
СТАТИСТИКА ЗАСТЕРІГАЄ
Станом на 16 квітня у Києві вже 644 

підтверджені випадки захворювання 
на COVID-19. Лише за добу захворю-
вання діагностували у 32 людей. З 
них – один медик. Також, на жаль, ще 
1 летальний випадок.

Серед тих, що захворіли: 11 жінок 
віком від 29 до 80 років і дворічна ді-
вчинка та 20 чоловіків – від 19 до 60 
років. До лікарень столиці госпіталізу-
вали трьох пацієнтів. Інші лікуються на 
самоізоляції, під контролем медиків.

ЛАВРА НА КАРАНТИНІ
За добу ще у 32 служителів Києво-

Печерської лаври взяли зразки на 
ПЛР-тести. Загалом там підтвердили 
у понад 90 випадків захворювання на 
коронавірус.

«У Києво-Печерській Лаврі, яку 
закрили на карантин, тривають про-
тиепідемічні заходи. Також медики 
контролюють стан хворих з легкою 
формою вірусу, які лікуються на са-
моізоляції на території Лаври. Усіх 
служителів оглядають щодня. За 
необхідності – госпіталізують. Є ви-
падки захворювань і в Іонінському 
монастирі. Там сьогодні працюють 
санітарні лікарі. І ми розглядаємо 
питання закриття його на карантин», 
– підкреслив мер Києва.

МЕДИКИ НА ОСОБЛИВОМУ 
КОНТРОЛІ

У стаціонарах київських лікарень 
від коронавірусу сьогодні лікуються 
19 медичних працівників. Загалом, на 
самоізоляції перебувають 179 меди-
ків, які контактували з пацієнтами, 
хворими на коронавірус.

«Нагадаю, зараз всіх киян з діагно-
зом пневмонія обов’язково тестують 

на коронавірус. А в усіх медичних 
закладах, звідки лікарів відправили 
на самоізоляцію чи лікування, про-
вели протиепідемічні заходи. Та 
тимчасово призупинили ургентну 
госпіталізацію в ці медичні закла-
ди. Всі медики, які контактували 
з хворими, проходять обов’язкове 
ПЛР- тестування на COVID-19», – 
додав Віталій Кличко. 

Мер також прокоментував інфор-
мацію, яка з’явилася в ЗМІ про нібито 
закриття міської лікарні № 6. Медза-
клад продовжує надавати допомогу 
пацієнтам, які раніше були госпіталі-
зовані в ургентному порядку. Зокрема, 
з пневмоніями. Але нових пацієнтів на 
сьогодні не приймає. Серед медиків, 
які захворіли за цей час у столиці, є 
медики з шостої лікарні – 15 медпра-
цівників. Більшість із них лікуються 
вдома, під контролем лікарів.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ  
ТА БЛОКПОСТИ

Від 16 квітня посилено контроль на 
в’їздах у столицю. Водіям та пасажирам 
транспорту на основних в’їздах до 
Києва виміряють температуру.

«Ми встановили 9 пропускних 
пунктів, де всі авто, що прямують 
у місто, перевірятимуть медики 
та правоохоронці. Такі суворі об-
меження зумовлені тим, що, за 
прогнозами медиків, після свят 
може відбутися різке збільшення 
кількості хворих на коронавірус. 
Щоб упередити такий сценарій, щоб 
не допустити колапсу в лікарнях, ми 
запроваджуємо такі обмежувальні 
заходи», – сказав мер.

Також киянам нагадали про те, 
що у святкові дні посилену службу 
в столиці нестимуть правоохоронці. 

БУДИНКИ ДЕЗІНФІКУЮТЬ  
ЗА ПРОТОКОЛОМ

Багатоквартирні будинки, де ви-
явлені випадки захворювання або де 
кияни перебувають на самоізоляції, 
дезінфікують рятувальники за спеці-
альними протоколами і використову-
ючи спецзасоби, які рекомендовані 
фахівцями ВООЗ.

Також щодня працівники кому-
нальних підприємств та управляючих 
компаній обробляють під’їзди жит-
лових будинків (а їх понад 11 тисяч), 
прибудинкові території та сміттєві 
баки.

ЗНО ЗА ГРАФІКОМ
Зовнішнє незалежне оцінювання 

відбудеться в будь-якому випадку, але 
терміни його проведення залежать 
від того, коли будуть зняті обмежен-
ня. У цьому питання міська влада 
співпрацює із Міністерством освіти. 
Наразі йдеться про два сценарії про-
ведення ЗНО. Якщо до початку червня 
– тоді проведення пробного ЗНО буде 
в червні, а з 25-го червня – основна 
сесія ЗНО. Якщо ж терміни обмежень 
будуть продовжені, і пробне ЗНО буде 
в серпні, то з 25-го серпня проведуть 
основну сесію ЗНО.

За словами мера, сьогодні головне 
завдання – підготувати випускників 
до ЗНО. А учнів інших класів – до 
переходу в наступні класи. Сьогодні 
школярі навчаються дистанційно.

«Хочу також нагадати, що телеканал 
«Київ» першим почав транслювати 
відеоуроки для школярів. Щодня, по 
чотири уроки на день. Досвід освіт-
нього проєкту столиці держава розпо-
всюдила на всю країну в рамках про-
єкту «Всеукраїнська школа онлайн», 
– зазначив Віталій Кличко.

