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Київ із офіційним візитом відвідав 
Президент Литовської Республіки
Гітанас Наусєда 
зустрівся 
із Президентом 
Володимиром 
Зеленським, виступив 
із палкою промовою 
українською мовою 
в Парламенті та 
відвідав визначні 
історичні місця  
столиці України

Візит розпочався з офіційної 
церемонії зустрічі президентів 
України та Литви. Гітанас Наусє-
да приїхав до Києва з дружиною 
та офіційною делегацією.

Президенти України та Литви 
підписали Спільну декларацію 
щодо європейської перспективи 
України. Документ фіксує підтрим-
ку європейської перспективи на-
шої держави з боку Литовської 
Республіки. При цьому Литовська 
Республіка підтримає Україну, коли 
наша держава вирішить подати 
заявку на членство в ЄС.

Під головуванням глав держав 
пройшло засідання Ради Прези-
дентів. За результатами перего-
ворів були підписано двосторонні 
документи. Серед важливих тем 
перемовин — стратегічне парт-
нерство України та Литви, під-
тримка на шляху європейської 
та євроатлантичної інтеграції, 
торговельно-економічна та ін-
вестиційна співпраця України 
й Литви.

За словами Президента Украї-
ни, підписано двосторонню Угоду 

про співпрацю у сфері молодіжної 
політики та Програму співпраці 
міністерств культури двох дер-
жав на 2021–2025 роки. У цьому 
контексті Володимир Зеленський 
наголосив на взаємодії для захисту 
культурної спадщини та спільної 
історичної пам’яті України й Литви, 
адже чимало видатних постатей 
об’єднували наші країни.

«Нещодавно ми  відзначали 
560 років з дня народження ви-
датного українця, славетного князя 
Великого Князівства Литовського 
Костянтина Острозького. Він був 
похований в Успенському соборі 
Києво-Печерської лаври, однак 
у 1941 році разом із собором був 
зруйнований і його надгробний 
монумент. Наші держави домови-
лися зробити все необхідне для за-
вершення проекту та відновлення 
цього монумента. Я дуже хотів би, 

щоб ми це зробили до 30-річчя 
Незалежності України», — сказав 
Володимир Зеленський.

Також відбулася зустріч перших 
леді України та Литви. Олена Зелен-
ська ознайомила Діану Наусєдене 
з культурним надбанням України, 
зокрема з роботами українських 
художників, спільно вони відвіда-
ли Національний художній музей 
України. Діана Наусєдене також 
ознайомилася із експозицією На-
ціонального заповідника «Софія 
Київська».

Президент Литви Гітанас На-
усєда разом із дружиною Діаною 
Наусєдене відвідали алею Героїв 
Небесної Сотні. Вони вшанували 
пам’ять загиблих учасників Рево-
люції Гідності, запалили лампадки 
біля дерев’яного хреста. Також Пре-
зидент Литовської Республіки разом 
з дружиною завітали до Музею 

Голодомору, де оглянули експози-
цію музею та поклали декоративну 
композицію з колосків пшениці 
та калини до скульптури «Гірка 
пам’ять дитинства».

«Яким жахливим був кому-
ністичний тоталітарний режим, 
скільки крові пролилося через 
його злочини», — зазначив Гітанас 
Наусєда.

Але, напевне, найбільше візит 
Президента Литви до України 
запам’ятається полум’яною про-
мовою в стінах Верховної Ради 
України — звертаючись до пар-
ламентарів та українців, Гітанас 
Наусєда виступав українською 
мовою та підтримав територіальну 
цілісність нашої держави, наголо-
сивши, що «Крим — це Україна!».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Києві і ще 
трьох обласних 
центрах виявили 
британський штам 
коронавіруса

Новий штам коронавіруса, бри-
танський, який раніше виявили 
в Івано-Франківській області, ви-
явлений вже в Києві і трьох об-
ласних центрах. Про це в ефірі 
програми «Свобода слова Савіка 
Шустера» заявив Міністр охорони 
здоров’я Максим Степанов.

