
Соціально-реабілітаційні 
центри та відділення 
для дітей з інвалідністю 
відновлюють роботу

Згідно з рішенням Постійної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, послаблення 
протиепідемічних заходів відбудеться в частині діяльності 
соціально-реабілітаційних центрів для дітей з інвалідністю. 
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Соціально-реабілітаційні центри 
та відділення отримали дозвіл від-
новити свою роботу. Розпочинати 
вони можуть із 1 червня за готовністю. 
Водночас у закладах зберігаються усі 
необхідні санітарні норми: дезінфек-
ція приміщень, обов’язкові засоби 
індивідуального захисту», – зазначила 
Марина Хонда.

Вона також додала, що заклади самі визначають свою 
готовність.

Графік відкриття Центрів та відділень:
Голосіївський район
Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг 

для дітей з інвалідністю починає працювати з 01.06.
Дарницький район
Два відділення надання соціальних та реабілітаційних 

послуг для дітей з інвалідністю починає працювати з 01.06.
Деснянський район
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 

з функціональними обмеженнями та відділення надання со-
ціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю 
починають працювати з 01.06.

Дніпровський район
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

починає роботу 15.08 через ремонтні роботи у закладі.
Оболонський район
Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг 

для дітей з інвалідністю починає працювати з 01.06.
Печерський район
Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг 

для дітей з інвалідністю починає працювати з 01.06.
Подільський район
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 

з функціональними обмеженнями та відділення надання со-
ціальних та реабілітаційних послуг починають роботу з 01.06.

Святошинський район
Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг 

для дітей з інвалідністю починає працювати з 08.06.
Солом’янський район
Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг 

для дітей з інвалідністю починає працювати з 01.06.
Шевченківський район
Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг 

для дітей з інвалідністю починає працювати з 01.06.

Київський міський центр реабілітації дітей з інвалід-
ністю готовий розпочати роботу з 10.06.

Окремо зазначається, що робота в звичному режимі, але з 
дотриманням усіх санітарних норм та вимог, Святошинського 
дитячого будинку-інтернату розпочнеться з 10.06. Наразі за-
клад розробляє порядок повернення дітей та проводить усі 
необхідні заходи та обробки.

Що стосується Дарницького ДБІ, то до тих пір, поки усі 
результати тестів на коронавірус не будуть негативними, то 
заклад відкриватися не буде  

Про це та інше, зокрема про озеле-
нення міста та штрафи за порушення 
ПДР, розповів під час онлайн брифінгу 
мер столиці Віталій Кличко.

СТАТИСТИКА ЗАСТЕРІГАЄ
Станом на перше червня у Києві  

3 043 підтверджені випадки захворю-
вання на COVID-19. За добу, 31 травня, 
у 58 людей підтвердили захворювання 
на коронавірус. Із них 11 – медики. 
Двоє осіб померли. Усього за період 
пандемії – 68 летальних випадків.

Серед тих, хто захворів: 41 жінка 
віком від 25 до 93 років та дівчинка, 
якій 5 років. А також 13 чоловікiв від 
23 до 61 року і троє хлопчиків – їм 7, 
15 і 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізу-
вали 4 пацієнтів. Інші – лікуються на 
самоізоляції, під контролем лікарів. 
Найбільше випадків захворювання 
зафіксували у Подільському районі 
– 23, у Деснянському – 9 та у Дарниць-
кому – 8 випадків. Одужали за добу 6 
людей. Усього коронавірус подолали 
654 мешканця столиці.

ЧЕРГОВИЙ МОНАСТИР  
ЗАКРИЛИ НА КАРАНТИН

У Свято-Вознесенському Фро-
лівському жіночому монастирі 
зафіксували спалах коронавірусу. 
Там виявили 26 інфікованих слу-
жительниць. Монастир закрили на 
карантин. Там наразі здійснюють 
дезінфекцію.

«Найбільше випадків захворю-
вання зафіксували за минулу добу в 
Подільському районі – 23 хворих. Це 
зумовлено спалахом захворювання у 
Свято-Вознесенському Фролівському 
жіночому монастирі. Там коронавірус 
за останніх кілька днів виявили за-
галом у 26 служительниць. З них за 
минулу добу – у 22. Протягом вихідних 
до лікарень столиці госпіталізували 
8 монахинь», – сказав Кличко.

