саме зараз.

«У документі натрапили на згад-
ку про «рівень бідності» – один 
раз, про «економічну нерівність 
і її подолання» нема взагалі, а ці 
індикатори розвитку міста є дуже 
важливими у міжнародних дослі-
дженнях», – пояснила фахівчиня 
центру CEDOS Юлія Назаренко.

Не згадані або недостатньо про-
аналізовані у документі, на думку 
аналітиків центру, і такі складові:

• точкова забудова;

• маятникова трудова міграція;
• зміни клімату та перехід на 

відновлювані джерела енергії;
• доступне дозвілля для всіх (осо-

бливо пенсіонерів).
Проаналізували аналітики і те, 

як впливають одна на одну різ-
ні державні та міські програми 
і стратегії. Інфографіка досить 
зрозуміла і промовиста. Чимало 
документів не мають зв’язку між 
собою, або він проблемний.

«Змінювати цей документ недо-
цільно, бо зараз триває підготовка 
до розробки проєкту Стратегії роз-
витку Києва до 2035 року. Це буде 
нове бачення розвитку столиці.  
Зокрема, проведене дослідження 
показало, що необхідно розвивати  
смарт-спеціалізації для Києва. Для 
нашого міста такими визначено 
визначено фармацевтику, інфор-
маційно-комунікаційні технології 
та креативну індустрію», – пояснив 
перший заступник директо-
ра Департаменту економіки 
та інвестицій КМДА Вячеслав 
Панченко.

На думку т. в. о КП «Центр пу-
блічної комунікації та інфор-
мації» та інформації» Дмитра 
Кулібаби, щоб не виникало питань 
до нового документу Стратегії, 
вже сьогодні до розробки і обго-
ворення проєкту треба залучати 
всіх зацікавлених. Круглі столи, 
опитування, воркшопи, публічні 
заходи – все це необхідно для того, 
щоб виробився ефективний діалог 
між владою і громадою. Прийня-
ті у результаті таких дискусій і 
компромісів рішення сприяють 
розвитку громадянського суспіль-
ства, покращенню інвестиційного 
клімату, а в результаті – зростанню 
добробуту мешканців міста  

На Софійській площі триває 
підготовка до відкриття 
новорічного святкового 
містечка

З травня наступного року 
кияни залишаться без 
комунальних послуг та жеків

Цьогоріч головна 
ялинка країни, ви-
сота якої – понад 20 
метрів, одягнеться у 
святкове вбрання із 
800 тематичних ігра-
шок і понад 3 км різ-
нокольорових гірлянд. 
«Охоронятимуть» 
ялинку великі фігури 
лускунчиків і герої 
улюбленого доросли-
ми і дітлахами мульт- 
серіалу про козаків.

Нагадаємо, що урочисте відкриття святкової зимової ялинки 
відбудеться 19 грудня. Біля неї проходитимуть святкові кон-
церти на великій сцені 20, 21, 27, 28 грудня, а також 1, 2, 3, 4, 10, 
11 січня. А навколо вируватиме казкове містечко із чотирма 
королівствами: розваг, смаку, подарунків і лайків.

До слова, за інформацією організаторів, ялинка на Софійській 
площі 2019 року, за версією європейського видання «European Best 
Destinations», є найкрасивішою різдвяною ялинкою в Європі    

КМДА та Департамент суспільних комунікацій розпочали 
інформаційну кампанію для киян, щоб пояснити, як далі жити й 
керувати своїми будинками, будувати відносини з житлово-кому-
нальними підприємствами. На спеціально проведеному кругло-
му столі, присвяченому існуванню в нових реаліях, спеціалісти 
розповіли про виклики, що вже постали перед громадянами і, 
звичайно ж, владою, до якої кияни завжди звертаються як до 
рятівника та арбітра у складних питаннях. 

«Ми бачимо головною проблемою недосконалість закону, 
адже за кілька років стало зрозумілим, що мешканці не в змозі 
зібрати ніякі збори, особливо – легітимні, що відповідають всім 
вимогам закону. Ще одним викликом, не врегульованим норма-
тивами, є коректне нарахування плати за комунальні послуги за 
всіх фактично проживаючих у будинку людей. Це й неможливо 
вирахувати», – поінформувала начальник управління розвитку 
ЖКГ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 
КМДА Віра Радченко.

Головний виклик, про який говорили всі учасники круглого столу, 
це те, що до травня більшість киян не зможуть обирати собі нових 
управителів та постачальників послуг.  Настане колапс у сфері 
ЖКГ, тому що громадяни залишаться без житлово-комунальних 
послуг, зокрема без водопостачання, що своєю чергою заборонено 
законом, і комунальники мають якимось чином знайти спосіб 
надавати такі послуги. Але вже за межами діючих законів, якщо 
до того часу не приймуть поправок до законодавства  
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Фото Бориса КОРПУСЕНКА

новиниЯк удосконалити Стратегію 
розвитку Києва: погляд 
громадських організацій

Усе більше киян не просто цікавляться, як буде 
розвиватися місто, а й готові самі долучатися до 
стратегії його розвитку. Проте часто не знають, 
які інструменти для цього використовувати. Як 
можна вдосконалити стратегію розвитку столиці, 
проаналізували у аналітичному центрі CEDOS.
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