«Крім реєстрації в Івано-Фран-
ківській області, сьогодні прийшли 
дані Інституту епідеміології, новий 
штам виявлений в місті Києві, Дні-
прі, Львові та Харкові», — сказав 
міністр.

Степанов уточнив, що на Україну 
чекає напружена ситуація по захво-
рюваності COVID-19 в зв’язку з тим, 
що британський штам коронавируса 
втричі небезпечніший за інші, зна-
чно активніше передається при 
контактах між людьми. Він вражає 
не тільки легені інфікованої людини. 
Британський штам коронавіруса 
підтвердили вже у 118 країнах світу.
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Віталій КЛИЧКО: «Ми не чекали заяв і звернень 
державної влади для того, аби допомагати бізнесу»

Місцева влада не чекала звер-
нень державної влади для того, аби 
допомагати малому та середньому 
бізнесу. Про це мер Києва Віталій 
Кличко заявив в ефірі програми 
«Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми не чекали звернень пред-
ставників державної влади для 
того, щоб допомагати столичному 
бізнесу. У минулому році, розумі-
ючи наскільки складна ситуація, 
ми звільнили бізнес від сплати 
пайової участі, вдвічі зменшили 
вартість оренди комунальних площ, 
надали інші преференції підпри-
ємцям. І робимо все для того, щоб 
допомогти малому і середньому 
бізнесу, який багато втратив у цих 
складних умовах», — сказав Кличко. 

Він підкреслив, що допомога 
бізнесу від державної та місцевої 
влади має бути справедливою.

«Не будемо нагадувати, наскіль-
ки зменшились місцеві бюджети. 
Держава обов’язково повинна 
допомогти малому і середньому 
бізнесу. Це вкрай важливо! Без 
перекладання відповідальнос-
ті виключно на місцеві бюдже-
ти — взяти і допомогти. Цього 
очікує бізнес», — підкреслив Ві-
талій Кличко.

Пільги столичному 
бізнесу під час 
суворого карантину 
продовжено

На цьому акцентував увагу за-
ступник голови КМДА Олек-
сандр Харченко на своїй сторінці 
у Facebook.

«Результатом таких обмежень 
має бути поліпшення епідемічної 

ситуації, як це було минулого разу 
після так званого жорсткого локда-
уну. Проте такі обмеження можуть 
негативно вплинути на багатьох 
суб’єктів підприємницької діяль-
ності Києва. Усвідомлюючи свою 
відповідальність перед столичним 
бізнесом, та виключно в межах на-
шої компетенції, столична влада 
ще в березні минулого року ухва-
лила низку рішень щодо місцевих 
пільг усім підприємцям. А в грудні 
2020 року за ініціативою міського 
голови Віталія Кличка Київрада 
ухвалила рішення не лише по-
довжити пільги для столичного 
бізнесу, але й розширити їх», — за-
значив Олександр Харченко.

Він наголосив, що у підприємців 
є можливість фактично не сплачу-
вати за користування комунальним 
майном в орендованих у міста 

приміщеннях та не сплачувати 
за договорами розміщення засо-
бів пересувної та сезонної торгівлі 
в разі повного припинення діяль-
ності на весь період неможливос-
ті роботи.

Олександр Харченко нагадав, 
що в разі ж провадження діяль-
ності (якщо вона не заборонена 
умовами карантину) підприємці 
мають можливість сплачувати лише 
50% від розміру певних місцевих 
зборів за весь період будь-яких 
карантинних обмежень.

«Міська влада свідомо йде на не-
доотримання доходів у місцевий 
бюджет заради підтримки київ-
ських підприємців», — констатував 
Олександр Харченко.
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Мерію 
закривають 
на карантин 
не тільки для 
відвідувачів,  
а і для депутатів

У  зв’язку з  впровадженням 
сурових карантинних обмежень 
у місті Києві доступ відвідувачів 
до адміністративної будівлі Київ-
ської міської ради буде тимчасово 
призупинено до 10 квітня.

Про це заявив 18 березня за-
ступник міського голови — се-
кретар Київської міської ради 
Володимир Бондаренко.

