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ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ КМДА РОЗГЛЯНУЛА ПИТАННЯ 

ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ 

В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
Як стало відомо із засобів масо-

вої інформації та згідно інформа-

ції, розміщеної на сайті Київської 

міськдержадміністрації, з 14 липня 

2018 року столична влада підвищує 

тарифи на проїзд у міському кому-

нальному транспорті міста Києва 

до 8 гривень. 

31 травня 2018 року в КМДА від-

булося засідання Громадської ради 

при виконавчому органі Київської 

міської ради (КМДА), на якому було 

розглянуто та всебічно обговорено 

питання щодо доцільності підви-

щення тарифів на проїзд в міському 

комунальному транспорті.

У засіданні Громадської ради взяли 
участь та виступили під час обгово-
рення вказаного питання також фахів-
ці Київської місьпрофради Володимир 
ЛЮБАРЕЦЬ та Ольга АЛЕКСАНДРОВА. 
Фахівці Київської міської ради проф-
спілок поінформували учасників за-
сідання щодо заходів та позиції сто-
личних профспілок, які висловилися 
проти підняття тарифів на засіданні 

Міськпрофради 22 травня ц.р. Фахів-
ці Міськпрофради наголосили щодо 
порушення міською владою норм і 
принципів соціального діалогу, нехту-
ванням положеннями Територіальної 
угоди, відсутності належної якості по-
слуг у транспорті; постійних змін у по-
рядку надання субсидій, які викреслю-
ють малозабезпечених громадян щодо 
отримання цієї допомоги; збільшення 
соціального навантаження на грома-
дян; відсутності належної організації 
руху транспорту; неспроможності 
громадян сплачувати майже третину 
заробітної плати за проїзд; необґрун-
тованого розміру запропонованого 
підняття тарифів; запровадження місь-
кою владою на належному рівні моне-
тизації пільг; необхідності підприєм-
ствам та міській владі працювати над 
поверненням пільг на електроенергію 
для перевізників; повернення прибут-
ків від реклами підприємству КП «Київ-
ський метрополітен».

Доповідач із зазначеного питання – 
Голова Комітету Громадської ради при 

КМДА з питань промисловості, роз-
витку підприємництва, комунальної 
власності, адміністративних послуг, 
інформаційно-комунікаційних техно-
логій, транспорту, торгівлі, реклами – 
Олександр ЛИСЕНКО поінформував 
учасників засідання про нелегітим-
ність так званого «обговорення з гро-
мадськістю» підвищення тарифів, яке 
відбулося 25 травня о 15.00 на околиці 
Троєщини по вул. Пухівській в актово-
му залі автобусного парку – зустріч не 
була узгоджена з Громадською радою, 
більшість учасників зустрічі були пра-
цівники транспортних комунальних 
підприємств. Під час неформального 
спілкування з цими працівниками, ті 
повідомили, що їм пообіцяли видати 
аванс, тому і прийшли. 

Сергій ТАРАСЕНКО, голова комітету 
транспортної інфраструктури Гро-
мадської ради при Деснянській РДА, 
заявив, що громада Деснянського ра-
йону також проти підвищення тарифів. 

Суспільне обговорення тарифів

Фото:https://kiev.segodnya.ua
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Прозорість політики

Президент звернувся до міжнародних партнерів якнайшвидше подати 

експертів в раду антикорупційного суду

Президент Петро ПОРОШЕНКО наголошує, що, одразу ж 
після підписання Закону про антикорупційний суд, звер-

нувся до міжнародних лідерів, закликавши їх якнайшвидше 
подати кандидатури експертів в раду, яка оцінюватиме кан-
дидатури суддів нового суду.

«Вчора у мене була розмова з Президентом Європей-
ської комісії Жан-Клодом ЮНКЕРОМ. Європейська комісія 
є одним із органів, який може делегувати експертів. І я по-
просив великого друга України, мого друга Жан-Клода ЮН-
КЕРА про допомогу: прошу, прискорте направлення, вибір 
експертів, щоб направити їх до Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів для того, щоб ми почали формувати раду інозем-
них експертів», – повідомив Петро ПОРОШЕНКО в інтерв’ю 
українським телеканалам.

