
CALL CENTER Міністерства внутрішніх справ України: 0-800-500-202

Чергова частина Департаменту ДАІ  МВС  України: (044) 272-46-59

¹4 (32) ÒÐÀÂÅÍÜ 2018 ð.

CALL CENTER Національної поліції України: 0-800-500-202

Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної 

діяльності Національної поліції України: (044) 254-91-60

Київ будівельний

Будівельна корпорація 

РІЕЛ лідирує 15 років на 

на ринку нерухомості 

Львова, 5 років – в Києві

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТОРІНЦІ

Престиж столиці

ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТОРІНЦІ

Кличко: Київ 

щасливий 

зустрічати 

кубки Ліги 

чемпіонів УЄФА

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТОРІНЦІ

Транспортна інфраструктура столиці

Столична влада 

завершує процес 

розрахунків щодо 

підвищення тарифів на 

проїзд в громадському 

транспорті

Громадянське суспільство

ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТОРІНЦІ

На що спроможні 

громадські ради і де 

межа їхніх повноважень? 

Голова Громадської ради 

при КМДА Богдан 

Назаренко взяв участь в 

експертному обговоренні

Житлово-комунальні тарифи

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТОРІНЦІ

У Києві 
подорожчає 

холодна 
вода та 

водовідведення

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТОРІНЦІЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТОРІНЦІ

 Київська ВенеціяВ районах столиці

Відкрився 

сезон легендарних 

Русанівських 

світломузичних 

фонтанів

Щотижнева нарада

 з керівниками 

комунальних 

підприємств 

Шевченківського 

району

ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТОРІНЦІ

Житлово-комунальні тарифи

Тарифи на 

централізоване 

опалення в Києві 

в березні 2018 

року

№1 (1) Травень 2018№1 (1) Травень 2018
Громадсько-політична газетаГромадсько-політична газета



22 №6(18)  Г РУДЕНЬ  2016  р.  БЕРЕЗНЯКІВСЬКИЙ ВІСНИК№1(1) ТРАВЕНЬ 2018 р.

Престиж столиці

Громадянське суспільство

Житлово-комунальні тарифи

Кличко: Київ щасливий зустрічати кубки Ліги чемпіонів УЄФА

На що спроможні громадські ради і де межа їхніх повноважень? Голова Громадської 

ради при КМДА Богдан Назаренко взяв участь в експертному обговоренні

Київ урочисто зустрів кубки 
Ліги чемпіонів УЄФА, які отрима-
ють переможці жіночого та чо-
ловічого фіналів. Фінал жіночого 
турніру відбудеться 24 травня 
на стадіоні «Динамо» імені Ло-

бановського, чоловічого – 26 
травня на «Олімпійському». Ку-
бок, який отримає чоловіча фут-
больна команда, Кличку вручив 
Амбасадор фіналу Ліги чемпіонів 
УЄФА в Києві, головний тренер 

збірної України з футболу Андрій 
Шевченко. Урочистості відбули-
ся на Хрещатику, біля Київської 
міської державної адміністрації.

В урочистостях взяли участь 
мер Києва Віталій Кличко, пре-
зидент Федерації футболу Украї-
ни Андрій Павелко, Амбасадори  
фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Ан-
дрій Шевченко та представниця 
жіночої збірної України з футболу 
Ія Андрущак, президент футболь-
ного клубу «Динамо» Ігор Суркіс.

«Я щасливий, що сьогодні куб-
ки Ліги чемпіонів УЄФА знахо-
дяться у Києві. І що саме наше 
місто 26 травня прийматиме 
фінал найпрестижнішого євро-
пейського клубного турніру. А 
сьогоднішнього вечора дотор-
кнутися до легендарних кубків, 
сфотографуватися з ними мо-
жуть кияни та гості нашого міс- 
та», – заявив Кличко.

За словами мера, проведення 
фіналів Ліги чемпіонів УЄФА в 
столиці – це нагода презентува-

ти Київ та Україну десяткам тисяч 
вболівальників, які прибудуть 
на один з найпрестижніших фут-
больних чемпіонатів до України з 
різних куточків світу.

«Думаю, нам заздрять мешканці 
багатьох міст Європи. Бо саме Ки-
єву випала честь приймати цього 
року фінал Ліги чемпіонів УЄФА. 
І це – нагода презентувати наше 
місто і нашу країну», – додав він.

