
190 київських шкіл 
перейшли на оновлений 
формат харчування

У половині шкіл міста Києва учнів харчують за сучасними 
формами: діти обирають страви за принципом «шведського 
столу» або із двох-трьох запропонованих страв. Таке харчування 
обов’язково включає до дитячих сніданків та обідів свіжі овочі та 
фрукти, йогурти та напої на вибір. Серед лідерів із впровадження 
зазначених змін – Шевченківський, Дарницький, Оболонський, 
Подільський та Дніпровський райони. Такі суттєві перетворення 
відбулися за останній рік, і міська влада не зменшує темп, тому 
що основне завдання – зробити якісним шкільне харчування 
у всіх столичних школах. Про це заявив заступник голови 
КМДА Валентин Мондриївський за результатами наради з 
керівниками закладів освіти, начальниками районних управлінь 
освіти, керівництвом ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві та 
операторами ринку.

 «Контролювати процес харчування за міський кошт мають 
бракеражні комісії, до яких обов’язково повинні входити батьки 
учнів. У разі повернення дітьми більше половини страви, що буде 
відповідним чином заактовано, управління освіти зобов’язане 
не оплачувати таку послугу. Крім того, якщо ГУ Держпродспо-
живсужби винесе припис через неякісну або небезпечну їжу на 
компанію, яка годує діточок, буде накладено штрафні санкції у 
розмірі 20% від суми договору. Усі райони міста, окрім Дарниць-
кого, передбачили такі жорсткі санкції з метою застосування 
реальних важелів впливу щодо якості та безпечності їжі для 
дітей», – зазначив Валентин Мондриївський.

ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві супроводжує цей проєкт 
рекомендаціями із забезпечення контролю за якістю та безпеч-
ністю дитячого харчування. Суттєвим поступом для таких змін 
мало б стати затвердження Міністерством охорони здоров’я та 
Міністерством освіти і науки переліку продуктів харчування для 
закладів освіти, прийняття якого очікується усіма зацікавленими 
сторонами уже два роки.

Як зауважила директорка Департаменту освіти і науки 
Олена Фіданян, сьогодні керівники районних управлінь та 
закладів освіти отримали весь необхідний інструментарій для 
повного контролю за якістю послуг з організації харчування. У 
місті створені всі умови для повного переходу на нові системи 
харчування, є необхідне фінансування і тому будь-яке зволікання 
зі змінами – це вже персональна відповідальність керівників 
районних управлінь освіти та шкіл  
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Майже 18 000 нових 
ліхтарів освітлюють 
вулиці столиці

«Ми докладаємо максимум зусиль 
для того, щоб зовнішнє освітлення 
Києва відповідало всім світовим 
стандартам, було енергоефективне, 
безпечне та функціональне. Тому 
модернізація мереж зовнішнього 
освітлення та її впровадження є 
пріоритетом для нашого підпри-
ємства та влади міста», – зазначив 
директор КП «Київміськсвітло» 
Володимир Круценко.

За його словами, основним за-
вданням підприємства у 2019 році 
була реалізація проєкту із заміни 
ртутних та натрієвих світильників 
на світлодіодні в рамках капіталь-
ного ремонту мереж зовнішнього 
освітлення столиці.

На ці роботи з бюджету столиці 
було спрямовано понад 557 млн 
грн, що значно більше ніж у по-
передні роки.

Завдяки капітальному ремонту 
мереж зовнішнього освітлення у 2019 
році, 135 вулиць та 7 парків і скверів 
міста Києва отримали сучасне та 
енергоефективне LED-освітлення.

Упродовж 2019 року:
• замінено 17 960 світильників 

(ртутних та натрієвих) на LED-
світильники;

• встановлено 4 915 нових опор 
зовнішнього освітлення; 

• замінено 344 083 метрів кабелю 
живлення зовнішнього освітлення;

• встановлено 197 нових шаф 
управління.