«Сьогодні у мене була розмова з Президентом Франції 
Еммануелем МАКРОНОМ – прохання було те ж саме», – ска-
зав Президент.

«Ще одна позиція – у нас членами міжнародної групи екс-
пертів мають бути тільки дуже кваліфіковані міжнародні 
судді, або юристи. Не просто юристи – в англійській мові 

ця людина називається баррістер (barrister). Тобто в Україні 
ця людина – це або адвокат, або прокурор, тобто він бере 
участь у судовому засіданні, є авторитетним, компетентним 
суддею в міжнародних судах. Я думаю, що це є великою за-
порукою об’єктивності», – зазначив Президент.

Глава держави також наголосив: «Крім того, ці кандида-
ти мають бути висунуті тільки авторитетними міжнарод-
ними організаціями, де Україна як держава бере участь, і 
організаціями, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією 
або мають цю функцію. Це може бути і ОБСЄ, бо вона має 
цю функцію, це може бути і Рада Європи, це може бути і Єв-
ропейський Союз, і декілька інших організацій, які спеціа-
лізуються на боротьбі з корупцією. І це також є запорукою 
необхідних кваліфікаційних вимог, яким мають відповідати 
зазначені експерти».

Він наголосив, що зараз робиться все, щоб протягом дуже 
короткого часу були спрямовані кандидатури експертів.

(http://www.president.gov.ua)

Екологічні проблеми

В столиці погано працює моніторинг забруднення повітря

01.06.2018 р. відбулося відкри-

те засідання комітету з питань 

житлово-комунального інспек-

тування, благоустрою, еко ло-

гії та охорони навколишнього 

середовища Громадської ради 

при Київській міськдержадміні-

страції (КМДА), яке було при-

свячено екологічним проблемам 

Києва.

Голова комітету Олег ПОПЕНКО 
повідомив що система моніторин-
гу повітря в столиці України без-
надійно застаріла і вимагає повної 
заміни. При цьому стандарти моні-
торингу не відповідають вимогам 
Євросоюзу.

«Динаміка вмісту забруднюючих 
речовин у повітрі міста – позитив-
на. Поступове зростання концен-
трації (забруднюючих речовин) 
призвело до того, що в 2016-2017 
роках середньорічна концен-
трація перевищувала гранично 
допустиму (ГДК) в 3-4 рази. А в 
окремі літні місяці концентрація 
формальдегіду щодня перевищує 
ГДК на всіх постах (контролю)», – 
сказав Олег ПОПЕНКО.

Зокрема, в Дарницькому райо-
ні величезний негативний вплив 
на стан повітря мають Дарницька 
ТЕЦ, сміттєспалювальний завод 
«Енергія», Бортницька станція ае-

рації (БСА). Більше 1 млн автомо-
білів призводять до того, що над 
мегаполісом постійно висить смог 
і в повітрі пахне гаром.

Всього в Києві, за словами Оле-
га ПОПЕНКА, працюють 16 постів 
спостереження за якістю повітря – 
по 20 речовин, які забруднюють 
повітря.

При цьому в Дарницькому райо-
ні взагалі немає пункту моніторин-
гу забруднення повітря, але робо-
та навіть наявних пунктів, м’яко 
кажучи, не витримує критики.

Систему моніторингу треба по-
вністю переобладнати ... Щоб ви-
значати вплив (забруднення пові-

тря) на здоров’я людей, необхідні 
автоматизовані пости. «Мається 
на увазі пил з деталізацією і розмі-
рами частинок від 2,5 мікрометрів 
і менш, а також 10 мікрометрів і 
менш. Частинки діаметром 10 мі-
крометрів і менш можуть потра-
пляти в дихальні шляхи, минаючи 
гортань. Тому система захисту ди-
хальної системи безсила в даному 
випадку. Небезпека цих частинок 
в тому, що вони містять токсичні і 
канцерогенні речовини: сірчана 
кислота, миш’як, берилій, нікель, 
бензапірен, бензантарацен, важкі 
метали», – пояснив голова Громад-
ської ради при КМДА Богдан НА-
ЗАРЕНКО.