ЩО БУЛО Б БЕЗ КАРАНТИНУ
Вітчизняні вірусологи порахува-

ли, що якби вчасно не запровадили 
обмежувальних заходів, то в Україні 
вже було б близько 17 тисяч хворих на 
коронавірус. Це – дані Міністерства 
охорони здоров’я. Вірус – агресивний 
і небезпечний. Усього за кілька тижнів 
він стрімко розповсюдився світом. І 
сьогодні вже понад понад 2 мільйона 
хворих. Більше 128 тисяч – померли 
від ускладнень. Віталій Кличко на-
гадав, що Китай зміг стримати епі-
демію тільки через 2 місяці суворих 
заходів – люди чітко дотримувалися 
умов самоізоляції. Він зазначив, що 
ситуація в Україні більш стабільна 
завдяки вчасно запровадженим об-
межувальним заходам.

«Сьогодні Київ та Україна, завдяки 
вчасно запровадженим обмеженням, 
має найменшу кількість хворих серед 
країн європейського простору. Але, 
якщо ситуацію зараз не втримати, – 
буде не до жартів в соцмережах і не 
до роздумів про всесвітню змову», –  
сказав мер столиці.

Він закликав киян, не допусти-
ти вибуху хвороби – дотримуватися 
правил  

№ 29 (5308)  п’ятниця  17 квітня 2020 р.

НОВИНИ В’їзд – через блокпост: 
Київ посилює карантинні 
заходи і готується до ЗНО

Діти не можуть їсти онлайн: 
челендж від Марини Хонди

Підтримати дитячі соціальні заклади, подарувати святкові 
кошики дітям-сиротам може кожна родина, громадська чи 
комерційна організація. Залишаючись вдома, на карантині, 
можна зробити добру справу, придбати кошики добра й пе-
редати до Служби у справах дітей.

Підтримати челендж «Діти не можуть їсти онлайн» за-
кликала киян заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Діти не можуть їсти онлайн, – вирішили небайдужі 
жінки, зібралися, закупили продукти і привезли до служби 
у справах дітей та сім’ї КМДА. Чудова можливість перейти з 
віртуального світу в реальний, згуртувати колег, партнерів 
для благодійності», – зазначила Марина Хонда.

Наразі у столиці кілька сотень проблемних родин й кілька 
тисяч таких, які потребують часткової допомоги. Про це роз-
повів начальник служби у справах дітей та сім’ї КМДА 
Валерій Танцюра. Найважливіше – забезпечити дітей з 
таких родин продуктами тривалого зберігання, як от мука, 
крупи, масло тощо.

«Важко оцінити точну кількість дітей, що потребують 
нашої підтримки. Але ніхто від допомоги не відмовиться. 
Передавати можна через будь-яку районну соціальну службу 
для сім’ї, дітей, та молоді, або службу у справах дітей, або 
через районну адміністрацію. Чим тривалішим будуть об-
меження, тим більше сімей потребуватимуть допомоги, – 
зазначив Валерій Танцюра».

Служба у справах дітей КМДА: вул. Дегтярівська, 3-а.
Районні у м. Києві центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді:
Голосіївський район: вул. Маричанська, 5, тел.: 258-73-32.
Дарницький район: вул. Харківське шосе, 57, тел.: 563-05-32.
Деснянський район: вул. Сабурова, 8, тел.: 515-66-00.
Дніпровський район: бульвар Перова, 56, тел.: 512-01-71.
Оболонський район: вул. Йорданська, 7-г, тел.: 426-87-75.
Печерський район: провулок Філатова, 3/1, тел.: 529-42-30.
Подільський район: вул. Мостицька, 20, тел:. 433-77-55.
Святошинський район: вул. Л. Курбаса, 18-г, тел.: 274-18-82.
Солом’янський район: вул. М. Кривоноса, 21, тел.:  

234-75-26.
Шевченківський район: вул. Коперніка, 10, тел.:  

422-04-75  

Цього року Київ по-особливому готується до Великодня. 
Посилює контроль на в’їздах у місто, дезінфікує вулиці, 
зупинки, під’їзди у будинках та заочно готується до ЗНО. 
Про це та інше розповів мер столиці Віталій Кличко під 
час традиційної онлайн пресконференції.
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ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. КИЄВА

За дорученням Організатора – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), робочий орган конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників у м. Києві – Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з 
визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування м. Києва на наступних 
умовах за наступними об’єктами конкурсу:

Обов’язкові умови конкурсу:

Вимоги до структури парку автобусів, що працюватимуть на маршрутах загального користування міста Києва

1.1. зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства;
1.2. які перебувають у належному технічному стані;
1.3. класу A і I:
– обладнані двигунами, що відповідають нормам екологічної безпеки не нижче «ЄВРО-5»;
 – пасажиромісткість повинна бути не менше 21 місця для сидіння пасажирів, крім водія, з можливістю перевезення стоя-

чих пасажирів, окрім транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
– загальна пасажиромісткість повинна бути не менше 50 місць;
– конструкція автобусів, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, повинна передбачати можливість пере-

везення не менше одного інвалідного візка;
– бути обладнані не менше ніж двома входами/виходами для пасажирів з автоматичним відкриванням дверей;
– бути обладнані електронними інформаційними табло;
– бути обладнані кондиціонерами.

