
ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТОРІНЦІ

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТОРІНЦІ

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

№3 (3) Липень 2018№3 (3) Липень 2018
Громадсько-політична газетаГромадсько-політична газета

Створення «ручної» Громадської ради Створення «ручної» Громадської ради 

при Мінрегіонрозвиткупри Мінрегіонрозвитку

Киян попередили про зростання ціни Киян попередили про зростання ціни 

на водопостачанняна водопостачання

Районним радам у Києві бутиРайонним радам у Києві бути

Маляревич: Стадіон «Русанівець» – це Маляревич: Стадіон «Русанівець» – це 

олімпійський об’єкт, який буде відповідати олімпійський об’єкт, який буде відповідати 

усім професійним стандартам  усім професійним стандартам  

Кличко підписав розпорядження про подорожчання в 

Києві з 14 липня проїзду в громадському транспорті   

У Мін’юсті відбулося експертне обговорення «Громадські 

ради як інституція взаємодії влади та громади»

Ефективне партнерство держави та громадянського сус-
пільства є актуальним для проведення реформ в Україні. 
З метою напрацювання дієвого механізму співпраці гро-
мадських організацій з органами влади 9 липня відбулося 
експертне обговорення «Громадські ради як інституція вза-
ємодії влади та громади». Захід ініційований Громадською 
радою при Міністерстві юстиції та організований спільно 
із Міністерством юстиції України, Координаційним коміте-
том Громадських рад при КМДА та РДА в м.Києві, Київською 
громадською платформою неурядових організацій та Мо-
лодіжним центром комунікацій. (http://kiev.carpediem.cd)

У заході взяли активну участь разом зі своїм очільником 
Богданом Назаренком представники Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) та пред-

ставники інших громадських інститутцій, загальною кіль-
кістю близько 100 осіб. Вони обговорили найактуальніші 
питання розвитку громадянського суспільства. Адже важ-
ливо напрацювати дієвий механізм співпраці з органами 
влади.

  «Держава і державні органи не можуть існувати самі по 
собі. У жодного державного органу не може бути ніякого 
завдання, ніякої мети без громадськості, тому що єдина 
мета, з якою існують і працюють всі державні органи – це 
надання послуг у будь-якій сфері (управління, охорони, 
медичній тощо) для громади, для своїх громадян. Ступень 

Громадянське суспільство
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12 липня в УНІАН відбулася прес-конференція  
на тему: «Знищення проявів демократії та євро-
пейських цінностей або імітація європейськості 
«по-регіональному» під час формування Гро-
мадської ради при Міністерстві регіонального 
розвитку». Мова йшла про перебіг подій, фаль-
сифікації та порушення законодавства ініціатив-
ною групою по проведенню установчих зборів 

щодо створення нового складу Громадської 
ради при Міністерстві регіонального розвитку. 
Були висвітлені подробиці проведення уста-
новчих зборів, деталі роботи правоохоронців, 
зокрема мова йшла про побиття жінок та недо-
пущення делегатів до зборів.  

Представники громадськості вимагають від 
віце-прем’єра Зубка створити нову ініціативну 
групу з формування Громадської ради при Мінре-
гіоні. У разі відсутності реакції з боку Зубка і Грой-
смана, представники громадськості мають намір 
звертатися до міжнародних інституцій та фондів.

Представники громадськості вимагають від 
віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка створити 
нову ініціативну групу з формування Громад-
ської ради при Міністерстві регіонального роз-
витку та житлово-комунального господарства, 
а також не підписувати розпорядчі документи 
щодо затвердження нинішнього складу Гро-
мадської ради в зв’язку з порушеннями при 

його формуванні. Про це на прес-конференції в 
УНІАН повідомив голова Громадської ради при 
КМДА Богдан Назаренко. «Ми вимагаємо від 
віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка не підпису-
вати розпорядчі документи щодо затвердження 
нового складу Громадської ради при Міністер-
стві регіонального розвитку та житлово-кому-
нального господарства. Друге –  провести служ-
бове розслідування щодо службових осіб – Льва 
Парцхаладзе, В’ячеслава Негоди та Сніжани 
Шульги на предмет злочинної діяльності та без-
діяльності при формуванні Громадської ради 

при Мінрегіоні. Також, ми вимагаємо від міністра 
Зубка створити нову ініціативну групу по форму-
ванню нової Громадської ради при Мінрегіоні», – 
заявив він. 