За підсумками дебатів Олег ПО-
ПЕНКО запропонував проголосу-
вати за проект рішення:

1. Виконати заходи, передбаче-
ні міськими природоохоронними 
програмами.

2. Внести зміни до Генераль-
ного плану Києва з урахуванням 
технологій створення сучасних 
транспортних розв’язок, тунелів 
і мостів, а також поліпшенням до-
рожнього покриття і створення ав-

томатизованої системи управління 
транспортними потоками.

3. При подальшій розробці де-
тальних планів територій (ДПТ) 
обов’язково враховувати пункти 
парковок для автомобілів.

4. Заборонити в’їжджати в місто 
транзитному транспорту.

5. Впровадити оновлення осно-
вних фондів енергетичних підпри-
ємств.

6. Впровадити технології ней-
тралізації забруднюючих речовин 
на енергетичних підприємствах.

7. Встановити стаціонарні газо-
аналізатори і автоматизовані ста-
ціонарні пости спостереження за 
станом повітря на автомагістралях.

8. Планувати будівництво еколо-
гічно небезпечних підприємств з 
істотними обсягами викидів в ат-
мосферу за межами Києва.

9. Посилити контроль за якістю 
палива на АЗС – з урахуванням ви-
мог директив ЄС щодо ГДК свин-
цю, бензолу і ароматичних вугле-
воднів.

10. Установити пункти моніторин-
гу забруднення повітря в Дарниць-
кому і Святошинському районах.

Фото:https://www.facebook.com/Oleh Popenko
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«Мешканці з Троєщини зараз ви-
трачають на проїзд 700 гривень 
на місяць, а будуть 1200. На ро-
дину з трьох осіб на місяць понад 
3000 грн. тільки на транспорт. Це 
цілеспрямоване знущання над 
людьми».

Голова ГО «ВГО Всеукраїнський 
парламент працездатних інва-
лідів», Голова Громадської ради 
при Фонді соціального стра-
хування України Володимир 
ПЕТРОВСЬКИЙ зазначив щодо 
необхідності оплати проїзду в 
громадському транспорті в елек-
тронному режимі – «В Європі не 
існує контролерів у комунально-
му транспорті, там встановлені 
валідатори для оплати проїзду. 
Жодна людина не може проїхати 
безкоштовно. Таким чином мож-
на легко порахувати, скільки лю-
дей проїхало і звільнити весь гро-
мадський транспорт від людей, 
які перевіряють оплату проїзду». 
Також він зазначив, що монети-
зація пільг на проїзд для людей з 
інвалідністю, в умовах постійного 
зростання цін і тарифів на товари 

та послуги, це жалюгідна компен-
сація та знущання.

Переважна більшість виступаю-
чих, які, як з’ясувалось мешкають 
у «спальних» районах, зазнача-
ли щодо складностей добратися 
вранці на роботу внаслідок по-
стійних заторів, недобудованого 
мосту на Троєщину, невпорядко-
ваного графіку руху транспорту 
тощо.

Під час гострого та бурхливого 
обговорення, абсолютно всі чле-
ни Громадської ради висловили-
ся проти підвищення тарифів на 
проїзд, недоцільності та недореч-
ності їх підняття, порушень норм 
соціального діалогу, політичної 
невиваженості цього кроку. Та-
кож було не виконано вимогу 
громадського обговорення тако-
го здорожчення.

За результатами обговорення 
питання членами Громадської 
ради одноголосно було виріше-
но:

1. В рамках розпочатого гро-
мадського обговорення питання 
доцільності підвищення тари-
фів на проїзд ініціювати широке 
громадське обговорення цього 

питання в Колонній залі КМДА (з 
відповідним листом Громадська 
рада звернеться до В. КЛИЧКА та 
М. ПОВОРОЗНИКА).

2. Створити Оргкомітет з підго-
товки до проведення широкого 
громадського обговорення (за 
участі представників КМДА, Гро-
мадської ради при КМДА, проф-
спілок та ін.).

