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В Києві вшанували
пам’ять Героїв Крут

стор. 2

Вартість проїзду
в столичному транспорті
не зростатиме



стор. 2

Міського голову
запросили на новосілля
до двох будинків
сімейного типу



відповідну суму в міську цільову програму для того, щоб, коли
будуть досягнуті домовленості,
ми могли одразу закупити препарати», – зазначила заступник
голови КМДА, депутат Київради
Ганна Старостенко.
Нагадаємо, раніше мер Києва
анонсував переговори з кількома
виробниками щодо закупівлі вакцини від COVID-19 для столиці.
Віталій Кличко переконаний, першими вакцину мають отримати
уразливі категорії населення – лікарі, літні люди, працівники соціальних служб, освітяни, фахівці комунальних підприємств критичної
інфраструктури – транспортники,
спеціалісти сфери ЖКГ, правоохоронці, рятувальники тощо.
Мер також зазначив,
що в столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації:

є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям
централізовано проведуть відповідні навчання.
Профільна комісія Київради
одноголосно підтримала відповідну
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пропозицію. Проєкт рішення також
мають розглянути на пленарному
засіданні Київради.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Віталій Кличко відкрив перший в Україні магазин IKEA
Один з найбільших у світі рітейлерів меблів
і товарів для дому, компанія IKEA, відкрила свій
перший магазин в Україні.
Від самого ранку у ТЦ Blockbuster
Mall, що на проспекті Степана Бандери, 36, очікувала черга людей,
аби піднятися ескалатором, щоб
бути першим в IKEA. Але спершу
треба було відсканувати QR-код
з власним номером. По ньому впускали до IKEA. Таким чином регулюватимуть кількість відвідувачів.
Мер Києва Віталій Кличко
взяв участь у відкритті першого

в Україні фізичного магазину
IKEA. Разом із мером перший
магазин шведської фірми в Києві
відкрили та оглянули керівник
ІКЕА-Україна Флоріан Мєллє
і Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.
«Мені приємно привітати компанію IKEA, киян і всіх українців із
запуском роботи першого фізичного

магазину в Україні. І я радий, що
він відкривається в столиці. Ми
спільно працювали над тим, щоб
втілити цю ідею. Ми зустрічалися
4 роки тому в Давосі, кілька разів
у Києві. І тепер вже бачимо реалізацію нашого співробітництва. Особливо це важливо в такій непростій
для бізнесу в усіх країнах ситуації,
спричиненій пандемією», — сказав
Віталій Кличко.
Він також підкреслив, що одним
зі своїх важливих завдань як мера
європейської столиці вважає залучення іноземних інвестицій у Київ.
«Ми розуміємо, що для бізнесу вкрай важлива стабільність
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1000 доларів за торт:
киянка випікає
шедевральні вироби,
які шкода їсти



На засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань
охорони здоров’я та соціальної
політики депутати підтримали
внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян»
на 2020–2022 роки.
Відповідно до змін, місто
планує виділити 140 мільйонів
гривень на закупівлю вакцин від
COVID-19 у 2021 році. Йдеться про
можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.
«Наразі мер Києва Віталій
Кличко веде перемовини щодо
придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками, щоб
ми могли запобігти поширенню
хвороби. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського
бюджету. Тому маємо закласти

Фото: Даша Гришина



Столична влада планує виділити
140 мільйонів гривень на закупівлю
вакцин від коронавірусу