Мер вкотре попросив киян не бути 
легковажними і не нехтувати пра-
вилами. Якщо кількість хворих буде 
збільшуватися і досягне параметрів, 
що місто визначило для перегляду по-
слаблень, то доведеться повернутися 
до жорстких обмежень.

ВІДКРИЛИСЯ ДИТЯЧІ  
САДОЧКИ ТА ТРЦ

Із 1 червня в Києві знову послабили 
обмежувальні заходи. Відкрили: дитячі 
садочки – ті, що виконали вимоги і 
регламенти для безпечної роботи в цій 
ситуації. Спортивні комплекси, зали 
та фітнес-центри. Дитячо-юнацькі 
спортивні школи. Заклади професійно-
технічної освіти для випускників та 
абітурієнтів. Також із суботи, 30 травня, 
в столиці відрилися: великі магази-
ни площею понад 1 000 квадратних 
метрів, торгово-розважальні центри 
(без розважальних зон). Розпочали 
працювати і готелі. Крім хостелів.

«Ми розуміємо, що бізнесу, людям 
потрібно працювати. Що карантин 
сильно вдарив по матеріальному 
становищу громадян і економіки 
загалом. Але обмеження потрібно 
знімати поступово. Слідкувати за 
ситуацією, де в нас найбільші ризики. 
Щоб не допустити нових осередків 
захворювання й інфекційного вибуху. 
Давайте свідомо ставитися до цього. 
Берегти своє здоров’я і дотримуватися 
правил!» – наголосив Віталій Кличко.

КИЇВ ОЗЕЛЕНЮЮТЬ
У столиці продовжують оновлюва-

ти парки та сквери. У них облашто-
вують доріжки, встановлюють нові 
лави та урни, сучасне освітлення та 
системи поливу, спортивні та дитячі 
майданчики. Також у парках, що 
оновлюють, ремонтують та будують 
громадські вбиральні. У кожному з 
парків є свої цікаві фішки. Наприклад, 
у парку «Совки» днями презентували 
«сухий» фонтан із кольоровою під-
світкою.  

У парку «Сирецький» завершують 
роботи із облаштування танцюваль-
ного майданчика, сцени для виступів 
творчих колективів та інтерактивного 
фонтану – для музичних шоу із ди-
тячими піснями.

На завершальній стадії капремонт 
парку Партизанської слави. Там від-
відувачів зустрічатиме світловий 
пішохідний фонтан з п’яти арок, об-
ладнаний спеціальними сенсорами. 

Триває і перша черга капремонту 
у фітнес-парку «Лебедине». Там на 

місці захаращеної території вже 
з’явилася прогулянкова алея, цен-
тральна площа, зелені острови із 
деревами та газоном. Фітнес-парк 
матиме кілька спортивних зон для 
відвідувачів різного віку та впо-
добань.

У парку «Троєщина», що розта-
шований вздовж проспекту Романа 
Шухевича, реконструкція відбувається 
у три етапи – за кількістю водойм на 
великій території. Першу чергу від-
крили у жовтні 2018 року. Цього року 
до Дня Києва завершили роботи на 
другій черзі. Проклали пішохідні та 
велосипедні доріжки, облаштували 
систему поливу. Встановили уні-
версальне поле для мініфутболу й 
волейболу, спортивний майданчик 
з тренажерами та альтанку для гри 
в шахи. Також встановили сучасне 
освітлення та систему відеоспосте-
реження. І вже розпочали розчистку 
третьої водойми, щоб перейти до 
наступної черги реконструкції.

КАРАНТИН НЕ СКАСУВАВ 
ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ

У квітні в столиці інспектори з 
паркування винесли постанов про 
порушення правил паркування на 
суму понад 2 мільйона гривень. Мер 
підкреслив, що жодних ексклюзивних 
умов або поблажок при паркуванні 
нікому не надають. 