Кличко висловив сподівання, 
що на фінал Ліги чемпіонів до 
Києва приїдуть десятки тисяч 
туристів зі всього світу. Тому за-
вдання столиці – продемонстру-
вати їм українську гостинність, 
познайомити з традиціями та в 
черговий раз показати, що Украї-
на – це частина Європи.

«І для нас це дуже важливо. 
Спорт немає кордонів і, справді, 
здатен змінювати світ. Я переко-
наний в цьому, як професійний 
спортсмен і як мер нашого пре-
красного міста», – зауважив місь-
кий голова.

Також Кличко запевнив, що міс-
то гідно впорається із завданням 
провести такий престижний фут-
больний турнір на високому рівні, 
як і Євробачення у минулому році.

За словами президента ФФУ 
Андрія Павелка, від завтра куб-
ки відвідають  різні міста Украї-
ни, зокрема кубки побувають в 
Херсоні, Маріуполі, Дніпрі, Одесі, 
Харкові та Львові.

На фінальний матч, який від-
будеться на стадіоні «Олімпій-
ський» 26 травня киян запросив 
і Андрій Шевченко.

«Я щасливий сьогодні за наше 
місто та нашу країну. В цьому 
кубку закладена величезна істо-
рія – історія найкращих команд 
та найкращих футболістів, які 
щороку змагаються у фінально-
му матчі. Я радий, що у нас є така 
можливість вживу побачити цей 
матч», – відзначив Андрій Шев-
ченко. 

(http://kiev.klichko.org)

19 квітня 2018 року голова Громадської 
ради при Київській міській держадміні-
страції Богдан Назаренко брав участь у 
круглому столі «Повноваження громад-
ських рад. Законні інструменти, форми і 
межі впливу». Головними завданнями за-
ходу були – розібратися в чинних систе-
мах співпраці громадськості і державних 
органів, визначити ефективні інструменти 
впливу і межі повноважень. Організато-
ром заходу виступила Рада громадського 
контролю (РГК) НАБУ.

 У своїх виступах дискутували науковці, 
голови та члени громадських рад – від но-
востворених антикорупційних органів до 
РДА та міністерств. Долучилися до обго-
ворення представники державних струк-
тур і громадських організацій. 

У заході взяли участь доктор юридичних 
наук Микола Хавронюк, який представив 
експертний висновок щодо повноважень 
Ради громадського контролю НАБУ; го-
лова правління ГО «Експертний центр з 
прав людини», кандидат юридичних наук 

Володимир Сущенко; детектив Управлін-
ня внутрішнього контролю НАБУ Руслан 
Мельник; голова РГК НАБУ Роман Масел-
ко та члени ради; голова Громради На-
ціонального агентства України з питань 
виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших 
злочинів (скорочено – Агентства з розшуку 
та менеджменту активів або АРМА) Гліб Ка-
невський; очільник Громадської ради при 
НАЗК Віктор Таран; екс-член громради при 
НАЗК Олександра Дрік; заступник голо-
ви Громадської ради при Мін’юсті Василь 
Гончарук; співкоординаторка Громадської 
ради доброчесності (ГРД) Галина Чижик; 
Голова ГО «Електронна демократія»  Воло-
димир Фльонц; секретар конкурсної ко-
місії при Державному бюро розслідувань 
(ДБР) Олександр Лємєнов та інші. 

За результатами обговорення Рада гро-
мадського контролю НАБУ оприлюднила 

основні тези заходу, які мають допомогти 
представникам громрад у реалізації їхніх 
повноважень. 

Богдан Назаренко, голова Громадської 
ради при КМДА, виконавчому органі Київ-
ської міської ради, під час круглого столу 
експертного обговорення повноважень 
громадських рад наголосив: «Громадська 
рада при КМДА підписала спільний про-
токол взаємодії з апаратом КМДА. Всі рі-
шення громради мають рекомендаційний 
характер, проте обов’язкові для розгляду та 
відповіді. Більшість консультацій із громад-
ськістю є фіктивними. Єдиний механізм, що 
працює – центр звернень 1551. На мою дум-
ку, влада розуміє громадськість або внаслі-
док прямого тиску, або внаслідок чітко ви-
писаних повноважень. Пропоную створити 
спільну платформу громадських рад». 