і передбачуваність економічної
ситуації. І тому столична влада
запровадила відкритість та прозорість у своїй роботі, щоб інвестори
та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва. І я
задоволений, що наша кількарічна
співпраця зі шведською компанією
IKEA дала результат», — наголосив
Віталій Кличко.
Мер зазначив, що прихід такого
інвестора, як IKEA особливо цінний
у ситуації, яку сьогодні долає світ
у зв’язку з пандемією.
«І це — той позитивний сигнал,
що потрібен для залучення й інших
міжнародних партнерів. Працюємо
далі над тим, щоб Київ ставав привабливим для інвесторів та комфортним містом для його мешканців — із
якісними товарами і послугами!» —
підкреслив Віталій Кличко.
Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг наголосив, що ІКЕА не
просто відкриває у Києві перший
фізичний магазин, а також пропагує таким чином відповідальне
споживання, гендерну рівність
і сталий розвиток.
«Я хочу привітати, в першу чергу,
співробітників, керівництво ІКЕА,
міську владу Києва за докладені спільні зусилля для відкриття
першого фізичного магазину ІКЕА
в Україні в часи пандемії», — наголосив Тобіас Тиберг.
У планах шведської компанії —
відкриття і наступних магазинів
в Україні.
Даша ГРИШИНА ,
«Вечірній Київ»
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«Їхній подвиг – це та жертовність, яку повинен пам’ятати
кожен громадянин нашої країни», – Марина ХОНДА.
70 років радянська влада замовчувала або спотворювала історію
визвольних змагань українців.
Зокрема про подвиг студентів під
Крутами. Більше того, могили загиблих хлопців були зруйновані
або занедбані. Але сьогодні Україна
відроджує історичну пам’ять.
Одне зі знакових місць –
пам’ятний хрест Героям Крут
на Аскольдовій могилі. Нині тут
віддають шану захисникам України.
29 січня, у річницю битви під Крутами разом із киянами покласти
квіти до Меморіалу прийшли заступниця голови КМДА Марина Хонда та директор Департаменту суспільних комунікацій
КМДА Роман Лелюк.
У церемонії покладання квітів
також взяли участь представники Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут, члени «Пласту»
та Української академії лідерства.
«Вже понад століття минуло
з часу битви під Крутами. Коли

молоді хлопці виявилися чи не єдиними, хто зі зброєю в руках вирішив
дати відсіч набагато чисельнішому
ворогу. Їхній подвиг – це та жертовність, яку повинен пам’ятати
кожен громадянин нашої країни.
Історія циклічна, і ми повинні робити висновки з минулих трагічних
подій, щоб не допустити їх повторення», – ділиться Марина Хонда.
Загалом у бою під Крутами
загинуло з української сторони,
за різними оцінками, 70–100 осіб.
Втрати більшовиків сягали 300 осіб.
Оборонці української державності
отримали важливу воєнну перемогу – бій під Крутами дозволив
молодій Українській державі виграти час та підписати міжнародні
договори.
«Сьогодні День пам’яті Героїв
Крут, і ми зобов’язані пам’ятати
про цей подвиг молодих хлопців.
Вони мали особисту ціль, через
яку добровільно пішли захищати
Батьківщину. І, як знаємо тепер,
героїчний вчинок коштував життя.

У столичному транспорті
не підвищуватимуть
ціни на проїзд
Про це повідомили у Депар-
таменті транспортної інфраструктури КМДА на запит «Вечірнього
Києва». Раніше у ЗМІ поширилась
інформація про те, що вартість
проїзду в столичному метро може
зрости до 16–20 грн. У КМДА цю інформацію спростували.
«На сьогодні питання щодо
підвищення вартості проїзду
в міському пасажирському тран-

спорті, який працює у звичайному
режимі руху, в Департаменті транспортної інфраструктури не розглядається» — йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Київрада вирішила питання пільгового проїзду у пасажирському
транспорті осіб, які не є киянами,
але працюють у Києві.
«З нового року Київ мав переходити на проїзд в міському паса-
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У Києві вшанували Героїв Крут