За його словами, також рекомен-
довано головам постійних комісій, 
депутатських фракцій, міжфрак-
ційних депутатських об’єднань 
Київської міської ради з 20 березня 
до 10 квітня поточного року утри-
матись від проведення будь-яких 
заходів у будівлі Київради.

Заступник міського голови під-
креслив, що керівникам структурних 
підрозділів секретаріату Київської 
міської ради потрібно максимально 
перевести працівників на дистанцій-
ний режим роботи; перевести про-
ведення нарад, круглих столів та ін-
ших запланованих заходів у режим 
онлайн; здійснити поточний конт-
роль за перебуванням працівників 
у будівлі у засобах індивідуального 
захисту; зобов’язати працівників 
при перших проявах респіраторної 
хвороби залишатися вдома.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Конкурсна комісія, утворена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 307, відповідно до рішення Київської міської ради від 
26.12.2014 № 865/865, оголошує про результати конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів 
у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а 
також у кооперативних будинках.

Переможцями 2021 року конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках 
міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних 
будинках, визнано:

1
ОСББ «ВОСКРЕСЕНСЬКА 
14Д»

вул. Воскресенська, 14Д

2 ОСББ «ПАЛЛАДІНА 22» просп. Академіка Палладіна, 22

3 ЖБК «ЛОКОМОТИВ-7»
вул. Архітектора Вербицького, 
9-Є, 9-Д

4
ОСББ «ДОМАШНІЙ ЗА-
ТИШОК»

вул. Голосіївська, 13-Б

5
ОСББ «ДРАГОМАНОВА 
6/1»

вул. М.Драгоманова, 6/1

6
ОСББ «ЖИТЛОВИЙ КОМП-
ЛЕКС ПЕРОВСЬКИЙ»

бульв. Перова, 10-А, просп. 
А. Навої, 69

7 ОСББ «ЖК ЖЕНЕВА» бульв. Вацлава Гавела, 9-А
8 ОСББ «МРІЯ» вул. Академіка Єфрємова, 19-А
9 ОСББ «37 КАРАТ» просп. Академіка Глушкова, 37
10 ОСББ «ДЕКАБРИСТІВ-6» вул. Декабристів, 6

11
ОСББ «КОТЕЛЬНИКО-
ВА-31»

вул. Котельникова, 31

12 ОСББ «ЛУК’ЯНІВСЬКА 9» вул. Лук’янівська, 9

13
ОСББ «ТУРГЕНЄВСЬКА 
28А-30А»

вул. Тургенєвська, 28А-30А

14
ОСББ «БАШТА НА ДАВИ-
ДОВА 12»

бульв. Ігоря Шамо, 12

15 ОСББ «ГРАДИНСЬКА 9» вул. Градинська, 9
16 ЖБК «КВАЗАР-6» вул. Лук’янівська, 11

17

ОСББ «АКАДЕМІКА ВІ-
ЛЬЯМСА, 17/11, корп.1», 
ОСББ «АКАДЕМІКА ВІ-
ЛЬЯМСА, 15, корп.1», 
ОСББ «ЛІКОГРАД-1»

вул. Академіка Вільямса, 17/11, 
корпус 1, вул. Академіка Ві-
льямса, 15, корпус 1, вул. Ака-
деміка Вільямса, 15, корпус 3, 
вул. Маршала Конєва, 9