«Запровадження чи послаблення 
карантинних обмежень не скасо-
вує дію законів і правил. Зокрема, й 
правил зупинки, стоянки та парку-
вання транспортних засобів. Більше 
того, кількість паркомісць, де можна 
залишити своє авто без порушень, 
збільшилася. Знайти адреси парковок 
можна на сайті КП «Київтранспарк-
сервіс». Але Інспекція з паркування 
продовжувала фіксувати численні 
порушення правил зупинки і стоянки 
авто, що впливають на безпеку до-
рожнього руху та трафік. Наприклад, 
у квітні інспектори з паркування 
Департаменту транспортної інфра-
структури винесли більше 4 тисяч 
постанов про порушення правил 
паркування. На суму понад 2 мільйона 
гривень», – сказав Кличко  
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НОВИНИ

У Києві запрацювали дитячі 
садочки та ТРЦ. Здається, 
що у місті життя вийшло на 
«докарантинний» рівень. 
Проте, щоб ситуація не 
погіршилася, містянам 
необхідно дотримуватися 
правил безпеки: маски, 
соціальна дистанція, гігієна 
рук. І спалах коронавірусу 
у Фролівському монастирі 
свідчить, що не можна 
легковажити безпекою – 
хвороба не відступила.

Дитячі садочки та ТРЦ 
працюють за новими 
правилами
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА

Тести імуно-ферментного 
аналізу (ІФА-тести) на COVID-19

Імуно-ферментний аналіз – це 
вид аналізу, за допомогою якого 
виявляється комплекс «антиген 
– антитіло», який виробляється 
коли організм уражений вірусом. 
Цей комплекс утворюється завдяки 
імунологічній реакції антигену з 
відповідним антитілом.

Метод ІФА-тестування визначає 
імуноглобуліни двох типів: M і G. 
Якщо виявляється M, то це говорить 
про гострий процес захворювання, 
якщо G – то людина перехворіла або 
інфікувалася вірусом, і виробилися 
антитіла до цього захворювання.

Використання ІФА-тестів для ви-
явлення антитіл до COVID-19 врегу-
льоване наказом МОЗ від 20.05.2020 
№ 1227 «Про затвердження змін до 
Стандартів медичної допомоги „Ко-
ронавірусна хвороба“» (COVID-19).

Навіщо потрібен ІФА-тест?
ІФА-тести дозволять розван-

тажити систему діагностування 
COVID-19 та підвищити її ефек-
тивність, однак для встановлення 

діагнозу залишається виключно 
результат ПЛР (лабораторна діа-
гностика).

У пацієнтів з початком імунної 
реакції організму та виділення 
антитіл може знизитися контагі-
озність (заразність) вірусу.

Дослідження показують, що про-
тягом 7 днів після появи симпто-
мів у пацієнта, ПЛР тести давали 

позитивний результат практично 
в 100% випадків. Якщо пацієнт 
звернувся пізніше, показник дещо 
падає. Надалі чутливість методу 
ПЛР знижується.

Є підстави вважати, що контагі-
озність вірусу є наслідком імунної 
реакції організму зараженого зі 
зростанням рівня нейтралізуючих 
антитіл.

Кому буде проводитися ІФА-
тестування?

Відповідно до наказів Міні-
стрества охорони здоров’я Укра-
їни, тестуванню підлягають:

•  люди, яким встановлено під-
озру на COVID-19;

•  люди, що контактували із паці-
єнтом з підтвердженим COVID-19;

•  пацієнти із пневмонією;

•  медпрацівники (кожні 5 днів);
•  пацієнти, що одужали (для 

зняття діагнозу).

Відмінність ІФА-тестів від ПЛР 
та експрес-тестів

Для ІФА-тестування необхідні 
лабораторні умови та спеціальне 
обладнання. При цьому аналізують 
сироватку крові, а не саму кров, як 
у випадку з експрес-тестами, і не 
матеріали мазків, як у випадку ПЛР.

ІФА-тест виявляє імунну реакцію 
на вірус – рівень антитіл.

Експрес-тести також виявляють 
антитіла в організмі як відповідь 
на антиген, проте мають низьку 
чутливість та специфічність по-
рівняно з ІФА-тестами.

ПЛР-дослідження виявляє вірус, 
тобто його генетичний матеріал.

Таким чином, позитивний ре-
зультат ІФА-тесту буде додатковою 
підставою для ПЛР-дослідження.