Тому ми зобов’язані пам’ятати
про Героїв. На таких історіях маємо виховувати сучасну молодь,
бо ж завдяки мужності «крутянців» живемо сьогодні в незалежній
країні», – відзначає Роман Лелюк.
жирському транспорті за єдиним
електронним квитком з дослідної
експлуатації на промислову. Це
означає, що в метро, трамваї чи
тролейбусі особи, які мають право
на безкоштовний проїзд, повинні
завалідувати «Картку киянина».
Пільговики, зареєстровані
у столиці, на 99 відсотків забезпечені «Карткою киянина», яку застосовують як електронний квиток.
Проте чимало людей (ті ж медики
і вчителі), які працюють у Києві,
а мешкають, наприклад, у Київській
області, таким чином не зможуть
скористатися правом на безкоштовний проїзд», — підкреслила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Щоб гарантувати безкоштовний
проїзд у громадському транспорті
особам, які не мають «Картки киянина», депутати ухвалили внесення
відповідних змін до цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»
на 2019–2021 рр.
Зокрема на пільговий проїзд
у громадському транспорті столиці
можуть розраховувати наступні
категорії пільговиків — не киян:
пенсіонери, чорнобильці, люди
з інвалідністю, учасники бойових
дій, учасники АТО та деякі інші
категорії.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

У метро запрацюють «розумні» камери
У метро встановлять камери, які розпізнають
обличчя та міряють температуру
Відеокамери столичного метро пам’ятають обличчя кожного пасажира. Найближчим часом
у підземці додатково встановлять
оглядові камери відеоспостереження та із системою розпізнавання
обличчя.
У першому півріччі цього року
на станціях столичного метрополітену додатково встановлять
305 камер відеоспостереження.
Їх місто закупило наприкінці минулого року у зв’язку з пандемією

коронавірусу. Найближчим часом
відбудеться монтаж.
Таку інформацію на сьогоднішньому засіданні постійної комісії
Київради з питань дотримання законності, правопорядку та зв’язків
із правоохоронними органами
повідомила Ганна Лисик, в.о.
директора Департаменту інформаційно-комунікаційних
технологій КМДА.
Зокрема у метро будуть встановлені відеокамери оглядо-

ві, з детекцією обличчя та термокамери.
Вирішується питання про встановлення додаткових відеокамер
спостереження на Окружній дорозі та на вулицях столиці, де найбільш критична ситуація зі злочинністю.
За інформацією Ганни Лисик,
на сьогодні в Києві встановлено
6705 відеокамер спостереження,
до яких підключено 405 користувачів (більша частина з яких —
правоохоронні органи).
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

На початку 2012 року на місці
дерев’яного хреста на Аскольдовій
могилі було встановлено справжній
пам’ятник «крутянцям»: виготовлений із каменя «козацький хрест»,
у центрі якого висічений тризуб,

під яким промовиста і символічна
цитата із Євангелія – «Найбільша
любов – життя покласти за друзів».
Даша Гришина,
«Вечірній Київ»

Демонтаж будинку
на Позняках: як виглядає
зруйнована панелька,
і куди вивозять сміття
У столиці триває демонтаж постраждалої від вибуху багатоповерхівки. Зруйновану секцію будинку
на вул. Соломії Крушельницької,
1/5, у якому у червні 2020-го пролунав трагічний вибух, демонтують із листопада. Станом на ранок
середи, 27 січня будівельники вже
розібрали сім поверхів із десяти.
Нагадаємо, що на відновлювальні
роботи з резервного фонду бюджету Києва виділили 15,7 млн грн.
«Роботи проводять за допомогою баштового крана. На місці працюють робітники, які розрізають
великі бетонні плити. Попередньо
у зруйнованій багатоповерхівці
зміцнили стіни і плити перекриття. А також встановили додаткові
кріплення, щоб уникнути раптових
обвалів під час демонтажу», — розповів у коментарі «Вечірньому
Києву» голова Дарницької РДА
Ярослав Лагута.
Очільник району також додав,
що будівельне сміття складують
на перетині вулиць Колекторної
та проспекту Петра Григоренка.
Згодом відходи будуть переробляти.
«Спеціальна дробильна машина перероблятиме відходи. Після
чого сміття автоматично відсортовуватимуть на арматуру, землю
і бетон», — уточнив Ярослав Лагута.
Раніше у Департаменті будівництва та житлового забезпечення
КМДА «Вечірці» розповідали про те,
що після демонтажу зруйнованих
квартир місто планує відновити
будинок. Скільки часу займе відбудова і коли вона стартує, поки
що невідомо.
Нагадаємо, що внаслідок вибуху 21 червня в десятиповерхівці
на Позняках загинуло п’ятеро людей, зруйновані 40 квартир. Сусідні