2. Згідно з п. 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, встановлюється вимога щодо забезпечення 
роботи на об’єктах конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів.

3. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення, а саме: окремо визначені для кожного 
маршруту кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху, особливості періодичності виконання перевезень 
(сезонний, у певні дні тижня, щоденний тощо).

Додаткові умови конкурсу:

Відповідно до п.10 Порядку та ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Організатор затвердив Додаткові 
умови конкурсу, відповідно до яких перевізник-претендент зобов‘язаний: 

1. Встановити на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, GPS-трекери та підклю-
чити їх до Єдиного диспетчерського центру інформаційного ресурсу про пересування рухомого складу упродовж 3-х місяців 
з дати, яка буде визначена наказом Організатора.

2. Встановити автоматизовані системи безготівкової оплати проїзду на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, 
що є об’єктами конкурсу, з визначеними організатором технічними характеристиками, що забезпечать цілісне функціонування 
у м. Києві автоматизованої системи обліку оплати проїзду, упродовж 3-х місяців з дати укладання Договору про організацію 
перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва.

3. Забезпечити водіїв однотипним форменим одягом упродовж трьох місяців з дати укладання з Організатором Договору 
про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва.

УВАГА! Для отримання інформації щодо об’єктів конкурсу, отримання бланків документів для участі у конкурсі, 
подання документів для участі у конкурсі, прохання звертатись до Комунальної служби перевезень виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 7/9, поверх 3, пн – чт з 
9.00 до 16.30, пт з 9.00 до 15.30.

Бланки для участі у конкурсі можна отримати до 14.05.2020 року до 12 години 00 хвилин включно.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритих конвертах: з позначкою № 1, який містить 

документи для участі в конкурсі, та № 2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи 
перевізник-претендент. 

Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі – 14.05.2020 року до 15 години 00 хвилин включно. 
Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезнаходженням робочого органу конкурсного комітету – Комунальної 

служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): 29.05.2020 року о 10.00.
Реєстрація учасників з 09.00 за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 7/9, поверх 4, актовий зал.
Розмір плати за участь у конкурсі становить 5 100,00 грн за один об’єкт конкурсу.
Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 483-04-69, e-mail: ksp2007@ukr.net. 
Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (крім керівника), повинні мати з собою оформлену 

належним чином довіреність, надану перевізником-претендентом.
Додаток до Наказу № 183 від 14.04.2020 року

№ 
п/п

№ 
марш-

руту 
Шлях слідування 

Кількість 
автобусів 

для забез-
печення 

перевезень 

Режим руху

Інтер-
вал руху 
(хвили-

ни) 

Періо-
дичність 

виконання 
перевезень

1. 137

Залізничний вокзал «Центральний» – вул. С. 
Петлюри – вул. Жилянська – вул. Ш. Руставелі 

– вул. Басейна (в звор. напр.: вул. Еспланадна – 
вул.  Саксаганського) – бульв. Лесі Українки – вул. 

Михайла Бойчука – вул. Саперно-Слобідська 
– Південний міст – просп. М. Бажана – станція 
метро «Позняки» (заїзд в обидва напрямки) – 

просп.  П. Григоренка – вул. Драгоманова – вул. 
Здолбунівська – вул. Ревуцького – вул. Тростя-

нецька – вул. Вербицького – вул. Декабристів – ст. 
м. «Харківська»

2 Звичайний 40 Нічний

2. 10 с. Рибне – вул. Берегова – Броварське шосе – вул. 
Кіото – ст. м. «Лісова» 1 Звичайний 60 Щоденно

3. 65

Вул. Митрополита Андрея Шептицького (від вул. 
Челябінської) – вул. Євгена Сверстюка – ст. м. 
«Лівобережна» – Броварський просп. – вул. А. 

Малишка – Дарницький бульвар – вул. Юності – 
вул. Миропільська – вул. Курнатовського – вул. П. 
Запорожця (до вул. Старосільської) – вул. П. За-
порожця – бульв. Перова – просп. А. Навої – вул. 
Миропільська – вул. Міста Шаллет – Дарницький 
бульв. – вул. А. Малишка – Броварський просп. – 

вул. Митрополита Андрея Шептицького

1 Звичайний 50 Щоденно

4. 150

Вул. Милославська – вул. Радунська – вул. 
Лаврухіна – вул. Бальзака (непарна сторона) – 

шляхопровід вул. Сабурова – вул. Бальзака (парна 
сторона) –  вул. Каштанова  –  просп. Маяков-

ського – просп. Ватутіна – Північний міст – просп. 
Степана Бандери – вул. О.Теліги – вул. Довженка 

– вул. Гетьмана – вул. Миколи Голего – вулиця 
Ніжинська  – вул. Гарматна (в звор. напр. вул. Бор-
щагівська – Індустріальний ш/пр. – Індустріальний 

пров. – вул. Гетьмана і далі по схемі).

12 Маршрутне 
таксі 10 Щоденно

5. 151

вул. Закревського (від вул. Милославської) 
– просп. Маяковського – просп. Ватутіна – Пів-
нічний міст – просп. Степана Бандери – вулиця 
Богатирська – просп. Оболонський – ст. м. «По-

чайна»

7 Маршрутне 
таксі 13 Щоденно

6. 177

вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. 
Євгена Сверстюка  – вул. Р. Окіпної – Руса-

нівська Набережна – Дніпровська Набережна 
– вул. Здолбунівська – вул. Прип’ятська –  вул. 