Наголошуємо: ПЛР залишається 
єдиним видом дослідження, яке  
дає підстави для встановлення діа-
гнозу «COVID-19»  

У столиці у звичайному ре-
жимі відновив роботу громад-
ський транспорт. Нагадуємо, 
що у транспорті обов’язковою є 
наявність захисної маски та до-
тримання дистанції. Як нагада-
ли у Департаменті інформацій-
но-комунікаційних технологій, 
щоб уникнути черг і скупчення 
людей, сплачувати за проїзд у 
громадському транспорті сто-
лиці можна безготівково за до-
помогою електронного квитка.

Е-квиток має кілька видів: 
транспортна картка Kyiv Smart 
Card, одноразовий QR-квиток, 
картка киянина. Також сплати-
ти за проїзд у метро можна за 
допомогою банківської карти.

Транспортну картку Kyiv 
Smart Card після придбання 
можна зареєструвати в Осо-
бистому кабінеті киянина або 
у міському додатку Kyiv Smart 
City. Додаток Kyiv Smart City 
надає пасажирам додаткові 
зручності у власному смарт-
фоні. Наприклад, через додаток 
можна  купувати QR-квитки та 
перевіряти баланс поїздок.

Звертаємо увагу, що невико-
ристані до карантину QR-квитки 
будуть поновлені автоматично 
та придатні для використання  

З понеділка, 1 червня, на до-
рогах столиці та Київської області 
запрацювало 50 камер автома-
тичної фотовідеофіксації переви-
щення швидкості. З 1 червня по-
станови про накладання штрафу 
відправлять порушникам правил 
дорожнього руху поштою. Перший 
«лист щастя» отримає власниця 
Audi Q7, яка перевищила дозво-
лену швидкість (50 км/год) на 25 
км/год о 00.01 на Чоколівському 
бульварі.    

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної 
поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook. 

У столиці на аварійно-небезпечних ділянках встановлено 20 камер, у Київ-
ській області – 30. Лише за першу хвилину роботи системи було зафіксовано 
понад 40 порушень.

Система фотовідеофіксації виявлятиме спочатку тільки перевищення 
швидкості. У подальшому камери будуть фіксувати й інші порушення – проїзд 
на червоне світло світлофора, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громад-
ського транспорту тощо.

Олексій Білошицький нагадав, що за перевищення швидкості більш ніж 
на 20 км/год штраф складатиме 255 грн. За перевищення більш ніж на 50 км/
год – 510 грн.

«Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банків-
ських днів з моменту отримання постанови», – зазначив Олексій Білошпицький.

Загальний термін оплати штрафу – 30 днів. Термін оскарження постанови 
– 10 днів.

У разі несплати штрафу, запускається механізм примусового стягнення. На 
транспортний засіб боржника та інше майно може бути накладено арешт. Крім 
того, стягується подвійна сума штрафу. 

Штрафи за перевищення швидкості будуть надходити власнику транспортного 
засобу незалежно від того, хто був за кермом під час порушення.

Якщо автомобіль із іноземною реєстрацією, то штраф отримає та особа, яка 
ввезла машину на територію України.      

Про факт фіксації порушення можна буде дізнатися:
•  на офіційних вебсайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у «Елек-

тронному кабінеті водія»;
•  від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопо-

рушника;
•  від представників Державної прикордонної служби України, які будуть вручати 

постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які 
ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами;

•  інформацію про штрафи можна буде також отримувати на електронну по-
шту, якщо буде подано відповідну заяву в МВС  

Що варто знати про тести імуно-ферментного 
аналізу (ІФА-тести на COVID-19)

Сплатити за проїзд безготівково 
можна за допомогою е-квитка

Любителям швидкої їзди 
у Києві та області вже 
відправляють «листи щастя»
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
2  червня 2020 р.

№ 39 (5318)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171
Розпорядження № 734 від 20 травня 2020 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. Пункт 48 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 
2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілак-
тичними комунальними закладами охорони здоров’я», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті 
Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143, викласти в такій редакції:

«48. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Київська міська клінічна лікарня № 11» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
що додаються».