(https://ti-ukraine.org     
https://rgk-nabu.org)

Фото:http://kiev.klichko.org

Голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко разом з експертами під час круглого столу «Повно-
важення громадських рад. Законні інструменти, форми і межі впливу»

Фото: https://rgk-nabu.org

Тарифи на централізоване опалення в Києві в березні 2018 року

За інформацією ПАТ «Київенерго» ціни 

на централізоване опалення затвердже-
ні відповідно до постанови Національної 
комісії, що здійснює держрегулювання в 
сферах енергетики і комунальних послуг 
№1536 від 28 грудня 2017 року. Встанов-
лені тарифи на теплопостачання набра-
ли чинності 31 грудня 2017 року. Портал 
Domik.ua повідомляє про правила нара-
хування вартості централізованого опа-
лення в Києві в березні 2018 року.

Вартість комунальних послуг різнить-
ся в залежності від наявності в житлово-
му приміщенні приладу обліку теплової 

енергії. Так, якщо житло оснащене квар-
тирним або загальнобудинкових теплолі-
чильником, ціна опалення нараховується, 
виходячи з вартості гігакалорії. При від-
сутності приладу обліку теплової енергії 

враховується тариф на опалення 1 кв. м 
площі.

У різних регіонах України вартість цен-
тралізованого опалення відрізняється.

Фото:http://domik.uа

У таблиці вказані ціни на централізоване опалення в Києві в березні 2018 року:

Тип тарифу Одиниця виміру Тариф, грн

При наявності загальнобудинкових або квар-
тирних лічильників теплової енергії 

Грн/Гкал 1355,83

У разі відсутності загальнобудинкових або 
квартирних теплолічильників за місяць

Грн, 1 кв. м 31,55

Київ.org
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Київ будівельний

Житлово-комунальні тарифи

Будівельна корпорація РІЕЛ лідирує 15 років на на ринку нерухомості Львова, 5 років – в Києві

У Києві подорожчає холодна вода та водовідведення

Будівельна корпорація РІЕЛ 
заснована у 2003 році у Львові. 

За період свого існування ком-
панія стала лідером на ринку 
нерухомості Львова.

У 2013 році корпорація РІЕЛ 
зробила наступний крок у 
своєму розвитку, вийшовши 
на найбільший в Україні буді-
вельний ринок – ринок Києва. 
Визначальною передумовою 
діяльності будівельної корпо-
рації РІЕЛ на львівському і на 
київському ринках є те, що усі 
об’єкти компанії несуть есте-
тичну та етичну складову. Та-
кож, дбаючи про своїх клієнтів 
і вдосконалюючи підхід до ве-
дення бізнесу, РІЕЛ надає своїм 
будовам додаткових споживчих 
якостей. Компанія прагне ство-
рити максимально комфортні 
умови проживання. Корпорація 
не просто зводить будинки, а 

творить інфраструктуру, яка по-
винна бути зручною та корис-
ною.

Разом з РІЕЛ люди гарантова-
но отримують не лише житло, а 
й ключі до кращого життя. Таку 
філософію разом з колективом 
сповідує Ростислав Мельник, 
незмінний президент будівель-
ної корпорації РІЕЛ, засновник 
Благодійного фонду Ростисла-
ва Мельника, відомий меценат, 
фундатор реабілітаційного цен-
тру «Модричі», президент Фе-
дерації тенісу Львівщини, член 
наглядової ради Українського 
тенісного клубу.

 Філософія РІЕЛ проста: по-
чути клієнта, гарантувати йому 
високу якість і чесну ціну. Кор-
порація володіє багаторічним 
досвідом і вміє втілювати потре-

би своїх клієнтів в індивідуаль-
ному підході до будинків. Кожен 
житловий комплекс корпорації 
РІЕЛ має свій неповторний ха-
рактер, який передається архі-
тектурою, атмосферою і назвою.

Корпорація РІЕЛ щоденно 
вдосконалюється, прагне відпо-
відати потребам часу, тому в ній 
відкриті у сприйнятті найкра-

щих новітніх тенденцій. У своїй 
роботі компанія використовує 
сучасні високоякісні технології. 
Ряд інновацій, які застосовує 
корпорація РІЕЛ, систематич-
но зростає. У своїй діяльності 
в корпорації керуються гаслом 
«Від мрії – до реальності». 

(http://riel.ua)

Тарифи на холодну воду в Києві всту-
плять в силу після обговорення постано-
ви НКРЕКП і офіційної публікації докумен-
та.