Урлівська – вул. А. Ахматової – вул. Тростянець-
ка – Харківське. шосе – Харківська площа – ст. м. 

«Бориспільська»

8 Маршрутне 
таксі 11 Щоденно

7. 180

Вул. Милославська – вул. Бальзака (непарна 
сорона) – вул. Будищанська – вул. Радунська 

– вул. Милославська – вул. Бальзака (непарна 
сорона) – ш/провід вул. Цвєтаєвої – вул. Бальзака 

(парна сорона.) – вул. Сержа Лифаря – просп. 
Маяковського – вул. Драйзера – вул. Закрев-

ського – просп. Маяковського – просп. Ватутіна 
– Північний міст – просп. Г.Сталінграду – вул. 

Олександра Архипенка – вул. Йорданська – вул. 
Малиновського – вул. Тимошенка – вул. Лугова 

– вул. Івашкевича – просп. Правди – просп. 
Свободи (до просп. Порика)

23 Маршрутне 
таксі 5 Щоденно

8. 192

Просп. Маяковського (від вул. Милославської) – 
просп. Ватутіна – Північний міст – вул. Богатир-

ська – просп. Оболонський (розворот на першому 
колі) – просп. С.Бандери – ст. м. «Почайна»

15 Маршрутне 
таксі 6 Щоденно

9. 417

Вул. Підлісна (від вул. Наумова) – вул. Булахов-
ського (вул. Осіння – розворот) – вул. Булахов-

ського – просп. Палладіна – вул. Єфремова – вул. 
Чорнобильська – вул. Ф. Пушиної – просп. Палла-
діна – Кільцева дорога – просп. Перемоги  (в звор. 

напр. просп. Перемоги – вул. Чорнобильська) 
– вул. Василенка – вул. Дегтярівська (в звор. нап. 

вул. Дегтярівська – вул. Табірна – просп. Пере-
моги) – вул. Дмитрівська – вул. Коперника – вул. 
Глибочицька – вул. В. Вал – вул. Костянтинівська  
– ст. м. «Контрактова площа» (в звор. напр. : вул.  

Межигірська – вул. Н. Вал і далі за схемою)

10 Маршрутне 
таксі 12 Щоденно

10. 418

Вул. Лісківська (від вул. Милославської) – вул. 
Цвєтаєвої – просп. Маяковського – вул. Драйзера 

– вул. Братиславська – вул. Миропільська – вул. 
Хоткевича  – просп. Гагаріна – бульв. Верховної 
Ради – вул. Хоткевича – вул. Червоноткацька – 

вул. Біломорська – вул. Попудренка (в звор. напр. 
– вул. Попудренка – вул. Братиславська)

8 Маршрутне 
таксі 10 Щоденно

11. 441
Ст. м. «Героїв Дніпра» – просп. Оболонський – вул. 

Озерна – вул. Богатирська ( в звор.  напр.: вул. 
Героїв Дніпра – Оболонський) – Сади

2 Маршрутне 
таксі 25 Щоденно

12. 450

Вул. Солом’янська – Повітрофлотський просп. 
– просп. Перемоги – бульв. Т.Шевченка – вул. Во-
лодимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота 

Руставеллі – вул. Басейна – бульв. Лесі Українки – 
бульв. Дружби Народів – вул. Велика Васильків-

ська – вул. Ділова – вул. Боженка – вул. Федорова 
– вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська – вул. 

Протасів Яр – вул. Федорова – вул. Антоновича – 
бульв. Дружби Народів – вул. Курганівська – вул. 

Бастіонна – бульв. Л.Українки – вул. Басейна 
– вулиця Еспланадна – вулиця Саксаганського – 

вулиця Антоновича – вулиця Л. Толстого – вулиця 
Володимирська – бульв. Т. Шевченка – площа 

Перемоги – просп. Перемоги –Повітрофлотський 
просп. – вул. Солом’янська

7 Маршрутне 
таксі 9 Щоденно

13. 459

Залізничний вокзал «Дарниця» – вул. Привокзаль-
на – вул. Ялтинська – вул. Славгородська – вул. 

Тростянецька – вул. Ахматової – вул. Драгоманова 
– просп. П. Григоренка – вул. А. Ахматової – вул. 

Урлівська – вул. Княжий Затон – Дніпровська 
набережна – просп. Бажана (розворот ст. м. 

