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«Столиця посилює оснащеність та 
можливості медичних закладів міста. 
Ми купуємо необхідне обладнання. 
Здійснюємо ремонти у лікарнях. За-
куповуємо нові швидкі. Сьогодні ми 
передаємо медзакладам 39 нових 
карет швидкої допомоги, які закупило 
місто. А також дві експрес-лабораторії 
для діагностування коронавірусу. Їх 
закупили, щоб встановити в аеро-
портах «Бориспіль» та імені Ігоря 
Сікорського. Але, оскільки аеропорти 
наразі закриті, то ми передаємо це 
обладнання в Олександрівську лікар-
ню та міську лікарню № 9», – сказав 
Віталій Кличко під час передачі спец-
авто біля мерії столиці.

Він додав, що ці експрес-лаборато-
рії дають більш достовірний результат 
та можливість здійснити діагностику 

за допомогою забору слини. Результат 
тесту можна отримати за 40 хвилин, 
його достовірність – 97-99 відсотків. 
Такі пересувні лабораторії також 
допомагають визначати безсимп-
томних носіїв вірусу або потенційно 
інфікованих пацієнтів.

Лабораторії iPonatic застосовують 
сьогодні у 12 країнах світу для діагносту-
вання коронавірусу: зокрема, у Франції, 
Японії, Таїланді, Монголії, Ірані та інших. 
Ще 10 таких експрес-лабораторій Київ 
придбав та очікує отримати протягом 
двох найближчих тижнів.

Що стосується «швидких», то ав-
томобілі відносяться до класу без-
пеки та екологічності Євро-5 і відпо-
відають сучасним вимогам екстреної 
медицини. В авто встановлені такі 
необхідні на сьогодні апарати штучної 

вентиляції легень, дефібрилятори з 
моніторами основних життєвих по-
казників пацієнтів. Також встанов-
лене діагностичне обладнання, яке 
ще під час транспортування пацієнта  
допоможе встановити попередній діа-
гноз та передати інформацію лікарям 
медичної установи до якої доправляють 
хворого. Всі авто оснащені системами 
стабілізації, аби під час руху і лікарі, 
і пацієнти почувалися комфортно та 
здійснювали необхідні маніпуляції.

«Ми постійно оновлюємо парк 
спецавто екстреної медицини сто-
лиці. І на сьогодні у наших медиків 
є 298 сучасних автомобілів. За цим 
показником ми наблизились до рівня 
вимог Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я – одна карета швидкої 
допомоги на 10 тисяч мешканців. 
Дуже важливо, аби наші медики мали 
такі авто в нинішніх умовах, коли 
навантаження на них буде великим 
у разі поширення коронавірусу. Щоб 
надавати допомогу людям і рятувати 
життя киян», – додав мер Києва  

За інформацією ВООЗ, люди із серцево-су-
динними та респіраторними захворюваннями 
(спричиненими, зокрема, курінням) мають 
високий ризик розвитку важких симптомів 
COVID-19.

Дослідження 55 924 лабораторно під-
тверджених випадків у Китаї показують, 
що показник смертності для пацієнтів із 
COVID-19 значно вищий серед хворих із сер-
цево-судинними захворюваннями, діабетом, 
гіпертонією, хронічними респіраторними 
захворюваннями або раком, ніж у тих, хто 
не мав хронічних захворювань раніше.

Куріння є фактором ризику для будь-якої 
інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, 
який спричинює COVID-19, вражає насам-

перед дихальну систему і часто спричиняє 
легке та важке ураження дихальних шляхів. 
Втім, COVID-19 є нещодавно виявленим за-
хворюванням, тож безпосередній зв’язок між 
курінням і недугою ще не доведено.

Але є очевидний взаємозв’язок між 
COVID-19 і здоров’ям серцево-судинної 
системи, а куріння є основною причиною 
серцево-судинних захворювань у всьому 
світі. Слабшу серцево-судинну систему мають 
хворі на COVID-19 із курінням в анамнезі. 
Це може зробити пацієнтів-курців сприй-
нятливими до важких симптомів, а отже 
збільшити ймовірність смерті.

Матеріал: «Центр громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я України»  

Метро не відкриють: 
Кличко відповів на 
запитання журналістів  
у порожній мерії

Заходи безпеки у столиці не перебільшені.
Вимога залишатися вдома – це турбота про здоров’я усіх, 

наголосив мер столиці Віталій Кличко у прямому ефірі, від-
повідаючи на запитання журналістів онлайн. Він повідомив, 
що неможливо відновити часткову роботу метрополітену. 
І до таких заходів – обмеження роботи підземки – почали 
вдаватися у інших країнах. У Великобританії вчора закрили 
40 станцій метро.

Головні тези мера:
• Діють дублюючі маршрути наземного громадського 

транспорту. Але, подивимося правді в очі, – підземка що-
дня перевозила мільйон сімсот тисяч пасажирів. Наземний 
транспорт не впорається з таким навантаженням.