Як стало відомо із Domik.ua, Національ-
на комісія, що здійснює держрегулювання 
в сферах енергетики і комунальних по-

слуг на засіданні 15 лютого 2018 року за-
твердила постанову про зміну тарифів на 
холодне водопостачання і водовідведен-
ня в Києві в 2018 році.

У постанові НКРЕКП прописані такі та-
рифи на енергоресурс:

- водопостачання з використанням вну-
трішньобудинкових систем – 8,784 грн за 
куб. м з ПДВ;

- водовідведення з використанням вну-
трішньобудинкових систем – 7,932 грн за 
куб. м з ПДВ.

Так, кубометр холодної води для по-
бутових споживачів коштуватиме 16,716 
грн. У лютому 2018 року вартість 1 куб. м 
енергоресурсу дорівнювала 15,49 грн.

Постанова НКРЕКП про затвердження 
нових тарифів на холодну воду для киян 
пройде обговорення, після чого буде за-
тверджена Нацкомісією. Документ на-

буде чинності на наступний день після 
його публікації в газеті «Урядовий кур’єр». 
(https://zik.ua/news)

На сайті ПрАТ «АК «Київводоканал» опу-

бліковані тарифи на холодне водопоста-
чання і водовідведення, які діяли в столи-
ці в квітні поточного року. Як стало відомо 
із Domik.ua вартість енергоресурсу за-
тверджена згідно з постановою НКРЕКП 
№1344 від 2 листопада 2017 року.

«Телефони довіри»  

Центрального апарату ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: (044) 200-79-87

ПРОКУРАТУРИ МІСТА КИЄВА: (044) 527-72-87

Фото: https://fakty.ictv.ua

Транспортна інфраструктура столиці

Столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення 
тарифів на проїзд в громадському транспорті

Столична влада завершує про-
цес розрахунків щодо підвищен-
ня тарифів на проїзд в громад-
ському транспорті. Про це мер 
Києва Віталій Кличко заявив в 

ефірі телеканалу «Newsone».
«Ми зараз завершуємо про-

цес розрахунків. І на скільки 
саме потрібно підвищувати 
вартість проїзду, підрахують 

фахівці – економісти, – заявив 
Кличко. – Наше завдання – щоб 
транспортна інфраструктура, 
від якої залежить життєдіяль-
ність нашого міста, продовжу-
вала функціонувати без збоїв», – 
наголосив мер.

Відтермінування процесу 
підвищення тарифів, пояснив 
мер, призводить до того, що 
міська влада не може динаміч-
но оновлювати транспортний 
парк, що в результаті може 
призвести до збоїв у роботі 
системи громадського тран-
спорту міста.

Разом з тим, Кличко наголосив, 
що пільги для окремих катего-
рій населення будуть збереже-
ні. «Збережеться безкоштовний 
проїзд для пенсіонерів, школя-
рів, ветеранів АТО, багатодітних 
родин. Соціально вразливі групи 

будуть однозначно захищені», – 
наголосив він.

За словами міського голови, 
головне завдання, яке сьогодні 
столична влада має вирішити, – 
як вивести комунальні підприєм-
ства громадського транспорту на 
беззбитковий рівень роботи. «На 
сьогодні, щоб транспортні під-
приємства Києва працювали, ми 
дотуємо з бюджету міста 1 млрд 
800 млн гривень щорічно», – 
додав він.

Ці кошти, зауважив мер, необ-
хідні для оновлення рухомого 
складу, будівництва нових стан-
цій метро, на заміну ескалаторів, 
термін експлуатації яких завер-
шується, підвищення заробітної 
плати водіям.

За словами Кличка, за останніх 
два роки столична влада оно-
вила транспортний парк на 100 

автобусів, 45 трамваїв та 17 тро-
лейбусів. Близько 80 відсотків 
рухомого складу не оновлюва-
лося протягом 20-40 років і, від-
повідно, неможливо говорити 
про гарантію безпечної роботи 
застарілого транспорту.

Іншою проблемою сьогодні  є і 
недостатність коштів на виплату 
гідного рівня заробітної плати 
водіям. Відтак, місто переживає 
значний відтік кадрів.

«У нас на сьогодні проблема – 
наприклад, більше півтисячі ва-
кансій водіїв автобусів. Багато з 
них ідуть працювати в приватні 
компанії, деякі їдуть до Польщі, 
де зарплата близько тисячі євро. 
У нас – значно менша. І нам цю 
проблему теж треба вирішува-
ти», – підкреслив  мер. 