18 ОСББ «БАЖАНА 12» просп. М. Бажана, 12
19 ЖБК «КОНДИТЕР» вул. Курчатова, 13

20 ОСББ «КНЯЖЕ МІСЦЕ» 
вул. Володимирська, 9, вул. 
Велика Житомирська, 6, 6-А

21 ОСББ «ВАЩЕНКО-5» вул. Г. Ващенко, 5
22 ОСББ «ФЛОРЕНЦІЇ-5» вул. Флоренції, 5
23 ОСББ «ТВК – 2000» вул. Вузівська, 5
24 ОСББ «ШАМО 10» бульв. Ігоря Шамо, 10
25 ОСББ «ФРУНЗЕ-123» вул. Кирилівська, 123
26 ОСББ «ЗАМОК ЛЕВА» вул. Леваневського, 9
27 ЖБК «ХІМІК-22» вул. Лаврухіна, 11
28 ОСББ «МАЯК 95-А» просп. В. Маяковського, 95-А
29 ОСББ «РЕВУЦЬКОГО 35» вул. Ревуцького, 35
30 ЖБК «МАШИНОБУДІВНИК» вул. Велика Васильківська, 101
31 ОСББ «13-Й КВАРТАЛ» вул. Анни Ахматової, 13
32 ОСББ «ДЕВ’ЯТИЙ ВАЛ» вул. Б. Гмирі, 9-В
33 ОК «ЖБК «ЗНАННЯ АНУ» вул. Б. Хмельницького, 88–92
34 ОСББ «ДОБРОБУТ» вул. Харківське шосе, 56

35
ОСББ «СОЛОМ’ЯНСЬКА 
15-А»

вул. Солом’янська, 15-А

36 ЖБК «ГЕОЛОГ» просп. Оболонський, 16

37
ОСББ «БУДІВЕЛЬНИКІВ, 
30»

вул. Будівельників, 30

38
ОСББ «ВОСКРЕСЕНСЬКА 
14Б»

вул. Воскресенська, 14Б

39
ЖБК «ВАГОНОРЕМОНТ-
НИК-1»

вул. Райдужна, 3

40 ЖБК «МОЛОДІЖНИЙ-11» просп. В. Маяковського, 30 А

41 ЖК «РІЧКОВИК-3»
просп. В. Маяковського, 93-
А, 91-Б

42 ОСББ «ВАСИЛЬЧЕНКО» вул. С. Васильченка, 3
43 ЖБК «ЛОКОМОТИВ-2» вул. Вершигори, 3
44 ОСББ «ВЕСНА 136» вул. Велика Васильківська, 136
45 ОСББ «ВІДРОДЖЕННЯ» вул. Ш. Алейхема, 16
46 ЖБК «ВОСХОД» вул. Ентузіастів, 29/2
47 ОК «ЖБК ЛЕПСЕ» просп. Л. Курбаса, 13

48 ЖБК «ХІМІК-12»
вул. Миколи Закревського, 
19, 23

49 ЖБК «ХІМІК-9» вул. Райдужна, 20

50 ЖБК «КРИСТАЛ-16»
просп. Володимира Маяков-
ського, 4

51 ЖБК «РОМАШКА-2»
вул. Драгоманова, 40, 40-А, 
40-Б

52 ОСББ «ХУДОЖНИК» вул. Велика Васильківська, 124
53 ОСББ «ЙОРДАНСЬКА-1» вул. Йорданська, 1

54
ОСББ «ПЕЧЕРСЬКІ ПА-
ГОРБИ»

вул. Є. Коновальця, 36-В

55 ОСББ «ЕЛЕКТРОН» вул. Харківське шосе, 2А

56
ОСББ «ЖК ВОСКРЕСЕН-
СЬКИЙ»

вул. П. Запорожця, 26-А

57 ЖБК «ПЕЧЕРСЬКИЙ-11» вул. Йорданська, 7

58 ОСББ «СОНЯЧНИЙ»
просп. Володимира Маяков-
ського, 91 В

59 ОСББ «ВІКТОРІЯ» вул. Ш. Алейхема, 17-Б
60 ЖБК «АВІАТОР-15» вул. Академіка Єфремова, 17
61 ЖБК «КИЇВ-8» просп. Правди, 37 А

62 ОСББ «ЮНАЛ»
вул. Василя Тютюнника, 40 /
Єжи Гедройця, 2

63 ОСББ «АСКОЛЬД»
вул. Русанівська Набережна, 
24/51

64 ОСББ «АКАДЕМ-2016» вул. Феодори Пушиної, 44/50

65 ЖБК «ШОВКОВИК-8»
вул. Миколи Закревського, 
35-А

66 ЖБК «КИЇВ-9»
просп. Правди, 4А, вул. За-
падинська, 5А, 7

67 ЖБК «АРСЕНАЛЕЦЬ-19» просп. Героїв Сталінграда, 41

За зміст рекламних оголошень  
відповідає рекламодавець.  