Як зауважив Володимир Круценко, 
використання світлодіодних світиль-
ників дозволяє економити близько 
30% на сплаті за електроенергію. 
Наприклад, у 2018 році завдяки мо-
дернізованому освітленню підприєм-

ству вдалося заощадити до бюджету 
столиці 11 мільйонів гривень!

На кінець 2019 року загальна 
економія від LED-освітлення вже 
складала майже 25 млн грн.

Комунальне підприємство «Київ-
міськсвітло» займається роботами 
з утримання та поточного ремонту 
мереж зовнішнього освітлення міс-
та Києва. Крім того, підприємство 
виконує функції замовника з капі-
тального ремонту та будівництва 
електромереж зовнішнього освіт-
лення. Виробнича діяльність КП 
«Київміськсвітло» спрямована на 
забезпечення належного зовнішньо-
го освітлення міста Києва  

КП «Київміськсвітло» у 2019 році замінило майже 
18 000 світильників у рамках капітального ремонту 
мереж зовнішнього освітлення Києва. Про це 
повідомили у комунальному підприємстві.
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Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та переданий до сфери управління 
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. Орендодавець – 
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація – 03020 м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 41. Балансоутримувач – Навчально-виховний комплекс допро-
фесійної підготовки та технічної творчості молоді м. Києва – 03049 м. Київ, вул. Кур-
ська, 15-а. Нежитловий будинок, за адресою: вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 
58, загальною площею 182 кв. м та корисною площею 150,7 кв. м. Технічний стан 
нежитлового будинку – потребує капітального ремонту, приміщення забезпечено 
комунікаціями (крім водозабезпечення, теплозабезпечення). Оціночна вартість майна 
проведена 31.10.2019 ТОВ «Оріяна» і становить 2 892 900,00 грн (без ПДВ). Запро-
понована заявником мета використання: розміщення комунального підприємства, 
строк оренди – 2 роки 364 дні. Розмір стартової місячної орендної плати становить  
2 410,75 грн (без ПДВ). 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 – 03049 м. Київ, вул. Курська, 15-а, (Балансоутримувач – «Навчально-виховний 
комплекс допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді м. Кисва» р/р  
№ UA068201720314221001203048740 в ГУДКСУ м. Києва, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 
22880289, електронна пошта: nvk_org@ukr.net).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення 
зацікавлених осіб із об’єктом оренди: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 
9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45, тел.: 242-48-47, 242-62-20, електро-
нна пошта: nvk_org@ukr.net, адреса: вул. Курська, 15-а.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого 
робочого дня, наступного за датою публікації, за адресою: 03020, просп. Повітроф-
лотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179.  
Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32.

Повідомлення про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Комплексної схеми 
транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури 
міста Києва та його приміської зони.

1) Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Комплексної схеми транспорту 
міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та 
його приміської зони.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 
Київська міська рада.

3) Процедура громадського обговорення; здійснюється у відповідності до ЗУ «Про екологічну 
стратегічну оцінку»:

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки, відповідно п. 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – 15 днів з дня 
її оприлюднення на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати до Департаменту 
містобудування та архітектури в письмовій формі зауваження і пропозиції до заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки Схеми розміщення гаражів та автостоянок у м. Києві. 
Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Ознайомитись із заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можливо на 
офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

Отримати інформацію щодо розробки зазначеної документації можливо в Департаменті 
містобудування та архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 4 поверх, каб. 42, що-
вівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Пропозиції подаються у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури 
за адресою: 01001, м. Київ. вул. Хрещатик, 32, у строк – 15 днів з дня оприлюднення заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на офіційному сайті Департаменту містобу-
дування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації): www.kga.gov.ua.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміні-
страція оголошує про намір передати в оренду об’єкт, 
що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва. Орендодавець – Дніпровська 
районна в місті Києві державна адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове при-
міщення (підвал), загальною площею 184,28 кв. м, 
розташоване за адресою: Гагаріна Юрія просп., 2/35. 
Технічний стан приміщення задовільний, комунікації 
наявні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2019 –  
1 971 000,00 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Ке-
руюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 
9-г, тел.: 517-74-11).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк 
оренди: проведення виставок, організація та проведення 
культурно-мистецьких заходів: вечорів відпочинку, 
спектаклів, постановок, музичних тренінгів, відбіркових 
турів, фестивалів (6 %), термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 9 855,00 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропо-