(http://kiev.klichko.org)

Фото:https://narodna-pravda.ua

Ростислав Мельник – незмінний прези-
дент будівельної корпорації РІЕЛ, засновник 
Благодійного фонду Ростислава Мельника, 
відомий меценат, фундатор реабілітацій-
ного центру «Модричі», президент Федера-
ції тенісу Львівщини, член наглядової ради 
Українського тенісного клубу

У таблиці вказані діючі та плановані 

тарифи на холодне водопостачання і 

водовідведення:

У таблиці вказані тарифи на холод-

ну воду у Києві в квітні 2018 року:

Послуга, 1 куб. 
м в багатоквар-
тирних будинках 
з використанням 
внутрішньобудин-
кових систем

Вартість 
грн, куб. м з 

ПДВ

Планова-
на вартість      
грн, куб. м з 

ПДВ

Постачання хо-
лодної води

8,28 8,784

Відведення 
води

7,21 7,932

Разом 15,49 16,716

Послуга, 1 куб. м в багато-
квартирних будинках з викорис-
танням внутрішньобудинкових 
систем

Вартість 
грн, куб. м з 

ПДВ

Постачання холодної води 8,28

Відведення води 7,212

Разом 15,492

(http://domik.ua)

(http://domik.ua)
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В районах столиці

 Київська Венеція

Щотижнева нарада з керівниками 

комунальних підприємств 

Шевченківського району

Відкрився сезон легендарних 

Русанівських світломузичних фонтанів

Восьмого травня у Шевченків-
ській райдержадміністрації під 
керівництвом голови Шевчен-
ківської районної в місті Києві 
державної адміністрації Олега 
Гаряги, відбулась щотижнева на-
рада з керівниками комунальних 
підприємств, ТОВ, підрозділів 
райдержадміністрації, що опі-
куються житлово-комунальним 
господарством.

Актуальним питанням наради 
було покращення санітарного 

стану території району: ліквіда-
ція сміттєзвалищ, які утворили 
біля будинків та на прибудинко-
вих територіях за деякими адре-
сами, своєчасне вивезення сміт-
тя зі сміттєвих баків, прибирання 
тротуарів, парків, скверів, зеле-
них зон. КП «Благоустрій» реко-
мендовано взяти під контроль 
елементи, які обмежують парку-
вання автотранспорту: стовпчи-
ки, вази для квітів тощо.  

Про закриття контрольних 

карток розриттів розповів 
представник КП ШЕУ. Балансоу-
тримувачі територій, де сталось 
розриття теплових мереж, по-
винні зібрати всю інформацію 
щодо адресів пошкоджень і пе-
редати новоствореній органі-
зації «Теплокомуненерго», для 
подальших усунень недоліків 
благоустрою. КП «Керуюча ком-
панія з обслуговування житло-
вого фонду Шевченківського 
району» спільного з КП «Благоу-
стрій» і КП «ШЕУ» мають скласти 
графік відпрацювання ліквідації 
аварійних ділянок.

Голова райдержадміністрації 
окремо звернув увагу на взаємо-
дію комунальних служб району з 
усіма міськими службами під час 
святкування травневих свят. Тра-
диційно на завершення наради 
заслухали звіт щодо стану розгля-
ду та закриття звернень громадян, 
котрі надходять до КБУ «Контак-
тний центр міста Києва». Напри-
кінці наради Олег Олександрович 
дав протокольні доручення ке-
рівникам структурних підрозділів 
адміністрації та керівникам обслу-
говуючих організацій.

 (http://shev.gov.ua)

Підсвітка працюватиме в будні й неділю 

вечорами, а в п’ятницю, суботу і святкові 

дні до неї буде приєднуватися музичний 

супровід

1 травня відкрився сезон легендарних Русанів-
ських світломузичних фонтанів. 

Депутат Київради Олесь Маляревич опублікував 
на своїй сторінці в Facebook точний графік роботи 
фонтанів на Русанівському каналі в Києві.

Фонтанному комплексу на Русанівському каналі 
виповнилося більше 40 років. Це унікальний для 
міста об’єкт. Фонтани у висоту досягають 30 метрів, 
мають кольорову підсвітку і музичний супровід.

Щотижнева нарада з керівниками комунальних підприємств Шевченків-
ського району під головуванням очільника Шевченківської районної в Києві 
держадміністрації Олега Гаряги

Фото:https://www.facebook.com/Олесь Маляревич 
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