Реклама друкується мовою оригіналу.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 30 березня 2021 р. о 10:00 буде проводити вста-
новлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Давиденку І.Г. за 
адресою: вул. Максименка Федора, 17-А в Оболонському районі м. Києва.

Просимо суміжного землекористувача: Забєлову О.Ю. (кадастровий номер 
8000000000:85:078:0061) або Вашого уповноваженого представника, бути при-
сутніми для погодження акта прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

24.02.2021 р. ТОВ «ФІСИДЕНС» ( ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
41922844 ) як одноособовим учасником прийнято рішення про 
звернення до Національного банку України із заявою про виключення 
фінансової установи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ» (код 
за ЄДРПОУ 41939879) з Державного реєстру фінансових установ.

Втрачений атестат КВ №144181 та додаток до нього 12 АП 295950, вида-
ний середньою школою №75 м. Києва на ім’я Артеменко Наталії Борисівни, 
вважати недійсним.

Депутати Київради 
протестували 
VCENTRI HUB
Невдовзі VCENTRI 
HUB стане мережею 
громадських просторів 
у кожному із районів 
столиці.

Міський простір VCENTRI 
HUB запрацював у березні минулого 
року на вул. Володимирська, 51-Б. 
На сьогодні це перший у столиці 
громадський простір, створений 
для воркшопів, тренінгів, семінарів 
представників громадськості. Не-
щодавно з роботою хабу ознайоми-
лися депутати Київської міськради.

«Раніше дуже часто громадські 
активісти нарікали, що у місті немає 
умов для продуктивної комунікації. 
Зокрема, говорили, що представ-
ники громади не мають локації 
для зустрічей зі своїми членами 
та з профільними структурами. Тому 
вирішили розбудовувати мережу 
хабів для співпраці з громадськістю. 
Департамент суспільних комуніка-
цій дуже швидко створив перший 
хаб, яким нині можуть користу-
ватись всі громадські організації. 
Наше завдання сьогодні — відкрити 
аналогічні хаби у кожному із райо-
нів столиці, — зазначила заступни-
ця голови КМДА Марина Хонда.

Загальна площа хабу — 100 кв.м. 
Тут є проєктор, інтернет, систе-
ма клімат контролю. Примі-
щення зручно поділене на три 
зони з окремою кімнатою для 
перемовин. Одночасно вміщає 
до 80 учасників.

«У всьому світі схожі громадські 
простори вже зарекомендували 
себе як якісний інструмент між 
владою та громадянським суспіль-
ством. Головна філософія VCENTRI 
HUB — надати представникам гро-
мадськості майданчик для про-
ведення зустрічей, тренінгів, семі-
нарів чи інших важливих заходів. 

Прийшовши сюди, кожен може 
отримати бухгалтерську, юридичну 
та іншу консультацію щодо інстру-
ментів участі у житті міста», — за-
значив директор Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА 
Роман Лелюк.

Він нагадав, що зараз також три-
ває ремонт у приміщенні майбут-
нього хабу в Оболонському районі 
столиці. Другий хаб відкриють 
у будівлі колишньої бойлерної, за-
гальна площа якого майже 200 кв.м, 
неподалік Оболонської РДА.

Наприкінці презентації депу-
татка Київради від фракції «Єв-
ропейська Солідарність» Людмила 
Ковалевська зауважила, що такі 
простори вкрай важливі для роз-
витку громадянського суспільства.

«Знаєте, раніше я часто їздила 
здобувати досвід з місцевого са-
моврядування в інші країни. Так 
от сьогодні я себе відчула ніби 
у Фінляндії. Ви великі молодці! 
Тому ми повністю підтримува-
тимемо ідею розширення мережі 
таких хабів у кожному із районів 
столиці», — повідомила Людмила 
Ковалевська.

Олена ПЕТРИШИН,  
«Вечірній Київ»

Роман Лелюк

Школи Києва розпочинають 
прийом в 1 клас: названа дата
Столичні школи 
готуються до прийому 
документів 
у перші класи 
та вже з 12 квітня 
прийматимуть заяви 
батьків.