новані інші варіанти цільового призначення.
Згідно з п. 7.5 Положення про оренду майна те-

риторіальної громади міста Києва, затвердженого 
рішенням Київради від 21.04.2015 № 415/1280 (у 
редакції рішення Київської міської ради від 06.12.2018 
№ 253/6304), надалі – Положення, особи, які мають 
намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визна-
ченим у додатку 4 до Положення:

• документ, що засвідчує сплату першої частини 
авансової орендної плати у розмірі, що становить 
подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компа-
нія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Києва» – для внесення платежу:

адреса: 02002 м. Київ. вул. Челябінська, 9-г, р/р 
UA423510050000026008554300600 в ПАТ «УкрСиб-
банк», МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435, ІПН: 
396064326530.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 
10 робочих днів, з наступного дня після публікації, за 
адресою: 02094 м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 208. 
Довідка за телефоном: 296-56-56.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміні-
страція оголошує про намір передати в оренду об’єкт, 
що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва. Орендодавець – Дніпровська 
районна в місті Києві державна адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове при-
міщення (підвал), загальною площею 168,00 кв. м, 
розташоване за адресою: Верховної Ради бульв., 17. 
Технічний стан приміщення задовільний, комунікації 
наявні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2019 –  
1 558 000,00 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Ке-
руюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 
9-г, тел.: 517-74-11).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк 
оренди: розміщення складів, камер схову (6 %), термін 
оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 7 790,00 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропо-

новані інші варіанти цільового призначення.

Згідно з п. 7.5 Положення про оренду майна те-
риторіальної громади міста Києва, затвердженого 
рішенням Київради від 21.04.2015 № 415/1280 (у 
редакції рішення Київської міської ради від 06.12.2018 
№ 253/6304), надалі – Положення, особи, які мають 
намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визна-
ченим у додатку 4 до Положення;

• документ, що засвідчує сплату першої частини 
авансової орендної плати у розмірі, що становить 
подвійну стартову орендну плату.

Реквізити бапансоутримувача – КП «Керуюча компа-
нія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Києва» – для внесення платежу:

адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, 
р/р UA423510050000026008554300600 в ПАТ «Ук-
рСиббанк», МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435,  
ІПН: 396064326530.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 
10 робочих днів, з наступного дня після публікації, за 
адресою: 02094 м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 208. 
Довідка за телефоном: 296-56-56.

16.03.2020 об 11.30 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва 
(вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, м. Київ, суддя Кузьменко В. А.) відбудеться 
судове засідання в адміністративній справі № 640/16897/19 за адміністративним 
позовом Калька Олексія Миколайовича до Київської міської ради про скасуван-
ня частини шостої статті 30 Регламенту Київської міської ради, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579.

Суб’єктом господарювання МІЖНАРОДНИМ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ 
«СЛАВУТИЧ» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності «Будівництво гідротехнічної споруди для обслуговування військо-
во-морського музейного комплексу «Перемога» на базі підводного човна 
«СС-310» з річковим вокзалом та благоустроєм прилеглої території парку 
моряків по вул. Електриків у Подільському районі м. Києва».

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за резуль-
татами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації 
проєкту «Облаштування зони активних розваг для дорослих та дітей 
з благоустроєм території в парку «Перемога» переможцем визначено 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЦІКАВА ЗНАХІДКА»; ре-
зультати затверджені розпорядженням Київської міської державної 
адміністрації від 27 січня 2020 року № 95.