під’їзди вціліли через специфіку
панельних будинків — основний
удар взяв на себе епіцентр вибуху.
Ярослав Лагута також наголосив, що постраждалим мешканцям будинку передбачені виплати
адресної одноразової матеріальної
допомоги на проведення ремонтних робіт й придбання мінімально необхідної побутової техніки
та меблів у квартирах, які надані
їм взамін зруйнованих. А також
на відновлення втрачених документів та фінансову допомогу
як таким, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації.
У жовтні рятувальники почали повертати мешканцям вцілілі
речі. Тоді в одній із квартир вони
знайшли вогнепальну зброю,
боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.
Олена ПЕТРИШИН,
«Вечірній Київ»
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За зміст рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ
НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Данні про планову діяльність, мету і шляхи
її здійснення
Об’єкт – Реконструкція нежитлових приміщень
№1(V) та №5(III) під магазин продовольчих та непродовольчих товарів з влаштуванням вхідної групи.
Магазин продовольчих та непродовольчих товарів
розташований за адресою: м. Київ, вул. Вільямса
Академіка, 14-Б.
Водопостачання магазину здійснюється від
міської мережі ПрАТ «АК «Київводоканал» зідно ТУ.
Водовідведення здійснюється до каналізаційної
мережі ПрАТ «АК «Київводоканал» згідно ТУ. На випуску жировловлювач влаштовуються під мийками .
Електропостачання здійснюється від електричної
мережі міста ПАТ «Київенерго» згідно ТУ.
Повітряне опалення здійснюється за допомогою
VRF-систем та електричних конвекторів.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть
впливати на стан навколишнього природного
середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
Характеристика видів впливів планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища
наступні:
• на клімат і мікроклімат – негативних впливів
не передбачається;
• на геологічне середовище – негативних впливів
не передбачається;
• на земельні ресурси – додаткової земельної
ділянки не потрібно;
• на ґрунти – негативних впливів не передбачається;
• на атмосферне повітря – при будівництві:
джерелом забруднення атмосферного повітря
будуть тимчасові викиди забруднюючих речовин,
що утворюються при проведенні будівельних робіт, які в цілому на стан повітряного середовища
не впливають. На стадії експлуатації – викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин від
маневрування автомобілів на автомобільній стоянці
та в зоні розвантаження товарів.

Повідомлення про втрату документів

Повідомляємо, що були втрачені оригінали
наступних документів:
договір купівлі-продажу земельної ділянки від
22 травня 2013 року між Зеленко Ігорем Георгієвичем та ТОВ «Поліхім», зареєстрований нотаріусом
Чумак Т.В. реєстровий номер №249;
договір купівлі-продажу земельної ділянки від
22 травня 2013 року між Зеленко Ігорем Георгієвичем та ТОВ «Поліхім», зареєстрований нотаріусом
Чумак Т.В. реєстровий номер №248;
технічна документація із землеустрою на ділянку,