«Славутич») – вул. Центральна – вул. Маслівка – 
вул. Підлипка

4 Маршрутне 
таксі 20 Щоденно

14. 464

Ст. м. «Героїв Дніпра» – вул. Г. Дніпра – просп. 
Героїв Сталінграда – вул. Тимошенка – вул. Лугова 

– вул. Івашкевича – вул. Вишгородська – вул. 
Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Ольжича – вул. 
О.Теліги –  вул. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – 
вулиця Чорновола – Повітрофлотський проспект 
– вулиця Івана Огієнка – вулиця Г. Кірпи – вулиця 

Ползунова – залізничний вокзал «Південний»

8 Маршрутне 
таксі 15 Щоденно

15. 465

Просп. Свободи (від просп. В. Порика) – просп. 
Правди – вул. Івана Виговського – вул. Д. Щерба-
ківського – просп. Перемоги – Повітрофлотський 
просп. – вул. Огієнка – вул. Г. Кірпи – вул. Ползу-

нова – залізничний вокзал «Південний»

12 Маршрутне 
таксі 8 Щоденно

16. 477

Деміївська площа – пров. Руслана Лужевського – 
просп. Лобановського – Севастопольська площа 
– Чоколовський бульв. – вул. В.Гетьмана – просп. 
Перемоги – вул. Нестерова – вул. Антона Цедіка 

– вул. О. Довженка – ст. м. «Шулявська» – вул. 
Гетьмана – Чоколівський бульв – Севастопольська 

площа – просп. Лобановського  – вул. Володи-
мира Брожка – вул. Ізюмська – пров. Руслана 

Лужевського – Деміївська площа

14 Маршрутне 
таксі 4 Щоденно

17. 485

Просп. Маяковського (від вул. Милославської) – 
просп. Ватутіна – Північний міст – просп.  Героїв  

Сталінграду – вул. Тимошенка – Оболонський 
просп. – ст. м. «Героїв Дніпра»

15 Маршрутне 
таксі 6 Щоденно

18. 487

Вул. Ремонтна – вул. Зрошувальна – вул. Горбуноа 
– вул. Бориспільська – Волго–Донський пров. 
– вул. Російська – вул. Севастопольська – вул. 

Сормовська – вул. Ялтинська – вул. Славго-
родська – вул. Тростянецька – Харківське шосе 
– вул. Вербицького – вул. Декабристів – ст. м. 

«Харківська»

7 Маршрутне 
таксі 9 Щоденно

19. 498

Ст. м. «Лісова» – вул. Кіото – вул. Кубанської 
України – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миро-

пільська – просп. А. Навої – бульв. Перова – вул. 
Микитенка – вул. Райдужна (у звор. напр: вул. 

Райдужна – вул. Кибальчича – бульв. Перова) – 
вул. Вершигори

7 Маршрутне 
таксі 9 Щоденно

20. 499

Ст. м. «Васильківська» – вул. Васильківська – 
Амурська площа – вул. М. Максимовича – вул. 

Вільямса – вул. Якубовського – вул. Касіяна – вул. 
Лятошинського – Кільцева дорога – Нова дорога – 
Повітрофлотський просп. – вул. Смілянська – вул. 
Народного Ополчення – Севастопольська площа 
– Повітрофлотський просп. –  вул. Чорновола – 
вул. Січових Стрільців – вул. Юрія Іллєнка – вул. 

Академіка Ромоданова – Обласна лікарня

10 Маршрутне 
таксі 14 Щоденно

21. 511

Вулиця Милославська – просп. Маяковського (в 
зворотньому напрямку : просп. Маяковського 
– вулиця Марини Цвєтаєвої – вулиця Закрев-

ського – вулиця Милославська) – бульвар Перова 
– проспект Визволителів – вулиця Будівельників – 
бульв. Верховної Ради – просп. Миру – Дарницька 

площа – Харківське шосе – вул. Тростянецька 
– вул. А.  Ахматової  – вул. Драгоманова – просп. 
Григоренка –  просп. Бажана – ст. м. «Позняки»

20 Маршрутне 
таксі 6 Щоденно

22. 512

Вулиця Маршала Тимошенка (ст. м. «Мінська») 
– Мінська площа – вулиця Маршала Тимошенка – 
проспект Героїв Сталінграда – вулиця Олександра 

Архипенка – вулиця Йорданська – Оболонська 
площа – вулиця Маршала Малиновського – ву-

лиця Маршала Тимошенка – вулиця Зої Гайдай – 
вулиця Герої Дніпра – вулиця Полярна – Мінський 

проспект – Велика Кільцева дорога – вулиця 
Газопровідна – вулиця Стеценка – вулиця Міська 

(Лісорозсадник)

8 Маршрутне 
таксі 20 Щоденно

23. 517

Вул. Народного Ополчення – Севастопольська 
площа – Чоколівський бульв. – вул. Гетьмана – 
просп. Перемоги – вул. Чорнобильська – вул. 

Єфремова – просп. Палладіна – Кільцева дорога 
– просп. Перемоги – вул. Гетьмана – Чоколів-
ський бульв. – вул. Мацієвича – вул. Донецька 

– Повітрофлотський просп. – вул. Ернста – вул. 
Народного Ополчення

5 Маршрутне 
таксі 20 Щоденно

24. 528

Вул. Лісківська – вул. Радунська – вул. Градин-
ська – вул. Сабурова – вул. Закревського – вул. 

Драйзера – вул. Братиславська – вул. Миро-
пільська – вул. Хоткевича – просп. Ю. Гагаріна 

– бульв. Верховної Ради – вул. Хоткевича – ст. м. 
«Чернігівська» (в звор. напр. вул. Хоткевича – вул. 