3. Провести  громадську екс-
пертизу Розпорядження (проекту) 
КМДА «Про встановлення тарифів 
на перевезення пасажирів і вартос-
ті проїзних квитків у міському паса-

жирському транспорті, який пра-
цює у звичайному режимі руху».

4. Громадській раді при КМДА 
звернутися до Голови КМДА 
В.КЛИЧКА з вимогою щодо прове-
дення службового розслідування 
та притягнення до відповідаль-
ності осіб Департаменту еконо-
міки та інвестицій, Департаменту 
транспортної інфраструктури 
КМДА, причетних до фальсифі-
кації так званого громадського 
обговорення від 25 травня ц.р. в 
АТП по вул. Пухівській.

5. Громадській раді при КМДА 

звернутися до Голови КМДА 
В. КЛИЧКА з вимогою щодо необ-
хідності розробки «Стратегії роз-
витку транспортної галузі міста».

6. Керівникам Комітетів Громад-
ської ради при КМДА підготувати 
проекти Рішень із зазначеного 
питання.

7. Контроль за виконанням по-
класти на Голову Громадської 
ради при КМДА НАЗАРЕНКА Б.С.

Управління з соціально-еконо-
мічних питань та соціального

діалогу
(http://kyiv.fpsu.org.ua)



На виконання доручення голови Гро-
мадської ради (ГР) при КМДА Богдана НА-
ЗАРЕНКА комітет ГР з питань земельних 
ресурсів, містобудування та архітектури, 
будівництва та житлового забезпечення 
на чолі з Геннадієм ЛУЦЕНКОМ 17 травня 
цього року розглянув проблемне питання 
щодо майбутньої долі гаражних коопера-
тивів, автостоянок та перерозподіл землі 
під ними. Було прийнято рішення про-
вести «круглий стіл». Відповідне питання 
піднімалось також на засіданні Правління 
Громадської ради 13.06.2018. 

19 червня в стінах КМДА і відбувся такий 
круглий стіл на тему: «Проблемні питання 
існування автостоянок та автогаражних 
кооперативів в місті Києві». Учасниками 
круглого столу були представники гараж-
них кооперативів і автостоянок Києва, КП 
«Київтранспарксервіс» і від Громадської 
ради при КМДА – Голова ГР Богдан НАЗА-
РЕНКО, Профільний заступник голови ГР з 
фінансово-економічних питань В’ячеслав 
БОТЕЗ, очільник Комітету ГР з питань зе-
мельних ресурсів, містобудування та архі-
тектури, будівництва та житлового забез-

печення Геннадій ЛУЦЕНКО та інші члени 
ГР. 

Під час круглого столу йшла мова про 
те, що місто Київ сьогодні має істотну 
проблему захаращення розміщення 
особистого легкового автотранспорту 
мешканців м. Києва на прибудинкових 
територіях та транспортної мережі міс-
та. Протягом останнього десятиріччя іс-
нування виконавчої влади міста Києва 
чиновниками КМДА створено хибний 
формат «паркувального простору», яким 
підмінено функціональне призначення 
місця постійного збереження особистого 
транспорту мешканців міста. Для реалі-
зації корупційного плану було створено 
КП «Київтранспарксервіс». Об’єктом реа-
лізації корупційних намірів вибрано коо-
перативи, які виконують функцію збере-
ження особистого транспорту. По нині, 
виключно у силовий спосіб, представни-
ки КП «Київтранспарксервіс» вилучають 
земельні ділянки. 

Історично, відповідні кооперативи за-
початковані у місті Києві ще з середини 
попереднього століття. Їх створили меш-
канці м. Києва для зберігання особисто-
го легкового автотранспорту. Станом на 
2012 рік налічувалось близько тисячі коо-
перативів. Вони виконують досить важли-
ву соціальну функцію з системного збере-
ження автотранспорту громадян міста за 
справедливу вартість. Своєю діяльністю 
унеможливлюють захаращення автотран-
спортом прибудинкових територій. Роз-
ташовувались зазначені кооперативи на 
земельних ділянках, які відповідно до бу-

дівельних нормативів були визначені як 
місця постійного збереження особистого 
транспорту мешканців. Майно коопера-
тивів створено за рахунок коштів членів 
кооперативів.