2. Назву Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня № 11 Дніпровського 
району м. Києва, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 
2015 року за № 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) від 20 лютого 2017 року № 189), викласти в такій редакції:

«Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
клінічна лікарня № 11» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

3. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підпри-
ємство «Київська міська клінічна лікарня № 11» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року 
за № 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 20 лютого 2017 року № 189), що додаються.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному управлінні  
Міністерства юстиції (м. Київ) 28 травня 2020 року за № 123 / 126

Додаток не друкується. З додатками можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171
Розпорядження № 733 від 20 травня 2020 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 падання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Пункт 31 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 
2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілак-
тичними комунальними закладами охорони здоров’я», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті 
Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143, викласти в такій редакції:

«31. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
що додаються».

2. Назву Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, встанов-
лених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 
року № 171, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143 (у 
редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 квітня 2017 
року № 388), викласти в такій редакції:

«Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська 
клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

3. Затвердити зміни до Тарифів па платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції), встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 
лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за 
№ 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
03 квітня 2017 року № 388), що додаються.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному управлінні  
Міністерства юстиції (м. Київ) 28 травня 2020 року за № 122 / 125

Додаток не друкується.  З додатками можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (02081, м. Київ, вул. О. Пчілки, 2), згідно з договірними 

зобов’язаннями, є замовником коригування проєкту будівництва житлового комплексу,  
за адресою: вул. Поліська у Дарницькому районі м. Києва. Соціально-економічна 
необхідність: розвиток житлового будівництва, створення робочих місць. Потреба в 
ресурсах: земельні ділянки – 4,7148 га (кадастровий номер № 63:389:0004) і 0,8628 
га (кадастровий номер № 63:389:0025), водні – водопостачання з існуючої водо-
провідної мережі згідно з ТУ, стічні води відводяться до каналізаційної мережі згідно 
з ТУ, енергетичні – електропостачання від міських мереж згідно з ТУ. Транспортне 
забезпечення: підрядний транспорт. Екологічні та інші обмеження: дотримання гігі-
єнічних нормативів якості повітря, води та ґрунтів, дотримання нормативних рівнів 
шуму, санітарних розривів. Можливі види впливів на навколишнє середовище: клімат 
і мікроклімат – вплив відсутній, повітряне середовище – забруднення атмосферного 
повітря в приземному шарі не перевищуватиме 0,1 ГДК м. р. по всіх забруднюючих 
речовинах; водне середовище – утворення стічних вод; ґрунти – вплив відсутній; 
рослинний і тваринний світ – вплив відсутній; соціальне середовище – забезпечення 
населення житлом, створення робочих місць, груп для короткотривалого перебування 
дітей; техногенне середовище – вплив відсутній. Під час діяльності можуть утворюва-
тися наступні відходи: тверді побудові відходи, шлам септиків, люмінесцентні лампи. 
Територія буде спланована, асфальтована, благоустрій та озеленення об’єкту. Обсяг 
виконання ОВНС в обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.

Для ознайомлення з проєктом з метою надання пропозицій та зауважень, звертатись 
протягом місяця після публікації Заяви до генпроєктувальника ТОВ «Центрбудпроект.», 
за адресою: м. Київ, просп. Григоренка, 22/20, оф. 2, тел.: 585-34-74.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) – ТОВ «ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», поштова адреса – Україна, 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МРІЯ», по-
штова адреса – 01103, м. Київ, Печерський район, вулиця Драгомирова, будинок 10/10.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – м. Київ, Голосіївський 
район, вул. Казимира Малевича (колишня вул. Боженка), 32.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) – багатофункціональний комплекс, який складається 
із 8-поверхового житлового будинку зі вбудованими приміщеннями та однорівневим під-
земним паркінгом. У підземній частині комплексу розташовані технічні приміщення: насосні, 
ІТП, вузли введення водопроводу, електрощитові та паркінг на 70 м/місць. Кількість квартир 
у житловому будинку становить 52 квартири. Розрахункова кількість мешканців – 109 осіб. 
Загальна кількість працюючих у вбудованих приміщеннях – 34 людини. Теплопостачання 
систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання об’єкта забезпечується від да-
хової котельні, яка проєктується. Водопостачання, каналізування та відведення дощових 
вод здійснюється від міських інженерних мереж.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – будівництво сучасного 
житла із забезпеченням максимально комфортних умов для проживання мешканців. 
Створення об’єктів громадського призначення.