• на водні ресурси – негативних впливів не
передбачається;
• на рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти – негативних впливів не передбачається;
• техногенне та соціальне середовища – негативних впливів не передбачається;
Відходи, що утворилися в процесі будівельних
робіт та експлуатації магазину передаються іншим
споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням
та утилізацією відходами.
Проєктована діяльність не входить до переліків,
зазначених у статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» і не підлягає оцінці впливу на
довкілля.
Кількісні і якісні показники оцінки екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності
населення планової діяльності, а також заходи,
що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів.
Неканцерогенний ризик для здоров’я населення
за впливом забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі вкрай малий і такий вплив можна вважати допустимим. Не існує імовірність виникнення
шкідливих ефектів у населення. Соціальний ризик
планованої діяльності визначається як ризик для
групи людей, на яку може вплинути впровадження
об’єкта господарської діяльності, з урахуванням
особливостей природно-техногенної системи.
Рівень соціального ризику планової діяльності є
умовно прийнятим.
Перелік залишкових впливів.
Залишкові впливи відсутні.
Заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, мету і шляхи їх
здійснення.
При виникненні питань з боку громадськості щодо
реконструкції їй буде надана вичерпна інформація
і представлені всі необхідні матеріали і документи.
З зауваженнями та пропозиціями громадяни мають
можливість на протязі 30 календарних днів (з моменту виходу публікації) звертатися до Замовника:
ФО Руденко Г.В., тел.: +38(063) 502-74-06.

що розташована у Рівненській обл, Рівненському
р-ні, с. Городок, власник – Зеленко Ігор Георгійович;
договір купівлі-продажу нерухомого майна
(склад з гаражем та офісним приміщення) від 22
травня 2013 року між Зеленко Ігорем Георгієвичем
та ТОВ «Поліхім» зареєстрований нотаріусом
Чумак Т.В. реєстровий номер №251;
технічний паспорт на склад з гаражем та
офісним приміщення, власник – Зеленко Ігор
Георгійович.
Просимо вказані документи вважати недійсними.

Повідомляємо, що громадська приймальня депутата
Київської міської ради Симуніної Ю.Н. розташована за
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6, 3 поверх, офіс 11. Години
прийому: кожний перший четвер місяця з 11.00 до 13.00.
ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 11.02.2021 о 10.30 встановлюватиме межі земельної ділянки гр. Ситника Андрія Сергійовича на вул. Богунській, 18 у Голосіївському
районі м. Києва. Просимо представників суміжників – гр. Заріленка О.О. (кад
№8000000000:79:005:0006), гр. Болотіну А.М. (кад №8000000000:79:005:0028), гр.
Бартащук О.В. (кад №8000000000:79:005:0025) бути присутніми для погодження Актів
приймання-передачі межових знаків. У разі неявки Акти вважаються погодженими.
Втрачене Cвідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, 12, кв.146,
видане Фондом комунального майна Мінського р-ну м. Києва (Розпорядження 4104) від 25.10.1993р.
на ім’я Кузнєцова Надія Миколаївна, Кузнєцов Анатолій Володимирович, вважати недійсним.

Втрачену « Книгу доходів ФОП Ключко Т.І.» вважати недійсною.
Прошу вважати недійсною карту тахографа видану ДП ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ
на ім’я Бабич Григорій Васильович у зв’язку з втратою.

Мера запросили на новосілля
у два будинки сімейного типу
Мер Києва Віталій Кличко
побував на новосіллі в двох дитячих будинках сімейного типу
в Солом’янському районі столиці.
Там дві родини, що взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
заїхали в отримане від міста нове
житло в будинку на вулиці Генерала
Шаповала.
«Сьогодні ми вітаємо великі
родини двох дитячих будинків
сімейного типу. Ще одна родина
заселиться невдовзі – в лютому.
Для неї завершують облаштування
квартири. Оселі, які місто передало
під дитячі будинки сімейного типу,
повністю відремонтовані і готові
для проживання дітей і батьків-вихователів», – сказав Кличко.

Так, у квартирах облаштовані
вітальні, дитячі кімнати, спальні,
кухні, ванні кімнати, санвузли. Зокрема, для кожної дитини передбачене окреме ліжко, письмовий стіл,
шафу для одягу. Також квартири
оснащені необхідною побутовою
технікою.
В одній із родин, які відвідав
мер, виховують 6 дітей-підлітків, у іншій – 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Площа кожної квартири –
170,00 кв.м. На ремонт та облаштування трьох квартир з міського бюджету виділили понад 6,5 млн грн.
«Кожна дитина повинна рости і виховуватися в сім’ї. І ми,
як міська влада, робимо все