Братиславська і далі по схемі)

8 Маршрутне 
таксі 9 Щоденно

25. 559
Ст. м. «Героїв Дніпра» – Оболонський просп. – вул. 
Північна – вул. Прирічна – просп. Героїв Сталінгра-

ду – вул. Маршала Тимошенка –  ст. м. «Мінська»
6 Маршрутне 

таксі 7 Щоденно

26. 573

Вул. Будищанська (від вул. Бальзака) – вул. Ра-
дунська – вул.  Лаврухіна – вул. Бальзака (непарна 

сторона) – вул. Сержа Лифаря – просп. Маяков-
ського – просп. Ватутіна – Північний міст – просп. 
С.Бандери  – вул. О. Теліги  – вул. Ю. Іллєнка  –  ст. 
м. «Дорогожичі»  (в звор. напр.:  вул. Оранжерей-

на – вул. Дорогожицька  – вул. Теліги)

7 Маршрутне 
таксі 14 Щоденно

27. 589

Ст. м. «Дарниця» – вул. Попудренка – вул. Бажова 
– вул. Червоноткацька – вул. Будівельників (в 

зв. нап.: вул. Будівельників – вул. Попудренка) – 
бульв. Верховної Ради – просп. Миру – Дарницька 

площа – Харківське шосе – вул. Тепловозна – 
Дарницьке шосе – вул. Привокзальна (в звор. 

напр. вул. Привокзальна – Харківське шосе) – вул. 
Ялтинська – вул. Російська – вул. Россошанська – 

вул. Бориспільська (до будинку №17)

9 Маршрутне 
таксі 8 Щоденно

28. 598-Д

Вул. Милославська (від ліцею № 293) – просп. 
Маяковського – просп. Ватутіна – Північний міст 
– просп. С. Бандери – вул. О.Теліги – вул. Юрія 
Іллєнка – вулиця Січових Стрільців –Львівська 

площа – вулиця Бульварно-Кудрявська – вулиця 
Дмитрівська – вулиця Жилянська – вулиця С. 

Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» (в 
звор. напр. вул. С. Петлюри – вул. Саксагансько-
го – пл. Перемоги – вул. Бульварно-Кудрявська і 

далі по схемі)

8 Маршрутне 
таксі 14 Щоденно

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
17  квітня 2020 р.

№ 29 (5308)

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) про результати конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбулися 10.04.2020

№ 
з/п

Найменування /прізвище, 
ім’я, по батькові суб’єкта 

оціночної діяльності

Найменування та пло-
ща об’єкта оцінки

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення неза-
лежної оцінки

Вартість та 
строк надання 

послуг з оцінки, 
грн / календар-

них днів

1. ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» нежитлова будівля, 
площею 189,7 кв. м

м. Київ, Столичне шосе, 
11 (літ. В)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 500/1

2. ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» нежитлові приміщення, 
площею 126,8 кв. м 

м. Київ, пров. Задорож-
ний, 6 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 700/2

3. ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» нежитлові приміщення, 
площею 93,1 кв. м 

м. Київ, вул. Антонови-
ча, 9-б (літ. Б)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 500/1

4. ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
ОЦІНКА»

нежитлове приміщен-
ня, площею 38,1 кв. м

м. Київ, вул. Мечнікова, 
18, (літ. Б)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2250/3

5.
ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙ-

НОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
«КАПІТАЛ»

нежитлові приміщення, 
площею 194,8 кв. м 

м. Київ, вул. Рибаль-
ська, 7 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/3

6. ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОН-
САЛТИНГ»

нежитлове приміщен-
ня, площею 140,5 кв. м

м. Київ, вул. Малинов-
ського Маршала, 6-б 

(літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2100/3

7.
ТОВ «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖ-
НОЇ ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ 

«ЕВЕРЕСТ»

нежитлові приміщення, 
площею 179,6 кв. м

м. Київ, вул. Жилянська, 
55 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2200/3

8.
ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙ-

НОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
«КАПІТАЛ»

нежитлове приміщен-
ня, площею 327,2 кв. м

м. Київ, вул. Тарасів-
ська, 23/25 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/3

9. ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОН-
САЛТИНГ»

нежитлові приміщення, 
площею 41,5 кв. м

м. Київ, вул. Нижній Вал, 
37/20, (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2100/3

10. ТОВ «Оціночна компанія 
«МІСТО»

нежитлові приміщення, 
площею 206,9 кв. м

м. Київ, вул. Іоанна Пав-
ла ІІ, 10, корп. 1 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 1800/7

11. ТОВ «Експертно-оціночна 
компанія»

нежитлові приміщення, 
площею 176,3 кв. м

м. Київ, вул. Доброхото-
ва Академіка, 11 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/7

12. ТОВ «Оціночна компанія 
«МІСТО»

нежитлові приміщення, 
площею 112,3 кв. м

м. Київ, вул. Доброхото-
ва Академіка, 11 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 1800/7

13. ТОВ «Експертно-оціночна 
компанія»

нежитлові приміщення, 
площею 170,0 кв. м

м. Київ, вул. Доброхото-
ва Академіка, 11 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/7

14. ТОВ «Оціночна компанія 
«МІСТО»

нежитлові приміщення, 
площею 170,3 кв. м

м. Київ, вул. Доброхото-
ва Академіка, 11 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 1800/7

15. ТОВ «Оціночна компанія 
«МІСТО»

нежитлові будівлі (літ. 
Б, літ. В, літ. Г), тенісні 
корти (№1-9), площею 

7 593,1 кв. м

м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 63

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/7

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ШАНОВНИЙ СТРАХУВАЛЬНИК!
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ»
(КОД ЄДРПОУ: 35427589)

ПОВІДОМЛЯЄ

– Загальними зборами учасників ТДВ «СК «УКРФІНСТРАХ», які відбулися 14.04.2020 року, 
прийнято рішення про реорганізацію ТДВ «СК «УКРФІНСТРАХ» шляхом приєднання до ТДВ 
«СК «Ю.ЕС.АЙ.». 14.04.2020 року загальними зборами учасників ТДВ «СК «Ю.ЕС.АЙ.» прийнято 
рішення про погодження реорганізації ТДВ «СК «УКРФІНСТРАХ» шляхом приєднання до ТДВ «СК 
«Ю.ЕС.АЙ.» та умов її проведення.

