
У столиці рівень захворюваності 
на грип та ГРВІ нижчий від 
базової лінії на 51,8%

У столиці за 4-й тиждень 2020 року 
зареєстровано 10 920 хворих на грип та 
ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічно-
го процесу перебуває на низькому рівні, 
який не потребує введення додаткових 
заходів, та є нижчою від базової лінії на 
51,8%. Наразі показник захворюваності 
становить 370,1. Про це повідомив пер-

ший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності 

на грип та ГРВІ на 19% у порівнянні з попереднім тижнем, яке 
відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. 
Дітей захворіло – 6 733 (зростання на 25,9%), дорослих – 4 187 
особи (зростання на 9,4%).

«У структурі захворюваності діти становлять 61,7%, а на по-
передньому тижні – 58,3%. Серед школярів захворюваність зросла 
на 35,6% – 2 869 випадків, що становить 42,6% від загальної 
кількості захворілих дітей і 26,3% від загальної кількості осіб, 
які звернулися за медичною допомогою», – розповів Микола 
Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 4-й тиждень госпі-
талізовано 186 осіб, із них 150 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах 
приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вак-
цинацією проти грипу охоплено 50 972 особи», – додав Микола 
Поворозник  

«Ми знаходимося на будівель-
ному майданчику на станції «Мос-
тицька» на глибині 20 метрів. І 
ви бачите, який обсяг робіт тут 
виконаний. Останнім часом було 
чимало спекуляцій, нібито роботи 
застопорилися, нібито станції не 
відкриють у встановлені терміни. 
Представник «Київметробуду» за-
раз запевнив, що всі роботи трива-
ють за графіком. Місто виконує всі 
свої зобов’язання. І наше завдання 
перед киянами – до кінця 2021 року 
відкрити дві нові станції метро на 
Виноградар», – підкреслив мер 
Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що ще в листопаді 
поряд із майбутньою станцією 
«Мостицька» був тільки розчи-
щений будівельний майданчик. 
Сьогодні ж – уже майже підготов-
лена інфраструктура для заходу 
тунелепрохідницького щита, за 
допомогою якого буде пройдено 
ділянку від станції «Сирець» до 
станції «Мостицька» – для будів-

ництва тунелю між станціями.
«Наступний етап – збір тунеле-

прохідницького щита. І за кілька 
місяців розпочнуться роботи під 
землею для розробки тунелю в 
напрямку станції «Сирець». Також 
тривають роботи, що здійснюються 
відкритим способом», – додав мер.

Тривають активні роботи з роз-
робки котловану від «Мостицької» 
до «Проспекту Правди». Тунель 
на цій ділянці буде двоярусним, 
на відміну від усіх інших станцій 
метрополітену. Така конструкція 
пов’язана з особливостями інф-
раструктури району. Мер Києва 
пояснив, що роботи на ділянці від 
«Сирця» до «Мостицької» ведуться 
закритим способом – під землею. 
А на ділянці від «Мостицької» до 
«Проспекту Правди» – відкритим 
способом. Також уже змонтований 
вентиляційний тунель ближче 
до станції «Проспект Правди», 
який обслуговуватиме ці дві нові 
станції.

Підрядник будівництва компа-
нія «Київметробуд» замовив усе 
необхідне обладнання для початку 
роботи тунелепрохідницького 
щита для будівництва тунелю 
між станціями «Мостицька» та 
«Сирець».

«Наразі триває технологічний 
процес. У середині лютого на бу-
дівельний майданчик привезуть 
тунелепрохідницький щит. Збір 
щита триватиме близько міся-
ця. У квітні розпочнемо роботи 
з розробки тунелю під землею з 
«Мостицької» до «Сирця», – роз-
повів заступник генерального 
директора ПАТ «Київметробуд» 
Юрій Золотарьов. Представник 
«Київметробуду» запевнив, що 
компанія отримує фінансування 
від міста в повному обсязі та ро-
бить все, щоб у грудні 2021 року 
дві нові станції на Виноградар 
були відкриті.

Також міський голова наголо-
сив, що зважаючи на інформацію 
про внутрішній корпоративний 
конфлікт у ПАТ «Київметробуд», 
місто робить усе необхідне, щоб 
чиїсь бізнес-інтереси не вплинули 
на затягування будівництва двох 
нових станцій на Виноградар.

Вартість будівництва двох стан-
цій – близько 6 млрд грн. З них 
місто вже виділо 4 млрд грн. 

«Місто, зі свого боку, забезпечує 
стабільне фінансування, а, відпо-
відно, контролюватиме підрядни-
ка. І вимагає вчасного виконання 
взятих зобов’язань. І ми, разом 
із громадськістю та ЗМІ, будемо 
контролювати цей процес», – за-
значив Віталій Кличко.