можливе, щоб підтримувати родини, які готові ділитися своєю любов’ю та увагою з дітьми,
які, на жаль, обділені домашнім
затишком і теплом. І відкриття
в Києві дитячих будинків сімейного типу дає можливість влаштувати в нові сім’ї дітей, які з тих
чи інших причин залишилися без
батьківського піклування», – наголосив Віталій Кличко.
На сьогодні у столиці 28 прийомних сімей, де виховують 43 дитинисироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Та 30 дитячих
будинків сімейного типу, до яких
влаштували 226 дітей.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕП
ЛОЕНЕРГО» згідно із Законом України «Про
особливості доступу до інформації у сферах
постачання електричної енергії, природного
газу, теплопостачання, централізованого
постачання гарячої води, централізованого
питного водопостачання та водовідведення»
та вимогами Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних

програм суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання, затвердженого наказом
Мінрегіону від 19.08.2020 №191 розробило
та оприлюднює Інвестиційну програму КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2021.
Зазначена Інвестиційна програма розміщена на офіційному вебсайті КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за посиланням: https://kte.
kmda.gov.ua/investytsijnaprograma/
Пропозиції до Інвестиційної програми

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у сфері теплопостачання (виробництво теплової енергії, її
транспортування, постачання та постачання
гарячої води) на 12 місяців з 01.10.2021
просимо надавати з 10 лютого до 23 лютого
2021 року включно на електронну адресу:
info@kte.kmda.gov.ua або поштову адресу:
пл. І.Франка, буд. 5, м.Київ, 01001, з позначкою в темі листа: «Інвестиційна програма
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2021».

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171
Розпорядження № 55 від 19 січня 2021 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25
грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 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. Доповнити 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-профілактичними комунальними
закладами охорони здоров’я», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції
у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143, новими пунктами 79, 80 такого змісту:
«79. Встановити тарифи на платні послуги з медичною обслуговування, які надає Комунальне

некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського району міста Києва»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що
додаються.
80. Встановити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне
некомерційне підприємство «Київська міська студентська поліклініка» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються».
У зв’язку з цим пункти 79–81 вважати відповідно пунктами 81–83.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
Голова Віталій Кличко
Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 28 січня 2021 року за №№ 7/355, 8/356.
Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва»
Розпорядження № 56 від 19 січня 2021 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року №
731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування
надання платних послуг з медичного обслуговування:
1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва», 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 22 березня 2017 року № 322), виклавши
їх у новій редакції, що додається.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
Голова Віталій Кличко
Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 28 січня 2021 року за № 9/357.
Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Засновник – Комунальне підприємство
Київської міської ради
«Центр публічної комунікації
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МІСТО

1000 ЄВРО ЗА ТОРТ:
киянка випікає фантастичні
вироби, які шкода їсти
«Хрещатик» знайомить читачів із кондитеркою-самоучкою,
яка створює надзвичайні торти і має замовлення вже до 2023-го року.

Г

ігантський апельсин, реалістичний акваріум, моторошна
голова клоуна, дизайнерська
ваза чи фантастичні підсніжники
в снігу… Вперше побачивши фото
виробів 33-річної Крістіни Дольник,
вам точно доведеться ще мінімум
кілька хвилин переконувати себе,
що це справді торти. І ще довше
шукати відповіді на питання: як
взагалі можливо створювати таке
солодке мистецтво?!
За роботами талановитої киянки нині стежить майже 30 тис.
підписників в Інстаграм та десятитисячна аудиторія прихильників
у Фейсбуці. Публікації кондитерських шедеврів колишньої банкірки вже п’ять років набирають
тисячі вподобань та поширень,
а замовлення розписані на три
роки вперед.
Журналісти нашого видання
запитали у Крістіни, яка сьогодні
є засновницею власного бренду
Dolnyk Art Cake, – про її шлях до
успіху, унікальну авторську рецептуру, процес приготування
шоколадних шедеврів та вартість
готових виробів.