Кооперативи з перших днів свого іс-
нування добропорядно та відкрито ви-
користовують попередньо погоджені 
ділянки згідно рішень виконавчої влади 
м. Києва та договорів оренди, сплачуючи 
податки, в тому числі і земельний пода-
ток. Частина кооперативів користувалась 
земельними ділянками відповідно до Пе-

рехідних положень Земельного кодексу.
Майже усі кооперативи постійно зна-

ходяться в стані оформлення права зем-
лекористування шляхом подання клопо-
тань згідно діючих нормативно-правових 
актів. Але з часів існування влади мера 
Черновецького і до нині місцевими мож-
новладцями штучно створені умови щодо 
унеможливлення отримання права зем-
лекористування автокооперативами. 
Мета – вилучення землі у кооперативів та 
передача землі під забудову, тим самим 

створюючи конфлікт інтересів. 
Існування кооперативів та їх господар-

ська діяльність, відбуваються відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 22.01.1996 №115 «Про затвердження 
правил зберігання транспортних засобів 
на автостоянках», де у статті 2 зазначено 
класифікацію збереження транспорту 
членів кооперативу як довготермінові – 
для постійного зберігання транспортних 

засобів громадян, які проживають у цьо-
му населеному пункті.

У відповідності зі статтею 3 поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
03.12.2009 №1342 «Про затвердження 
Правил паркування транспортних за-
собів» правила паркування не розпо-
всюджуються на діяльність коопера-
тивів, які займаються довготривалим 
зберіганням транспорту. Відповідно 
до рішення Київської міської ради від 
25.12.2008 №1051/1051 «Про правила 
благоустрою міста Києва», правила не 

поширюються на діяльність кооперати-
вів, де також чітко визначено, що пар-
кувальні майданчики створені за раху-
нок комунального міського бюджету.

В Переліку паркувальних майданчиків, 
які закріплені за комунальним підприєм-
ством КП «Київтранспарксервіс», існують 
суттєві протиріччя. Помилково (або в ко-
рупційний спосіб) внесені адреси коопе-
ративів, які протягом десятиріч прово-
дять єдиний вид діяльності – збереження 
особистого транспорту місцевих мешкан-

ців міста, що свідчить про неспівпадіння 
призначенню «паркування».

Право громадян, членів територіальної 
громади, на вільне володіння майном в тій 
чи іншій мірі реалізується через можли-
вість зберігання власного автотранспорту 
на майданчиках кооперативів. Знищення 
права громади призводить до порушен-
ня прав громадян України, передбачених 
Конституцією України, Законів України 

«Про місцеве самоврядування», «Про коо-
перацію», «Про врегулювання містобудів-
ної діяльності» та Земельним кодексом. 
Кооперативи мають законні підстави на 
землекористування та право виконува-
ти функцію замовника для модернізації 
власних господарств відповідно до ста-
тутних цілей та нових вимог розвитку міс-
та Києва.

Міська влада ігнорує звернення грома-
дян. 

Учасники круглого столу вирішили 
створити робочу групу для вирішен-
ня цієї кричущої проблеми. До робочої 
групи увійшли: Олег БАЗІК, перший за-
ступник голови Громадської ради при 
Дніпровській районній в місті Києві держ -
адміністрації; Андрій КОВАЛЬ, голова 
ради Асоціації гаражних кооперативів 
м. Києва; Володимир ВІРОВЦЕВ, керівник 
Гаражно-будівельного кооперативу «Бе-
резняки», заступник голови Громадської 
ради при Дніпровській районній в місті 
Києві держадміністрації; Владислав МУ-
ЗИЧЕНКО, голова правління Гаражно-бу-
дівельного кооперативу «Сигнал»; Юліан 
ЯКИМЕНКО, представник Обслуговуючо-
го кооперативу автостоянки «Дружба»; 
Сергій ТРУБЄЦКОЙ, голова правління Га-
ражно-будівельного кооперативу «Вол-
гоградський»; Віталіна ДМИТРІЄВА, член 
правління Об’єднання кооперативних 
автостоянок «Дублер»; Володимир СУВО-
РОВ, голова Асоціації «Деснянський авто-
мобіліст»; Олександр СМИРНОВ, голова 
правління Обслуговуючого кооперативу 
по будівництву та експлуатації індивіду-
альних гаражів «Луцьк». На перше своє 
засідання робоча група хоче долучити 