При прийомі документів будуть 
дотримані всі необхідні епідеміо-
логічні вимоги.

«Цього року, як  і минулого, 
ми очікуємо 31 тисячу першоклас-
ників. Місць у перші класи шкіл 
столиці — достатньо. Зарахування 
дітей здійснюватиметься поетап-
но», — розповів заступник голови 
КМДА Валентин Мондриївський.

Він пояснив, що першочергово 
до школи будуть приймати дітей, 
які проживають на території об-
слуговування відповідного на-
вчального закладу та дітей, чиї 
брати чи сестри вже навчаються 
в цій школі. Також у першій черзі 
перебуватимуть діти працівників 
закладу освіти та діти із садочків, 
які входять до структури школи. 
Потім — усі охочі на наявні віль-
ні місця.

«Уже третій рік поспіль ми ви-
діляємо з міського бюджет без-
прецедентну суму на реалізацію 

заходів у рамках Нової української 
школи. Впевнений, що таких ін-
вестицій в освіту не вкладає жо-
ден регіон України. За останні три 
роки з державного бюджету місто 
отримало 158 млн грн, до якого 
місто додало ще 610,4 млн грн. 
Це дозволило якісно підготувати 
школи до прийому першокласни-
ків, відповідно до всіх стандартів 
НУШ», — зазначив Валентин Мон-
дриївський.

Він додав, що за три роки для 
96 тис. учнів початкових класів 
обладнано понад 3,3 тис. кабінетів 

початкових класів, відремонтовано 
791 кабінет, здійснено підвищення 
кваліфікації понад 7 тис. вчителів, 
які викладають у початковій школі 
за новим державним стандартом.

Нагадаємо, учнів, які завершу-
ють здобуття початкової (4-ті кла-
си) та базової загальної середньої 
(9-ті класи) освіти, звільнено від 
проходження державної підсум-
кової атестації у 2020/2021 на-
вчальному році.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне некомерційне 

підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва
Розпорядження № 372 від 23 лютого 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 
зі стоматологічної допомоги:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає 
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» 
Деснянського району м. Києва, встановлених розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 
року №1055, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті 
Києві 07 жовтня 2014 року за № 33/1086 (у редакції розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 грудня 2017 
року № 1632), 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) 17 березня 2021 року за № 47/395.

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» Деснянського району м. Києва

Розпорядження № 373 від 23 лютого 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» 

Деснянського 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 08 лютого 2018 
року № 181), 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) 17 березня 2021 року за № 48/396.

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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровського району м. Києва

Розпорядження № 375 від 23 лютого 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 4» Дніпровського району міста 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 12 квітня 
2017 року № 452), 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) 17 березня  2021 року за № 50/398.

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Дитячі садочки у столиці 
продовжують працювати

Під час посилення карантинних 
обмежень в столиці заклади до-
шкільної освіти працюватимуть 
у звичайному режимі із посиленням 
протиепідеміологічних заходів. Про 
це повідомив заступник голови 
КМДА Валентин Мондриївський.

«Столичні садочки працювати-
муть у звичайному режимі на час 
суворих карантинних обмежень. 
Задля додаткової безпеки доступ 
батьків до приміщень буде обме-
жено — вихователі забиратимуть 
дітей перед входами до закладів. 
Звісно, за можливості, краще за-

лишати дошкільнят вдома», — за-
значив Валентин Мондриївський.

За його словами, наразі в Києві 
функціонує 570 дитячих садочків, 
наповненість яких складає 40,5% 
від складу вихованців за списком.

«Через виявлення коронавірус-
ної хвороби на сьогодні в столиці 
зачинено лише один дитячий са-
дочок у Святошинському районі 
та 171 група у 142 закладах до-
шкільної освіти», — зазначив Ва-
лентин Мондриївський.

Він запевнив, що в усіх закладах 
освіти посилено санітарно-дезін-

фекційний режим, а працівники 
щоденно проходять темпера-
турний скринінг перед почат-
ком роботи.