Планується, що дві нові станції 
перевозитимуть більше 90 тисяч 
пасажирів на добу. Довжина ділян-
ки метро для двох нових станцій 
– 3,7 кілометра  

У столиці стартує конкурс 
проєктів «Громадська 
перспектива: прозора 
влада та активна громада»

Розпочинається прийом проєктних заявок для участі у міському 
конкурсі проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та 
активна громада». Про це повідомили у Департаменті суспільних 
комунікацій КМДА.

Проєкти, розроблені інститутами громадянського суспільства, 
повинні бути спрямовані на виконання пріоритетних завдань 
розвитку громадянського суспільства у столиці.

Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані орга-
нізатором конкурсу:

• проведення заходів із підвищення рівня правової освіти та 
поінформованості громадськості;

• проведення заходів із формування активної громадської 
позиції та національної свідомості;

• проведення заходів, спрямованих на поліпшення спортив-
ного, культурного та просвітницького розвитку міста Києва;

• організація та проведення фестивалів, конкурсів, концертів, 
кінопоказів, виставок, форумів, семінарів, конференцій, засідань 
за «круглим столом».

Конкурсна пропозиція складається державною мовою і по-
дається у друкованій та електронній формі у форматі PDF із по-
міткою «На конкурс проєктів» на електронну адресу: guvp_kmda@
ukr.net та за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 50-б, к. 206, 
щоденно з 27 січня до 25 лютого 2020 року з 10.00 до 17.00 окрім 
суботи, неділі та святкових днів.

Телефон для довідок: (044) 235-01-75  
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НОВИНИ Метро на Виноградар:  
уже готовий вхідний тунель для наступного 
етапу робіт на станції «Мостицька»

Будівництво двох нових станцій Сирецько-
Печерської лінії метрополітену на Виноградар 
– «Мостицької» та «Проспект Правди» – триває 
за графіком. Уже готовий вхідний тунель для 
наступного етапу робіт на станції «Мостицька». 

Фото Марії ЛИСЕНКО

Фото КМДА
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Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
24 січня 2020 р. за № 7 / 10

Про внесення змін до Тарифів  
на платні послуги з медичного обслуговування,  

які надає Київська міська клінічна лікарня № 12
Розпорядження № 32 від 14 січня 2019 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів ви-
конавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та 
від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня  
№ 12, встановлених розпорядженням виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим в Головному 
територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 
2015 року за № 32 / 1143 (у редакції розпорядження виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 13 серпня 2018 року № 1470), виклавши їх у 
новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Додатки не друкуються. З додатками можна ознайомитися 
на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
заступника начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (з наступними 
змінами), та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місце-
вого самоврядування, затверджених наказом Головного управління державної служби 
України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, у якій зазначається про ознайомлення 
заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та 
проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку 
(форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені у 
встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок паспорта 
громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію 
трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію облікової 
картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відо-
мості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї за 2019 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного 
державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення 
про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати 
праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на 
конкурс). Телефон для довідок: 202-72-29.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 жовтня 
2019 року в справі № 640/18106/19 суддею Кузьменко В. А. відкрито 
провадження в адміністративній справі за позовом Хургіна Юрія Во-
лодимировича до Київської міської ради про визнання протиправним 
та скасування рішення Київської міської ради від 15 травня 2019 року 
№ 536 / 7192 «Про надання статусу скверу земельній ділянці по вул. 
Лук’янівській, 1, з майданчиком для вигулу тварин».

Наступне судове засідання відбудеться 24.02.2020 о 10:40 в при-
міщенні Окружного адміністративного суду міста Києва (м. Київ, вул. 
Болбачана Петра, 8, корпус 1, зал судового засідання № 35, голо-
вуючий суддя Кузьменко В. А.).

Втрачений Державний акт, серія ЯЖ № 812523 на право власності на земельну ділянку площею 
0,0823 га, яка розташована на вул. Старообухівській, 2-д, м. Києва (кадастровий номер 8 000 000 
000:90:372:0011) від 20 жовтня 2010 року на ім’я Мевша Антоніна Василівна, вважати недійсним.

Нормативно-правові та інші акти органів 
місцевого самоврядування

випуск № 2 (1961), вівторок, 28 січня 2019 р.

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

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА
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Протягом 2020 року  
у столиці встановлять  
681 паркувальну велостійку 

Біля закладів куль-
тури, освіти, охорони 
здоров’я, об’єктів тран-
спортної інфраструкту-
ри, у парках та скверах 
міста Києва встановлять 
паркувальні велоси-
педні стійки. Загалом 
планується встановити 
681 паркувальну вело-
сипедну стійку на 204 

майданчиках. Перелік майданчиків затверджено розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації № 79.

Замовником визначено КП «Київтранспарксервіс». Роботи 
планують виконати протягом 2020 року.

Відповідно до Концепції розвитку велосипедної інфраструктури 
в місті Києві, серед типів велопарковок обрано стійки для велоси-
педів, оскільки вони розраховані для одного чи двох велосипедів 
та є оптимальним рішенням для короткотривалого паркування.