до свого складу представників виконав-
чої влади від Департаменту земельних 
ресурсів КМДА, Департаменту містобуду-
вання і архітектури КМДА, Департамен-
ту транспортної інфраструктури КМДА, 
Юридичного управління КМДА, Постій-
ної комісії Київської міської ради з пи-
тань транспорту, зв’язку та реклами, а 
також Комунального підприємства «Київ-
транспарксервіс».

33№6(18)  Г РУДЕНЬ  2016  р.БЕРЕЗНЯКІВСЬКИЙ ВІСНИК 3

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: (044) 200-76-24,
за яким можна телефонувати у робочі дні з 9 до 18 години і повідомляти про факти порушення прав 
фізичних осіб-підприємців та господарюючих суб‘єктів, незаконного втручання в їх господарську 
діяльність, тиску з боку органів державного контролю та правоохоронних органів. 
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА:  (044) 527-72-60, 527-71-22

№2(2) ЧЕРВЕНЬ 2018 р.

«Телефони довіри»  

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

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

Права громадян

Проблемні питання існування автостоянок та автогаражних 
кооперативів в місті Києві

Грубе порушення чинного законодавства України виконавчою владою міста Києва в частині збереження та новоутворення місць 

постійного збереження особистого транспорту місцевих мешканців міста Києва

Київ.org
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· Безкоштовні оголошення

№2(2) ЧЕРВЕНЬ 2018 р.
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Свідоцтво про державну реєстрацію
КУ № 830-467Р, видане 19.04.2018 р.
реєстраційною службою Головного

тариторіального управління юстиції у м. Києві
Засновник Громадська організація 

«Антикорупційний громадський рух «Україна - 
Європейський вибір»

Код ЄДРПОУ: 41218091

Відповідальний за випуск:

Луценко Геннадій Володимирович
Друк: Вінницька Газетна Друкарня

«Прес Корпорейшн Лімітед»,
Україна, м.Вінниця, вул.Чехова 12/а

Тел.: +380 (432) 55-63-97
Підписано до друку 22 червня 2018 р.

Замовлення № 182005
Наклад 2000 екз.

Адреса редакції:

Вулиця Глибочицька, 13
м. Київ, 04050

 (044) 290-89-28
Е-mail:

msu.konkordia@ukr.net

Дизайн, оформлення та опубліковані матеріали
є об’єктом авторського права і охороняються
відповідно до законодавства України. Вико-
ристання будь-яких опублікованих у виданні 
матеріалів та їх фрагментів допускається 
лише з письмової згоди редакції. Відповідальність 
за достовірність інформації несуть автори 
матеріалів. Відповідальність за достовірність 
рекламних матеріалів несуть рекламодавці. 
Редакція не завжди поділяє думку авторів. У 
номері використана інформація з Інтернету.

Кросворд

Посвідчення радника голови Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації на громадських засадах від 08.08.2017 №746 на ім’я 

Сінцова Геннадія Львовича вважати недійсним

Київ.org

Транспортна інфраструктура столиці

Кличко: Залишити своє авто у недозволеному 

місці коштуватиме понад тисячу гривень

Одним із завдань столичної влади є впоряд-

кування трафіку на вулицях міста. Допомогти 

у цьому має новий «Закон щодо реформуван-

ня сфери паркування транспортних засобів», 

який у вересні набуває чинності.

 Штраф за парковку в недозволеному місці пере-
вищуватиме тисячу гривень. Про це заявив мер Ки-
єва Віталій КЛИЧКО в ефірі телеканалу «Прямий».