– Інформація про страховика, що реорганізовується: Товариство з додатковою відповідаль-
ністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ», код за ЄДРПОУ: 35427589, місцезнаходження: 
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 4, корпус 6 А, свідоцтво про реєстрацію фінансової 
установи серія СТ № 507 від 16.10.2007 р.

– Інформація про страховика-правонаступника: Товариство з додатковою відповідальністю 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.», код за ЄДРПОУ: 32404600, місцезнаходження: 04210,  
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 4, корпус 6 А, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 
серія СТ № 361 від 21.08.2004 р.

– До Товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» (стра-
ховика-правонаступника) переходять зобов’язання за договорами страхування, укладеними 
Товариством з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» (страхо-
виком, що реорганізовується).

– Процес реорганізації не потребує додаткового оформлення із Товариством з додатковою 
відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» (страховиком-правонаступником) відносин 
за укладеними договорами страхування, оскільки Товариство з додатковою відповідальністю 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» (страховик-правонаступник) зобов’язується виконувати 
зобов’язання за всіма договорами страхування, укладеними Товариством з додатковою від-
повідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» (страховиком, що реорганізовується).

– У разі потреби, Ви можете звернутись до Товариства з додатковою відповідальністю 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» (до моменту завершення реорганізації) та Товариства 
з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» (протягом реорганізації, а 
також після її завершення), за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 4, корпус 6 
А. Строк для звернення не обмежується.

ШАНОВНИЙ СТРАХУВАЛЬНИК!
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.»
(КОД ЄДРПОУ: 32404600)

ПОВІДОМЛЯЄ

– Загальними зборами учасників ТДВ «СК «УКРФІНСТРАХ», які відбулися 14.04.2020 року, 
прийнято рішення про реорганізацію ТДВ «СК «УКРФІНСТРАХ» шляхом приєднання до ТДВ 
«СК «Ю.ЕС.АЙ.». 14.04.2020 року загальними зборами учасників ТДВ «СК «Ю.ЕС.АЙ.» прийнято 
рішення про погодження реорганізації ТДВ «СК «УКРФІНСТРАХ» шляхом приєднання до ТДВ «СК 
«Ю.ЕС.АЙ.» та умов її проведення.

– Інформація про страховика, що реорганізовується: Товариство з додатковою відповідаль-
ністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ», код за ЄДРПОУ: 35427589, місцезнаходження: 
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 4, корпус 6 А, свідоцтво про реєстрацію фінансової 
установи серія СТ № 507 від 16.10.2007 р.

– Інформація про страховика-правонаступника: Товариство з додатковою відповідальністю 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.», код за ЄДРПОУ: 32404600, місцезнаходження: 04210,  
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 4, корпус 6 А, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 
серія СТ № 361 від 21.08.2004 р.

– До Товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» (стра-
ховика-правонаступника) переходять зобов’язання за договорами страхування, укладеними 
Товариством з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» (страхо-
виком, що реорганізовується).

– Процес реорганізації не потребує додаткового оформлення із Товариством з додатковою 
відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» (страховиком-правонаступником) відносин 
за укладеними договорами страхування, оскільки Товариство з додатковою відповідальністю 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» (страховик-правонаступник) зобов’язується виконувати 
зобов’язання за всіма договорами страхування, укладеними Товариством з додатковою від-
повідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» (страховиком, що реорганізовується).

– У разі потреби, Ви можете звернутись до Товариства з додатковою відповідальністю 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» (до моменту завершення реорганізації) та Товариства 
з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» (протягом реорганізації, а 
також після її завершення), за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 4, корпус 6 
А. Строк для звернення не обмежується.
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Керівники Київводоканалу, 
Київкомунсервісу, Київтеплое-
нерго та Центру комунального 
сервісу пояснили, що багатоти-
сячні колективи підприємств нині 
безперервно працюють в тяжких 
умовах і безперебійно надають 
комунальні послуги.

Директор СП «Енергозбут» 
комунального підприємства 
«Київтеплоенерго» Костянтин 

Лопатін пояснив, що перш за 
все гроші отримані від киян 
за послуги йдуть на закупівлю 
газу, реконструкцію застарі-
лих теплотрас, які необхідно 
перекласти до початку нового 
опалювального сезону. А також 
на зарплату десятка тисяч енер-
гетиків-киян.

Директор комунального під-
приємства «Київкомунсервіс» 

Максим Ляшкевич пояснив, що 
у підприємства збільшилися ви-
трати на дезінфекцію сміттєвих 
контейнерів, на індивідуальний 
захист співробітників.