Суб’єктом господарювання Комунальним підприємством Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, 
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» отримано 
висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція 
зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» із 
врахуванням гідротехнічних споруд та відновленням екологічного та санітар-
но-технічного стану системи водойм на ділянці шлюзу на ПК 13+37-ПК 12+92.

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 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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На схилах біля колони 
Магдебурзькому праву 
видалили аварійні 
дерева

30 січня на схилах біля пам’ятного знаку колони Магдебурзькому 
праву видалиди аварійні, сухостійні, фаутні дерева та ті, які мають 
кут нахилу понад 45 градусів. Видалення дерев проводилося згідно 
з актом обстеження зелених насаджень № 1-А від 09.01.2020, ви-
даного після обстеження території відповідною постійно діючої 
комісією. Про це повідомило КО «Київзеленбуд».

Згідно з актом, 57 дерев, у зв’язку з їхнім станом, підлягали 
видаленню. У незадовільному стані були ще 11 дерев, стосовно 
яких було проведено санітарну обрізку. Більшість дерев – клени 
ясенелисті. Ці дерева у вуличних посадках живуть недовго, по-
рівняно з іншими видами – не більше 30 років. І більшість дерев, 
що були видалені у зв’язку із аварійним станом, досягли, або ж 
були близькими до свого граничного віку.

На місці видалених дерев заплановано вже цієї весни висадити 
нові дерева, а також відновити газон.

Нагадаємо, що відповідно до чинних Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України № 105 від 10.04.2006, аварійне дерево – це 
дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров’я пішоходів, 
транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі та 
споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопа-
дів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за 
наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, 
досягнення вікової межі  

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 
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
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Фото КО «Київзеленбуд»

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР  
МІСТА КИЄВА

НОВИНИ

«Центр комунального сервісу» 
продовжує навчання

Усі бажаючі можуть відвідати експозицію фотовиставки «Кожній дитині потрібна родина», яка наразі 
проходить у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Києва, за адресою: вул. Дні-
провська набережна, 19-б.

Фотовиставка триває з 29.01.2020 року по 20.02.2020 року.
Нагадаємо, що захід відбувається у рамках реалізації інформаційно-комунікаційної кампанії «Кож-

ній дитині потрібна родина», яку організував Центр комунікації та інформаціїі, спільно зі Службою  
у справах дітей та сім’ї КМДА  

У січні 120 мешканців Києва пройшли навчання, 
які допомагають опанувати онлайн-сервіси з оплати 
комунальних послуг та дистанційного вирішення пи-
тань, пов’язаних із отриманням житлово-комунальних 
послуг. Про це повідомили в комунальному концерні 
«Центр комунального сервісу» (ЦКС).

Наразі понад 600 тисяч киян користуються особис-
тим кабінетом ЦКС, у якому без комісії за усі спожиті 
комунальні послуги можна розрахуватися «Карткою 
киянина» та вирішити питання дистанційно, зали-
шивши відповідне звернення.

Уміння користуватися такими сервісами особливо 
важливе для людей старшого віку, які витрачають багато 
сил і часу в чергах для оплати комунальних послуг, 
проте надзвичайно завзято ставляться до навчання.

 Навчання містить детальну інструкцію з корис-

тування зручними інтернет-сервісами та практичне 
заняття, завдяки якому слухачі мають можливість:

• зареєструватися в особистому кабінеті «Центру 
комунального сервісу»;

• передати показання квартирних лічильників 
води та опалення;

• надіслати онлайн-звернення фахівцю ЦКС;
• створити заявку на повірку, заміну чи встанов-

лення лічильників;
• оплатити за усі спожиті комунальні послуги (без 

комісії – «карткою киянина»).

Для реєстрації на навчання достатньо за посилан-
ням  https://edu.cks.com.ua/rozklad-zanyat натиснути 
«Зареєструватися» на зручну дату або зателефонувати 
за номером: (044) 591-21-22  
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