За його словами, новий закон про паркування 
дозволить навести лад на вулицях великих міст. 
Зокрема, у столиці. 

«За кілька місяців вступить в дію закон про пар-
кування. Група «УДАР» в парламенті цей закон від-
стояла. І він дасть можливість наповнювати міс-
цеві бюджети. А головне – поліпшити ситуацію на 
дорогах. І не тільки в Києві, а й в усіх містах країни. 
Штрафи для водіїв, які порушують правила парку-

вання, будуть достатньо високими», – підкреслив 
КЛИЧКО. 

За словами мера столиці, нині в Києві розробля-
ють нову систему паркування. В тому числі – в цен-
трі міста. Також планують запровадити спеціальні 
пільги для автомобілістів, які користуватимуться 
громадським транспортом, залишаючи своє авто 
на перехоплюючих парковках.

«Ми робимо перехоплюючі парковки біля стан-
цій метро. Сьогодні розробляємо систему заохо-
чення для водіїв. – Людина, яка залишить своє авто 
на такій автостоянці, матиме або пільги на проїзд 
у міському транспорті, або взагалі користувати-
меться ним безкоштовно», – зазначив мер столиці. 

За словами Віталія КЛИЧКА, багато паркінгів у сто-
лиці стоять напівпорожні, бо більшість водіїв керу-
ється логікою: чому я повинен платити, коли можу 
залишити свою автівку де завгодно і мені за це ні-
чого не буде. Мер Києва наголосив, що відсутність 
відповідальності за хаотичне паркування на вули-
цях міст призвела до критичної ситуації на дорогах. 
Тому штрафи за такі порушення будуть значними. 

«Для безвідповідальних водіїв можу сказати: 
залишити своє авто у недозволеному місці буде 
коштувати понад тисячу гривень. Я нагадаю, у Ки-
єві встановлено багато камер відеоспостережен-
ня. – Понад 6 тисяч. До кінця року їх буде більше 
10 тисяч. І вони фіксують всі порушення. Це дуже 
ефективна система і ми використовуватимемо всі 
її можливості», – підкреслив КЛИЧКО. 

(http://kiev.klichko.org)

Фото: https://economics.unian.net

 Жорсткі реформи в комунальній сфері

НКРЕКП схвалила підвищення для 

«Київтеплоенерго» тарифів

 на опалення для населення

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та кому-

нальних послуг (НКРЕКП) схвалила з 1 серпня 

збільшення тарифу для комунального під-

приємства Київської міської державної ад-

міністрації (КМДА) «Київтеплоенерго» на 

виробництво теплової енергії, яка викорис-

товується для надання населенню послуг з 

централізованого опалення і централізова-

ного постачання гарячої води на 0,2%, або на 

1,53 гривень/Гкал, до 784,58 гривень/Гкал у по-

рівнянні з діючими тарифами енергокомпанії 

«Київенерго» (без ПДВ).

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 
комісії 14 червня, передають «Українські новини».

Після цього проект рішення буде винесено на 
громадські слухання.

Згідно обгрунтуванням до видачі ліцензій, «Ки-
ївтеплоенерго» планує здійснювати виробництво 
електричної і теплової енергії на телплоелектро-
централях (ТЕЦ): ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 (обидві – Київ).

У проекті рішення також зазначено, що та-
риф на відпуск електричної енергії буде на рівні 
182,93 коп/кВт-година; на виробництво теплової 
енергії для надання релігійним організаціям по-
слуг з централізованого опалення і централізова-
ного постачання гарячої води – 479,06 гривень/
Гкал, установам, які фінансуються за рахунок дер-
жавного та місцевих бюджетів – 1 171,89 гривень/
Гкал і для потреб інших споживачів – 1 181,05 гри-
вень/Гкал.

Остаточний тариф на теплову енергію, який 
включає в себе не тільки тариф на виробництво, 
а ще й тариф на транспортування і постачання те-
плової енергії, буде встановлювати КМДА. 

(https://ukranews.com)

Фото: https://ukranews.com
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