«СЕСТРА ПОПРОСИЛА
СПЕКТИ ДЛЯ НЕЇ
ВЕСІЛЬНИЙ ТОРТ…»
– Крістіно, розкажіть, будь
ласка, коли і чому почали випікати торти?
– Після закінчення столичного
банківського інституту, близько
чотирьох років пропрацювала бухгалтером по цінних паперах. Я була
досить успішною у своїй справі,
і мені навіть подобалось те, що роблю. Тому, коли йшла в декрет, була
переконана: повернусь через шість
місяців. Але так і не відважилась
залишити піврічну доньку. Мало
того – не змогла повернутись до
фінансів і через три роки.
Десь у той час у моєї сестри було
весілля, і вона попросила мене
допомогти їй із солодким баром.
Одразу скажу, що до цього я не
займалась випічкою, і погано орієнтувалась навіть в елементарних
процесах. Але, по-перше, не могла
відмовити сестрі. По-друге, така
пропозиція стала для мене своєрідним викликом: зможу чи ні.
Цікаво, що окрім головного
торта, я ще й випікала еклери
і кекси. Чесно кажучи, сьогодні
навіть дивно згадувати, як могла
без досліду підписатись на таку
авантюру. Але все, дякувати Богу,
пройшло успішно. Мало того – саме
після весільного торта для сестри
у мене й почали з’являтись перші
замовлення. Тому я без вагань

– Так, відеоуроки я почала записувати на прохання моїх підписників два роки тому. Періодично
викладаю нові, де розповідаю про
авторські техніки та свої секрети
приготування окремих рецептів.
Один відеоурок можна придбати
за 20 доларів, а комплекс уроків
коштуватиме 100 доларів.

вирішила звільнитись із банка
і податись у «солодке плавання».
– А де Ви вчились випічці? Це
були YouTube-ролики чи кондитерські курси?
– Насправді, я просто шукала
рецепти у Гуглі, навіть не завжди
дивлячись відеоуроки. Наприклад,
уявила собі, що весільний торт
сестри повинен бути у біло-голубих відтінках, і шукала банально
в інтернеті будь-який білосніжний
крем. Про сумісність інгредієнтів
я тоді особливо не думала. І таки
помилилась, бо поєднала бізе із
мармеладом, і воно просто підступно просочилось у коржі. Але гості
цього не помітили (сміється, – ред.)
Десь так – на власних помилках –
я й освоювала абсолютно нову для
себе сферу.
– Крістіно, а у Вас одразу
з’являлись клієнти?
– Після весілля сестри у мене
замовили солодощі інші родичі.
Пізніше знайомі знайомих, і так
все завертілось. Людина замовляє
у мене торт на день народження
сина, їй все подобається, і вона
одразу записується до мене на цю
ж дату на наступний рік. Бувало
й таке, що одразу на кілька дат.
І таким чином вже через рік роботи
у мене з’явились постійні клієнти.
Пізніше був період, коли й спати
не було часу, бо не могла відмовити людям. Почались проблеми
зі здоров’ям. Тоді чоловік сказав,
що досить брати стільки замовлень, скільки ти фізично не можеш
зробити. Я прислухалась, і вперше
підвищила ціни. Мені важко відмовляти людям, тому таким чином
сподівалась, що частина клієнтів

підуть від мене. Але, на диво, людей
не лякала ціна.
Через деякий час, розуміючи, що
все одно не справляюсь із кількістю
тортів, була змушена повторно
підвищити вартість виробів. Та
навіть це не помогло. Довелось навчитись відмовлятись, бо фізично
не справляюсь. Нині в мене розписані замовлення до 2023 року.