«Щоденно на вулицях міста 
працюють150 машин-сміттєвозів і 
130 екіпажів, – пояснив Ляшкевич. 
– Послуга з вивезення непотребу 
надається і надалі надаватиметься 
безперебійно».

«Київводоканал також надає 
безперебійно воду у домівки 
киян. Крім того, на підприєм-
стві налагоджено виробництво 
дезінфікуючих засобів для потреб 
міста: миття вулиць, зупинок, 
переходів», – розповів директор 
розрахункового департаменту 
ПрАТ «АК «Київводоканал» 
Валерій Люлін.

«Центр комунального сервісу 
надає всі можливі онлайн сервіси 
для консультацій та дистанційних 
розрахунків», – сказала заступ-
ник генерального директора з 
комерційних питань «Центру 
комунального сервісу» Юлія 
Петрик.

Вона нагадала киянам, як роз-
рахуватися дистанційно і отрима-
ти консультації через комп’ютер. 
Повідомила, що на сайті ЦКС 
можна знайти ще 10 додаткових 
телефонних номерів районних 
відділень ЦКС для консультацій.

Усі можливі способи онлайн 
оплати за послуги можна знайти 
на сайтах Київводоканалу, Київ-
комунсервісу, Київтеплоенерго, 
Київгазу, Київських енергетичних 
послуг Yasno  

Головна лікарка Олександрівської 
лікарні Людмила Антоненко просить 
киян не легковажити карантином.

Про це вона повідомила у відеозверненні, яке 
запостив на своїй сторінці мер столиці Віталій 
Кличко.

«Зараз багато інформації про те, що смертність 
від COVID-19 не перевищує щорічну середньо ста-
тистичну смертність. Я розумію, що усім набридло 
сидіти на карантині. Але якби ви зараз попрацювали 
в інфекційному відділенні, такі легковажні думки 
вас би не займали. Побережіть себе і оточуючих! 
Виконуйте умови карантину», – зазначила Люд-
мила Антоненко.

Нагадаємо, Олександрівська лікарня визначена 
однією із семи опорних для лікування пацієнтів 
із COVID-19.

Також у місті визначено госпітальні бази для 
прийому «другої хвилі» хворих із підозрою на го-
стру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2  

Пенсіонерам почнуть 
виплачувати додаткові гроші: 
хто отримає

Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 1 квітня 
2020 р. № 251 «Деякі питан-
ня підвищення пенсійних 
виплат і надання соціальної 
підтримки окремим катего-
ріям населення у 2020 році» 
передбачено виплату одно-
разової грошової допомоги у 
зв’язку з негативними наслідками поширення на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1 000 гривень окремим 
категоріям населення.

13 квітня Верховна Рада схвалила внесення зміни до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік», що дасть можливість 
забезпечити проведення у квітні 2020 року виплату одноразової 
грошової допомоги вказаним категоріям громадян. 

«Після набрання чинності змін до держбюджету потрібно близько 
5 днів для того, щоб розпочати виплати, – зазначила міністр соці-
альної політики України Марина Лазебна. – Рішення парламенту 
дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень 
для виплати одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень більш 
ніж 10,6 мільйона людей.

Яким категоріям населення у квітні буде здійснена одноразова 
виплата грошової допомоги у сумі 1 000 гривень?

• пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених 
законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової 
грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації 
у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 
5 000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

• одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалід-
ністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з 
дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою 
отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну 
соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену 
Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);

• одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю;

• одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непра-
цюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату  

Утилізація медичних масок та 
рукавичок: у Києві відкриють 
10 пунктів прийому

Через поширення коронавірусу, медична маска та рукавички мають 
бути у кожного киянина. Втім, використані засоби індивідуального 
захисту утилізувати не можна, адже вони можуть містити інфекцію. 
Тому в Києві відкриються 10 пунктів для прийому медичних відходів.

Про це повідомив депутат Київради, голова постійної комісії 
з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

Наразі у Києві немає місць, куди жителі міста можуть викинути 
засоби індивідуального захисту. Тому є потенційна небезпека по-
ширення інфекцій з медичних речей.

«Планується уже найближчим часом встановити 10 пунктів при-
йому засобів індивідуального захисту – у кожному районі Києва. 
Містяни зможуть здавати туди використані маски та рукавички. Всі 
відходи будуть збирати та безпечно утилізувати – із дотриманням 
санітарно-гігієнічних норм, встановлених законодавством», – ко-
ментує Костянтин Яловий.

Зібрані засоби індивідуального захисту, а саме – потенційно інфі-
ковані маски, рукавички, медичний одяг, інші предмети, що могли 
контактувати з інфікованими рідинами тощо – будуть передані під-
приємствам, які їх безпечно утилізують  

новиниСтоличні комунальники 
просять розрахуватися  
за послуги до кінця місяця

Головна лікарка Олександрівської 
лікарні розповіла, чому киянам  
не можна легковажити карантин

Керівники столичних комунальних підприємств на 
брифінгу попросили киян вчасно розрахуватися за 
спожиті послуги. Наразі в місті утворився борг за  
ЖКП близько 6 мільярдів гривень. Несплата сягає 25 
відсотків від минулого місяця. На сьогодні терміни 
сплати перенесені: розрахуватися без санкцій 
можна до 30 числа, а не до 20, як зазвичай було.


	1
	2-3
	4