• Робота транспорту мотивована тим, щоб перевозити киян, 
яким необхідно працювати, щоб забезпечити життєдіяльність 
міста: лікарям, рятувальникам, продавцям, комунальникам. 
Для цих працівників ми організуємо розвезення.

• Наразі Київ отримав 62 тисячі медичних масок. Зробили 
додаткові замовлення українським швейним підприємствам. 
100 тисяч масок доправлять наступного тижня. Маски, на-
самперед, передаємо медикам.

• Понад 12 тисяч одиноких киян потребують допомоги. 
Про них попіклуються соціальні працівники, які мають до-
тримуватися правил особистої безпеки.

• У Києві понад 600 тисяч людей віком 60 +. Вони мають 
берегти себе і не наражатися на небезпеку.

• У київських лікарнях є 200 апаратів штучної вентиляції 
легень. Ще декілька десятків замовили.

• До 3-го квітня у КМДА скасовано прийом громадян. 
Звернення можна залишати у скриньках, які встановлені при 
вході. Так само і в районних держадміністраціях. На місцях 
працюють ті, від кого залежить життєдіяльність міста.

• Відповідально ставитися до порад. Йдеться про здоров’я 
– найдорожче, що у нас є  

НОВИНИ

МЕДИЦИНА

Медикам передали  
39 нових «швидких» та  
2 експрес-лабораторії для 
діагностування коронавірусу

Куріння і COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко передав 39 нових 
спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби 
екстреної медицини столиці, а також дві експрес-
лабораторії для діагностування коронавірусу.
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В зв’язку з закінченням 16.03.2020 терміну дії списку присяжних Дар-
ницького районного суду міста Києва, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 16.03.2020 № 5/2227 «Про затвердження списку присяж-

них Дарницького районного суду міста Києва»,

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ  

У ПРИСЯЖНІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА КИЄВА
Мета: Затвердити список присяжних Дарницького районного суду міста 

Києва у кількості 25 осіб.
Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків 

присяжних для Дарницького районного суду міста Києва від 10.12.2019  
№ 1– 2336/19 (вх. від 16.12.2019 № 08/30211).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрис-
дикція Дарницького районного суду міста Києва, та виявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 01 травня 2020 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.
Додаткова 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. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. Які 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 ви-

нагорода.
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 та недоторканності 
суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із 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 запобі-

гання 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

_____________________________________
(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 Дарницького 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 відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних», а також опри-
люднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні на офіційному 
сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додаються до заяви:
«_____» ________  ______
(число) (місяць) (рік)     підпис

В зв’язку з закінченням 16.03.2020 терміну дії списку присяжних Деснян-
ського районного суду міста Києва, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 16.03.2020 № 3/2225 «Про затвердження списку присяж-
них Деснянського районного суду міста Києва»,

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ  

У ПРИСЯЖНІ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА КИЄВА
Мета: Затвердити список присяжних Деснянського районного суду міста 

Києва у кількості ЗО осіб.
Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків 

присяжних для Деснянського районного суду міста Києва від 10.12.2019 № 
1– 2335/19 (вх. від 16.12.2019 № 08/30214)

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрис-
дикція Деснянського районного суду міста Києва, та виявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 01 травня 2020 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.
Додаткова 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. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. Які 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 ви-

нагорода.
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 та недоторканності 
суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із 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 запобі-

гання 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

_____________________________________
(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 Деснянського 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 відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних», а також опри-
люднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні на офіційному 
сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додаються до заяви:
«_____» ________  ______
(число) (місяць) (рік)     підпис

В зв’язку з закінченням 16.03.2020 терміну дії списку присяжних 
Солом’янського районного суду міста Києва, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 16. 03.2020 № 2/2224 «Про затвердження спис-
ку присяжних Солом’янського районного суду міста Києва»,

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ  

У ПРИСЯЖНІ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА КИЄВА
Мета: затвердити список присяжних Солом’янського районного суду 

міста Києва у кількості 30 осіб.
Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків 

присяжних для Солом’янського районного суду міста Києва від 10.12.2019 
№ 1– 2334/19 (вх. від 16.12.2019 № 08/30216).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдик-
ція Солом’янського районного суду міста Києва, та виявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 01 травня 2020 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.
Додаткова 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. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. Які 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 ви-

нагорода.
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 та недоторканності 

суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із 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 запобі-

гання 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 конкретнсї 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 Солом’янського 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 відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних», а також опри-
люднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні на офіційному 
сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додаються до заяви:
«_____» ________  ______
(число) (місяць) (рік)     підпис

В зв’язку з закінченням 16.03.2020 терміну дії списку присяжних Шевчен-
ківського районного суду міста Києва, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 16,03.2020 № 4/2226 «Про затвердження списку присяж-

них Шевченківського районного суду міста Києва»,

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПОШУКУ КАНДИДАТІВ  

У ПРИСЯЖНІ  
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА КИЄВА

Мета: затвердити список присяжних Шевченківського районного суду 
міста Києва у кількості 19 осіб.

Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків 
присяжних для Шевченківського районного суду міста Києва від 10.12.2019 
№ 1-2333/19 (вх. від 16.12.2019 № 08/30219).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдик-
ція Шевченківського районного суду міста Києва, та виявили бажання бути 
присяжним, просимо подати до 01 травня 2020 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.
Додаткова 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. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, які перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного.
3. Які 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 ви-

нагорода.
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 та недоторканності 
суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із 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 запобі-

гання 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

_____________________________________
(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 Шевченківського 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 відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних», а також опри-
люднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні на офіційному 
сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додаються до заяви:
«_____» ________  ______
(число) (місяць) (рік)     підпис
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

На розгляді Господарського суду м. Києва знаходиться справа №910/1633/19 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «СУЗІР’Я» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Магазин Анастасія» до 
Приватного підприємства «ФОТО ДИЗАЙН СТУДІЯ «НІК» (Відповідач – 1) та Державного реєстратора Кому-
нального підприємства «Реєстраційне бюро» Чуйко Ганни Георгіївни (Ідентифікаційний код юридичної особи: 
42484787, адреса: 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 8-а, оф. 406) (Відповідач – 2 ), про визнання проти-
правним та скасування рішення державного реєстратора Чуйко Ганни Георгіївни, Комунального підприємства 
«Реєстраційне бюро», м. Київ, індексний номер: 47730477 від 11.07.2019 12:38:59, про державну реєстрацію 
прав та обтяжень (з відкриттям розділу) на підставі якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень внесено запис № 32348563 від 11.07.2019 (12:09:38) про реєстрацію за ПРИВАТНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ «ФОТО ДИЗАЙН СТУДІЯ «НІК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22403431, адреса 
реєстрації: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 3-г) права власності на нежитлові приміщення з №1 
по № 14, № 1-а, № 3-а (гр.пр. № 39) та з №1 по №15 (гр. пр. № 1) (в літері А), загальною площею 287,30 кв. м,  
що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Басейна, будинок 5-а.

У вказаній справі призначено підготовче засідання на 24 березня 2020 року на 11:45 год.
Відповідач 2 у справі – Державний реєстратор Комунального підприємства «Реєстраційне бюро» Чуйко 

Ганна Георгіївна (адреса: 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 8-а, оф. 406) викликається 24 березня 2020 
року на 11:45 год. у засідання.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 44-б, зал №5.

Відповідачу 2 Державному реєстратору Комунального підприємства «Реєстраційне бюро» Чуйко Ганні Георгіївні 
роз’яснюється можливість застосування судом положень ст. 202 ГПК України у випадку неявки в засідання без 
поважних причин чи без повідомлення причин такої неявки, та обов’язок повідомити суд про причини неявки.

Заява про екологічні наслідки діяльності
при експлуатації проєктного об’єкта

Товариство з обмеженою відповідальністю «Статус Буд-Прайм» для Управління 
справами Верховної Ради України згідно з договором про виконання функцій замовника 
– планова діяльність – «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 
соціально-побутового призначення по вул. Глибочицька, 79-97, у Шевченківському 
районі м. Києва» за кошти інвестора. Згідно з проєктом передбачається: Будівництво 
двохсекційного будинку (9 та 10 поверхів) з вбудованими нежитловими приміщеннями 
соціально-побутового призначення, дахова котельня та підземний паркінг, озеленення та 
благоустрій прилеглої території. Будівництво передбачається вести у 1 чергу. В рамках 
діючої програми захисту прав інвалідів та маломобільних груп населення, передбачені 
пандуси для безперешкодного пересування вищезгаданих осіб. Водопостачання, ка-
налізування, електропостачання – централізоване від міських мереж. 

Освітлення території – від міських мереж. На території прилеглої забудови забруднення 
приземного шару атмосферного повітря збільшується несуттєво по всім інгредієнтам – не 
більше 0,05 ГДК.мр. Проєктом передбачені заходи щодо зменшення шуму і вібрацій від 
інженерного обладнання. Об’єкт не відноситься до «Переліку видів діяльності та об’єктів, 
що становлять підвищену екологічну небезпеку». Вклад об’єкта в фонове забруднення 
атмосферного повітря незначний і не перевищує допустимих рівнів забруднення. Роз-
міщення запроєктованого об’єкта забезпечує раціональне використання міських площ 
для задоволення потреб населення і має мінімальний негативний вплив на навколишнє 
середовище. Вигоди громадськості від реалізації планової діяльності: забезпечення 
населення комфортним житлом та інфраструктурою (магазинами тощо), створення 
нових робочих місць. За пропозиціями та зауваженнями звертатись: 04111, м. Київ, вул. 
Щербакова, 53 тел.: +380675007381.
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