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
– земельних – ділянка, площею 0,4371 га;
– витрати природного газу – 263,4 тис. нм3/рік.
– водних – 21,98 тис. м3/рік із міської водопровідної мережі;
– трудових – по рішенню інвесторів.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – автотранспортом.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – розробити проєктом.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – визна-

чається при розробленні проєкту.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при експлуатації) на навколишнє середовище:
– клімат і мікроклімат – не впливає;
– повітряне – в межах ГДК населених місць;
– водне – в межах встановлених ГДК по скидах в каналізацію;
– ґрунти – не впливає;
– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає; 
– навколишнє соціальне середовище (населення) – поліпшується;
– навколишнє техногенне середовище – не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їхнього повторного використання, утилізації, 

знешкодження або безпечного захоронення – відходи передаються спеціалізованим під-
приємствам згідно з укладеними договорами. 

11. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003.
Замовник: ТОВ «ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МРІЯ». 

Генпроєктувальник: ТОВ «БІП-ПМ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс» 
інформує про намір встановити (шляхом перегляду) тарифи на теплову 
енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання 
гарячої води для розрахунків зі споживачами категорій «населення», «інші 
споживачі». Тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води розраховані ТОВ «Коваль-
ська-Житлосервіс» відповідно до вимог Порядку формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги 
з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого 
Постановою КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 (в редакції постанови КМУ 
від 3 квітня 2019 р. № 291).

Встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води необхідне для забезпечення 
відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс» на виробництво, транспортування та постачання теплової 
енергії, а також надання послуг з постачання теплової енергії та послуг з 
постачання гарячої води. У планованих тарифах передбачено нові прин-
ципи договірних відносин, що виникають у процесі надання та споживання 
комунальних послуг, а також нові вимоги законодавства до формування 
тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії і 
постачання гарячої води. Тарифи диференційовано в залежності від на-
явності/відсутності витрат підприємства на центральні теплові пункти, 
індивідуальні теплові пункти та систем автономного опалення. Тарифи 
на комунальну послугу з постачання гарячої води, що виробляється за 
допомогою індивідуального теплового пункту, розраховані окремо для 
кожного багатоквартирного будинку.

Загальний розмір планованих тарифів, поданих до виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
встановлення 01.10.2020, їхня структура (плановані витрати за елемен-
тами, податок на додану вартість) розміщена на офіційному сайті ТОВ 
«Ковальська-Житлосервіс» за посиланням: kovalska-gs.com.ua.

Додатково інформуємо:
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачан-

ня, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води для ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» встановлені з 01.01.2019 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 2232. Розмір діючих 
тарифів вказано у вищезазначеному розпорядженні.

Відсоток відшкодування за 2019 рік діючими тарифами, встановленими 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 2232, середньої фак-
тичної собівартості послуг складає 92 %.

Встановлення (шляхом перегляду) тарифів обумовлено наступними 
факторами:

– введенням в дію вимог Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII;

– зменшенням тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс» (зменшення на 45 %) у зв’язку зі зниженням ціни природного 
газу (з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл природного 
газу) на 47,37% в порівнянні з ціною природного газу в діючому тарифі;

– підвищенням запланованої середньої заробітної плати на 2,4 %, зо-
крема у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
з 01.07.2020 – на 4,5 %, та з 01.12.2020 – на 3,3 %;

– зростанням тарифів на централізоване водопостачання ПрАТ «Ки-
ївводоканал» на 41,6 % відповідно до постанови НКРЕКП від 04.02.2020 
№ 283 на рівні 11,2 грн за м3, у порівнянні з 7,91 грн за м3, врахованих у 
діючих тарифах на теплову енергію.

Загальний розмір планованих тарифів, поданих до виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
встановлення тарифів з 01.10.2020, надаються нижче:

Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової 
енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних тепло-
вих пунктів, без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових 
пунктів, крім будинків, обладнаних системою автономного опалення, роз-
раховані на економічно обгрунтованому рівні для здійснення розрахунків 
зі споживачами для категорій:

Населення 902,37 грн/Гкал з ПДВ

Інші споживачі 902,37 грн/Гкал з ПДВ

Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової 
енергії для будинків, обладнаних системою автономного опалення, роз-
раховані на економічно обгрунтованому рівні для здійснення розрахунків 
зі споживачами для категорій:

Населення 879,52 грн/Гкал з ПДВ

Інші споживачі 879,52 грн/Гкал з ПДВ

Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води без ураху-
вання витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з 
урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, крім 
будинків, обладнаних системою автономного опалення, розраховані на 
економічно обгрунтованому рівні для здійснення розрахунків зі спожи-
вачами для категорій населення:

Адреса індивідуального теплового пункту Населення, грн / кв. м 
з ПДВ

вул. Левітана, 3 50,13

Проспект Науки, 69 57,47

вул. А. І. Сікорського,1 57,47

вул. А. І. Сікорського,1-а 57,47

вул. А. І. Сікорського,1-б 57,47

вул. М. В. Липківського, 37-б 57,47

вул. М. В. Липківського, 37-в 57,47
 
Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води розраховані 

на економічно обгрунтованому рівні для будинків, обладнаних системою 
автономного опалення, для здійснення розрахунків зі споживачами для 
категорій населення:

Адреса індивідуального теплового 
пункту

Населення, грн / кв. м з ПДВ

вул. Червонопільська, 2-г 56,77

З усією повною інформацією щодо планованих тарифів можна озна-
йомитись на сайті ТОВ «Ковальська-Житлосервіс», за посиланням: 
kovalska-gs.com.ua. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 
календарних днів з 02.06.2020 по 08.06.2020, за адресою: 02072, м. Київ, 
вул. Є. Чавдар, 3, та на електронну адресу: kovged@ukr.net.

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

Військове посвідчення Національної гвардії України № НГ – 052178, від 28.10.19, на ім’я 
Калюга Олександр Сергійович, вважати недійсним.
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Віталій Кличко та 
амбасадори «Пробігу 
під каштанами» зібрали 
понад 370 000 гривень

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у щорічному благо-
дійному «Пробігу під каштанами». 

Про це повідомили в пресслужбі КМДА. Цього року, через 
обмеження, марафон відбувся в онлайн форматі. Дистанцію в 5 
кілометрів бігли 10 киян, яких організатори обрали амбасадорами 
столиці. 

«Цей пробіг уже став для мене, як і для багатьох киян, тради-
цією. Бо ми з вами не уявляємо свого життя без спорту та руху! А 
ще це – можливість своїм маленьким внеском зробити світ до-
брішим і допомогти дітям з вродженими вадами серця. На жаль, 
цього року ми були вимушені змінити формат. І на 28-ий пробіг 
вийшла команда амбасадорів пробігу. Ми подолали дистанцію за 
всіх киян», – сказав Віталій Кличко.

Стартували учасники від пам’ятника засновникам міста – Кию, 
Щеку, Хориву та сестрі їхній Либеді. І фінішували на Поштовій площі 
біля скульптурної композиції малюків, що пускають кораблики.

Подивитися трансляцію марафону кияни могли в ефірі 
телеканалу «Київ». Таким чином кілька тисяч учасників до-
лучилися до пробігу в онлайні режимі. У цей час тривав збір 
благодійних коштів для допомоги лікарням. Зокрема, Центру 
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Всі бажаючі 
могли зареєструватися на сайті благодійного фонду «Пробіг під 
каштанами» та зробити свій внесок.

Забіг тривав 35 хвилин. За цей час зареєструвалося більше 
3 700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 000 
гривень. Втім, внесок – 100 гривень – можна зробити і після 
закінчення пробігу.

За кошти ж, які були зібрані під час пробігу минулого року, 
організатори придбали для Центру дитячої кардіології життєво 
необхідний наркозо-дихальний апарат вартістю 1 мільйон 300 
тисяч гривень.

«Пробіг під каштанами» – це не змагання за медалі чи призи. 
Це – захід заради добра і підтримки тих, кому потрібна допомога. 
Тому ми з радістю і вже традиційно взяли в ньому участь. І про-
бігли командно – в середньому темпі. Помилувалися Дніпром і 
заохотили багатьох благодійників зробити внески і допомогти 
діткам з вадами серця, підтримати лікарів. Я дякую всім! Вірю, 
що наступного року ми проведемо «Пробіг під каштанами» 
всі разом. Як це було багато років поспіль», – зазначив Віталій 
Кличко  

Як повідомили у Спеціалізовано-
му водогосподарському комуналь-
ному підприємстві «Київводфонд», 
зазвичай сезон роботи фонтанів 
розпочинався з 1 травня. Цього 
року відновлення роботи фонтанів 
після зими перенесли на кінець 
травня, у зв’язку з карантинними 
обмеженнями. 