«ПРАЦЮВАЛА НАД
ДЕКОРОМ І ТОРТОМ
ЗАГАЛОМ ТРИ
ТИЖНІ»
– Скільки в середньому часу
у вас займає приготування одного торта?
– Все залежить від складності
виробу. Із коржами можу впоратись
за день, а от на декор інколи треба
й цілий тиждень, а то й більше.
У середньому на один торт витрачаю
близько трьох днів. Зараз в місяць
виготовляю не більше десяти тортів.
– А який торт ви робили
найдовше?
– Найбільше часу витратила на
приготування шоколадного судна
в стилі фільму «Пірати Карибського моря». Працювала над декором
і тортом загалом три тижні. Я завжди
дуже відповідально підходжу до
створення виробів. Коли отримала
замовлення на «Чорну перлину», почала шукати в інтернеті креслення
суден. Із труднощами знайшла на
якомусь японському сайті… Для
мене принципово важливо, щоб
в кінцевому результаті це було не
просто щось схоже на корабель,
а максимально нагадувало задумане.

– Дивлячись на Ваші вироби,
перше питання, яке виникає: чи
усе те, що бачимо на картинці,
можна з’їсти? Адже деякі торти
просто фантастично схожі на
книгу, акваріум чи гігантський
іграшковий корабель…
– Я завжди намагаюсь створити
торт, у якому всі елементи можна
буде скуштувати. Але бувають вироби, які вимагають додаткових
конструкцій. Так, наприклад, куля
тримається на дерев’яній шпажці,
або можуть бути кріплення, які
підтримують форму. Однак весь
декор – шоколадний та їстівний.

«У СЕРЕДНЬОМУ
КІЛОГРАМ ТОРТА
З ДЕКОРОМ КОШТУЄ
ВІД $70–90»
– А скільки ж вартують Ваші
вироби, і від чого залежить
їх ціна?
– У мене є фіксована ціна одного кілограма виробу – 500 грн.
Але в залежності від декору формується загальна ціна торта. Тому
в середньому кілограм з декором
коштує від 70–90 доларів.
Найдорожчим виробом був
чотирикілограмовий шоколадний корабель, про який згадували вище, – його ціна 29 тис. грн.
Восьмикілограмовий торт у вигляді
ферми вартував 16 тис. грн, ваза
з квітами – близько 8 тис. грн,
а невеличкий акваріум – майже
6 тис. грн.
– Знаю, що Ви навіть створили
серію відеоуроків про створення тортів.

– Чи не плануєте колись
відкрити власну кондитерську студію?
– Думала, звісно. Але поки що це
мрія на перспективу. І якщо колись
відважусь на власну студію, то вона
мусить бути для мене найкращою.
– Крістіно, а Ви роздумували
коли-небудь про те, які риси
допомогли Вам стати успішною
у створенні тортів?
– Часто задаю собі це питання.
Знаєте, я завжди соромилась бути
гіршою у чомусь. Точно знаю, що
ніколи б не пішла грати з друзями
у баскетбол, якби не вміла. Попередньо знайшла б можливість в когось
повчитись… Тобто, якщо я вже за
щось берусь, то намагаюсь це зробити якомога краще. Мені допомогло
також те, що я дуже люблю сама навчатись, без сторонньої допомоги.
Для мене це додатковий азарт.
– Скажіть, будь ласка, а що
б ви порадили людям, які ніяк
не наважуються піти із нестерпної роботи і почати займатись
справою, до якої лежить душа?
– Чесно кажучи, я не можу назвати себе сміливою, не люблю
ризикувати та не вмію йти, як
кажуть, «в нікуди». Тому перше
і головне – треба пробувати. Якщо
ви й справді мрієте робити макіяж
чи малювати абстрактні картини,
то для початку займайтесь цим
у вільний час. Спостерігайте за
собою, за своїми емоціями. Намагайтесь зрозуміти, чи це не ілюзія,
чи справді це ваша справа. Паралельно збирайте своїх постійних
клієнтів, освоюйте нові техніки
і ставайте кращими у новій для
себе сфері. Вам ніхто й ніколи не
скаже, що у вас точно вийде. Але
ви й ніколи не дізнаєтесь про це,
поки не спробуєте.
Розмовляла
Олена ПЕТРИШИН