Нагадаємо, Київ посилює каран-
тинні заходи безпеки. Враховуючи 
на стрімкі темпи поширення хво-
роби Постійна комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій КМДА 
ввела низку обмежень з 20 березня 
по 9 квітня.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Архітектура, природа та кухня: 
що вражає іноземного туриста 
в Києві
Багата історія, 
старовинна архітектура, 
рекреаційна 
привабливість, інсталяції 
та вуличне мистецтво — 
це далеко не повний 
перелік, чим вражає 
Київ своїх гостей.

Місто стало цікавим для інозем-
них туристів, потік яких у період 
до пандемії щорічно збільшувався. 
Столиці України вдалося не лише 
наростити свою туристичну при-
вабливість, а й монетизувати її. 
За даними Управління туризму 
та промоцій КМДА, у 2018 році ту-
ристичний збір дозволив залучити 
до міського бюджету 25 млн грн. 
На початок вересня 2019 року над-
ходження від цього податку скла-
дали майже 50 млн грн. Ці кошти 
витратили у тому числі й на ту-
ристичну галузь: сприяли підви-
щенню комфорту для туристів, 
встановили туристичні орієнтири, 
інформаційні покажчики.

За 9 місяців 2019 року Київ від-
відали 1,5 мільйона іноземних ту-
ристів та 2,2 мільйона українських. 
За цей час місто отримало 61 млн 
гривень туристичного збору.

У 2020 році показник відвід-
увачів суттєво знизився…

Чим Київ цікавий 
іноземному туристу?

Сє Фан приїхав до Києва май-
же 10 років тому на навчання 
з китайського містечка Хань Дань, 
що знаходиться недалеко від Пе-
кіну. Говорить, що місто вразило 
своєю гостинністю та зовнішнім 
виглядом.

«Для іноземців найцікавіші ві-
домі міста: Львів, Одеса, Київ… 
Київ — столиця, а тому приїжджим 

завжди цікаво його подивитися. 
Для туристів зі Сходу найбільший 
інтерес викликає місцева архітек-
тура, природа і, звісно, українська 
кухня, яка дозволяє краще відчути 
вподобання місцевих мешкан-
ців», — пояснює Фан.

До речі, Сє Фан спілкується 
українською, яку почав вивчати 
ще до приїзду в Україну. Акцентує, 
що мова країни допомагає краще 
зрозуміти її культуру та історію.

Із того, що необхідно обов’язково 
побачити у Києві називає вулицю 
Хрещатик і всю центральну частину 
міста, яку потрібно обійти пішки. 
Улюблені локації — Арка дружби 
народів та схили біля Батьківщини-
Матері. Говорить, що саме з цих 
точок Київ для нього розкривається 
в усій красі: видно Дніпро та високі 
будівлі лівого берега.

Приїжджаючи до Києва, іноземні 
туристи, як правило, мають загальні 
уявлення про місто, зокрема про 
такі важливі об’єкти, як Софія Ки-

ївська чи Києво-Печерська Лавра. 
Проте, якою побачать столицю 
гості, у великій мірі залежить від 
екскурсоводів.

Здебільшого гіди пропонують 
піші маршрути та автомобільні. 
Перший піший — від Золотих Воріт 
до Андріївської церкви, а другий — 
Липками, із обов’язковим включен-
ням Будинку з химерами, Маріїн-
ського палацу та Верховної Ради 
з Кабміном.

«Останнім часом популярним 
став маршрут із проходом по скля-
ному мосту. І попри всю критику 
проєкту, не можна не відзначити, 
що міст на цьому місці дуже дореч-
ний. Зрештою, багато що напряму 
залежить від майстерності та квалі-
фікації, знань, зацікавлень, почуття 
гумору і артистизму екскурсовода — 
зокрема, і час, який з ним проведуть 
екскурсанти, і багато в чому їхнє 
враження від міста», — говорить 
екскурсовод та автор екскурсійних 
програм Олексій Шимановський.

Під час автобусних маршрутів 
туристам здебільшого намага-
ються показати Батьківшину-
Мати — вона цікава іноземцям. 
Також Кабінет Міністрів України, 
Києво-Печерську Лавру, вулицю 
Хрещатик… Автоекскурсії під-
ходять тим, хто в місті вперше 
і ненадовго.