«Усі фонтани пройшли необхід-
ні етапи підготовки. Підготовку 
проводить команда фахівців елек-
триків, інженерів та програмістів. 
Підготовчі роботи включають в себе 
демонтаж зимового накриття чаш 
водограїв, під’єднання електро-
мережі до всіх елементів, пере-
вірку та підключення насосного 

обладнання, налаштування світло-
музичного супроводу та тестові 
запуски водограїв», – заявили у 
Київводфонді.

Для монтажу дванадцяти гей-
зерних фонтанів, які знаходяться 
в акваторії Русанівського каналу, 
були залучені дайвери й водоплавна 
техніка. Під час зимового зберігання 
кожну систему розібрали та діа-
гностували, відремонтували та за-
мінили окремі необхідні елементи. 
Зовнішні баки водограїв почистили 
та пофарбували. 

Відтепер водограї працювати-
муть згідно зі своїм графіком й 
тішитимуть киян своєю красою.

Цьогоріч розпочав свою роботу 

фонтан у парку Марії Заньковець-
кої, що на вулиці Великій Васильків-
ській, 119-121. Цей фонтан було по-
будовано близько 30 років тому, а не 
працював він з 2018 року. Минулого 
року було проведено капітальний 
ремонт фонтану, під час якого було 
замінено гранітне облицювання, 
електрокабелі, прилади підсвітки 
та встановлено нове насосне об-
ладнання. На капітальний ремонт 
було виділено близько 4,5 млн грн 
із бюджету міста.

Відтепер фонтан працювати-
ме з середи до понеділка, а у ві-
второк проводитимуть необхідну 
очистку обладнання. Щовечора з 
20.30 до 23.00 можна насолодитися 
різнобарв’ям кольорів фонтану, бо 
він має світловий супровід.

До кінця поточного року «Київ-
водфонд» планує провести капі-
тальний ремонт фонтану «Засно-
вники Києва». Цей фонтан з’явився 
на Майдані Незалежності ще у 2001 
році. 

Нагадаємо, що у травні 2017 року 
Київський міський голова Віталій 
Кличко відкрив після реконструкції 
фонтани на Майдані Незалежності 
– «Великий» та «Малі». Фонтани не 
працювали три роки після того, як 
були пошкоджені під час Революції 
Гідності. Під час реконструкції 
замінили насосне обладнання, 
проклали нові мережі, замінили 
гранітні елементи, огороджуючі 
конструкції, встановили автома-
тику. Під час реконструкції вста-
новлено 75 насосних агрегатів, 
18 акустичних систем, понад 600 
світлодіодних світильників. Ви-
сота найвищого струменя води 
«Великого» фонтану сягатиме 35 
метрів, у центрі «Малих» фонтанів 
– 15 метрів  

Столичні дитсадки 
готуються до відкрит-
тя та розпочинають 
розсилку електронних 
запрошень на 2020-
2021 навчальний рік з 
1 червня.

Про це повідомляє 
Департамент освіти і 
науки Києва. 

Батькам дошкільнят 
підготували корисну 
шпаргалку  
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 щотижнева міська газета    виходить у вівторок та п’ятницю

У неділю, 31 травня, розпочали свою роботу 
центральні київські фонтани, а також унікальний 
комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів 
понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії 
Русанівського каналу.

новиниУ День Києва розпочали 
свою роботу київські 
фонтани

Стартує прийом 
до дитячих 
садків Києва, 
що варто знати 
батькам

Фото Олексія САМСОНОВА

Міська електричка  
на ремонті

КП «Київпастранс» повідомляє, що міська електричка вирушить 
у рейси за повним графіком не раніше ніж за тиждень.

У «Київпастрансі» інформують киян, що через призупинен-
ня роботи моторвагонного депо «Фастів-1» на час карантину, 
працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи 
електропоїздів міської електрички.

Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом мото-
рвагонне депо «Фастів-1» АТ «Укрзалізниця», закінчення ремонту 
електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня  
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