Фінансування робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних 
коштів  

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ 
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Фото Вікторії ГРЕБІНЬ

Новий Генплан Києва 
передбачає перепрофілювання 
майже 1,7 тис. гектарів 
територій промзон

Від початку дії проєкту «Лікар у Вашому 
домі» здійснено понад 118 тисяч обстежень

Віталій КЛИЧКО:  
«Поки ми пам’ятаємо 
помилки минулого, Голокост  
не повториться»

Жахлива історія має навчити людяності, толерантності і поваги 
до ближнього, якої б національності, раси, віросповідання чи со-
ціального статусу людина не була. Про це мер Києва написав на 
своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні сумний день. Україна, разом із усім світом, вша-
новує пам’ять жертв Голокосту. Ці болючі та жахливі сторінки 
історії мають навчити нас людяності, толерантності і поваги до 
ближнього, якої б національності, раси, віросповідання чи соці-
ального статусу людина не була. Бо людське життя – це  найвища 
цінність», – підкреслив мер Києва.

Він нагадав, що саме цього дня 75 років тому було звільнено 
в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау 
в Освенцимі. 

У страшні часи Голокосту було знищено 6 мільйонів євреїв у 
Європі. А в роки Другої світової війни тільки у Бабиному Яру, за 
різними оцінками, вбили і захоронили від 100 до 150 тисяч осіб. 

«Моя родина теж відчула на собі, що таке Голокост... Ця сто-
рінка історії є болючою і повчальною для світу. І як мер Києва, 
і як людина, яка знає, що таке Голокост з історії своєї родини, я 
докладаю всіх зусиль, щоб реалізувати в Києві проєкт зі створення 
Меморіалу пам’яті жертв Голокосту «Бабин Яр». Цей Меморіал 
потрібен не тільки Україні та Києву, а й усьому світу. Бо поки ми 
пам’ятаємо помилки минулого, Голокост не повториться», – на-
голосив Віталій Кличко   

НОВИНИ

«Такий розвиток виробничих 
територій Києва цілком відпо-
відає параметрам, притаманним 
для сучасних європейських міст.  
Також передбачена реорганізація 
занедбаних промислових зон під 
підприємства із новітніми техно-
логіями, розвиток системи гро-
мадських центрів та публічних 
просторів»– зазначив начальник 
комунальної організації Сергій 
Броневицький.

Перетворення промислових 
територій неподалік центру на 
багатофункціональні райони – це 
можливість для міста скоротити 
так звані маятникові міграції 
у робочі дні, адже окрім ново-
го житла, тут з’являться заклади 
торгівлі, офісні площі невеликих 
компаній, нові сквери, пішохідні 
алеї.

За новим Генпланом Києва, на-
мічено перепрофілювання майже 

1,7 тис. гектарів територій для гро-
мадської багатофункціональної, 
житлової багатоквартирної забу-
дови, озеленення та інженерно-
транспортної інфраструктури у 
промрайонах: «Подільсько-Куре-
нівський», «Дніпровський», «Ми-
кільська Борщагівка», «Нивки», 
«Відрадний», «Теличка», «Воскре-
сенський», «Дарницький», у про-
мзонах «Корчувате» та «Пирогово».

«Усе це в перспективі поліпшить 
якість життя в сусідніх житлових 
кварталах та покращать екологічну 
ситуацію в місті, – додав Сергій 
Броневицький. – Багатофункціо-
нальність – це запорука сталого 
розвитку, коли скорочення однієї 
з функцій району не означає його 
загальний занепад»  

За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у 
Вашому домі» здійснено 931 обстеження, а загалом 
від початку дії проєкту – 118 029 обстежень. Про це 
повідомив перший заступник голови КМДА Ми-
кола Поворозник.

За його словами, у рамках проєкту кожен охочий 
може безкоштовно пройти медичні обстеження у на-
метах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах 
столиці. Зокрема, отримати первинні консультації 
щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на 
неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру 
та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, 
визначити індекс маси тіла.

«За результатами обстежень, минулого тижня у 624 
киян виявлено надмірну вагу, у 451 – підвищений 
артеріальний тиск, у 235 – високий рівень цукру 
крові, у 399 – високий рівень холестерину», – розповів 
Микола Поворозник.

Окрім того, минулого тижня здійснено 66 виїздів 
мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять 
лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні 
спеціалісти.

«Такі бригади виїжджають до соціально незахи-
щених сімей або до киян, які не можуть самостійно 
дістатися до медичного закладу, аби отримати допо-
могу», – нагадав Микола Поворозник  

У проєкті нового Генерального плану міста Києва 
закладено зменшення площі промислових 
і комунально-складських територій шляхом 
підвищення ефективності використання земельних 
ділянок та виробничих фондів. Про це повідомили у 
КО «Інститут Генерального плану міста Києва».
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