Враження — це  суб’єктивне 
сприйняття, проте воно напряму 
впливає на бажання повернутися 
до Києва знову. І тут усе буде за-
лежати від сукупності факторів: 
професійності гіда, доброзичли-
вості місцевих мешканців, якості 
обслуговування в громадських 
місцях тощо.

«Я чув, наприклад, як у одного 
високопрофесійного екскурсовода 
група французів на Майдані співала 
Марсельєзу. Загалом — туристи 
дуже задоволені, бо отримують від 
Києва більше, ніж сподівалися», — 
зазначає Олексій Шимановський.

У Києві знаходиться чотири ін-
формаційно-туристичних центри, 
що покликані допомогти туристам 
зорієнтуватися у місті.

Тут можна отримати безко-
штовну консультацію з питань 
організації дозвілля у Києві, взяти 
друковану інформацію — мапи 
та маршрути, знайти інформацію 
про готелі, забронювати послуги, 
подивитися списки пам’яток тощо. 
Також є інформаційні термінали, 
які інтегровано з офіційним ту-
ристичним інформаційним пор-
талом Києва — kyivcitytravel.com.ua. 
Термінал додатково обладнаний 
функціями, що підходять для лю-
дей з обмеженими можливостя-
ми: це збільшення зображення, 
озвучка тексту на екрані, збіль-
шення контрастності для кращого 
сприйняття.

Консультанти в центрах роз-
мовляють українською, російською 
та англійською мовами. А ще тут 
можна скористатися безкоштовним 
вайфаєм, поставити за зарядку 
свої технічні прилади та просто 
відпочити.

Де знаходяться 
інформаційно-
туристичні центри?

Центральний міський турис-
тично-інформаційний центр.

Де знаходиться: вул. Хрещатик, 
36, у приміщенні Київської місь-
кої державної адміністрації. Вхід 
зі сторони ЦУМу.

Час роботи: з 09:00 до 18:00, 
кожен день, окрім вихідних та свят-
кових днів.

Міський туристично-інфор-
маційний центр у музеї.

Де знаходиться: вул. Терещен-
ківська, 9 (Національний музей 
«Київська картина галерея», пер-
ший поверх музею).

Час роботи: з 11:00 до 17:00, 
кожен день, окрім понеділка та чет-
верга, а також святкових днів.

Міський туристично-інфор-
маційний центр в аеропорту 
(інформаційний термінал 
з доступом до туристичного 
порталу 24/7).

Де знаходиться: Міжнародний 
аеропорт «Київ» ім. Сікорського, 
зал прильоту.

Міський туристично-інформа-
ційний центр біля Арки Дружби 
Народів (інформаційний термі-
нал з доступом до туристичного 
порталу 24/7).

Пандемія та туризм
Пандемія внесла свої корективи 

в туристичну сферу. Оскільки люди 
поки не мають можливості вільно 
подорожувати, а туристичні об’єкти 
закриваються на час карантинних 
обмежень, багато музеїв та екскур-
соводів створили віртуальні тури. 
Деякі навіть з елементами квесту 
та гри. Тепер людина, не відходя-
чи від комп’ютера, вдома може 
відвідати туристичну програму 
чи переглянути виставку. Інтер-
активні прогулянки дозволять 
більше дізнатися про мистецтво, 
науку, історію.

Проте, віртуальні тури — осо-
бливий жанр, — наголошують 
експерти галузі. Вони не замі-
нять живого спілкування з гідом 
і фізичної присутності. Інфор-
мація краще сприймається, коли 
можна своїми очима подивитися 
на пам’ятку, постояти поруч з нею, 
доторкнутися.

«А ще, — говорить Сє Фан, — 
віртуальна екскурсія звісно може 
дати знання чи уявлення про щось, 
але не може передати колорит, 
особливості спілкування людей, 
смак місцевої кухні, а саме це ро-
бить окремі міста та країни осо-
бливими».

Оксана Кошова,  
«Вечірній Київ»

Сє Фан приїхав до Києва 
на навчання з китайського 
містечка Хань Дань