Також Назаренко закликав Зубка дати право-
ву оцінку діям нинішнього голови ініціативної 
групи Міхайліді в зв’язку з порушеннями при 
формуванні Громадської ради. Крім цього, пред-
ставники громадськості звернулися до прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана з вимогою 
вплинути на ситуацію. «Ми звертаємося до 
Володимира Гройсмана, щоб він звернувся до 
Геннадія Зубка з проханням не підписувати роз-
порядчі документи щодо затвердження нового 
складу Громадської ради. Також, провести роз-
слідування щодо посадових осіб Мінрегіону і 
пояснити, на підставі чого співробітники Нацпо-
ліціі перешкоджали зареєстрованим представ-
никам громадянського суспільства в доступі до 
установчих зборів при Мінрегіоні, яке відбулося 
4 липня в Києві за адресою: проспект Лобанов-
ського, 51», – сказав Назаренко, додавши, що 

поліція незаконно використовувала спецзасоби 
до мирних громадян, які хотіли реалізувати своє 
законне право – бути присутніми на установчих 
зборах по формуванню нової Громадської ради.  

При цьому Назаренко зазначив, що, в разі від-
сутності реакції з боку Зубка і Гройсмана, пред-
ставники громадськості будуть звертатися до 
Координаційної ради сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства та вимагати проведен-
ня парламентський слухань. У свою чергу, при-
сутній на прес-конференції голова громадської 
організації «Звіринецький сквер» Євген Лебедєв 
заявив, що представники громадськості будуть 
звертатися до міжнародних інституцій та фондів, 
щоб ті дали свою оцінку ситуації з формування 
Громадської ради. «Буде судовий розгляд справ, 
а також будемо звертатися в посольства Європи 
для того, щоб вони дали свою оцінку ситуації, і 
будемо звертатися в інші міжнародні інститути 
і фонди, які співпрацюють з Мінрегіоном», – 
сказав він, додавши, що інститут громадських 
рад в Україні створено за кошти міжнародних 
донорів. Також присутній на прес-конференції 
заступник голови громадської організації «Чор-
на Рада» Андрій Бобровський заявив про по-
рушення при обранні нової Громадської ради. 
«У цьому році Громадська рада при Мінрегіоні 
втратила свої повноваження і Зубко оголосив 
про створення ініціативної групи з формування 
нової ради. Багатьом організаціям було відмов-
лено в прийнятті документів. Під час перегляду 
документів все було влаштовано таким чином, 
що не було зрозуміло, чому одні громадські ор-
ганізації були допущені до участі в установчих 

зборах, а інші ні. Ми вважаємо, що список гро-
мадських організацій був сфальсифікований з 
метою усунення неугодних», – сказав він. При-
сутній на прес-конференції голова Голосіївської 
районної організації «УКРОП» Олександр Юр-
ченко зазначив, що інститут громадських рад 
є зв’язком між органами виконавчої влади та 
громадянським суспільством. «На жаль, цей ін-
ститут не має ніяких механізмів. Він створений 
тільки для залучення громадськості до держав-
них процесів з метою контролю влади. Сумно, 
що ми стали свідками тиску на представників 
громадянського суспільства», – сказав він. Як 
повідомляли в УНІАН, раніше представники гро-
мадськості заявляли про втручання з боку ке-
рівництва Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України при формуванні Громадської 
ради, яка покликана забезпечити громадський 
контроль за діяльністю Міністерства. (https://
press.unian.net)  

Громадський діяч, волонтер Антон Дубішин 
зазначив після прес-конференції: «Ми в УНІАН 
розповіли про несанкціоновані вибори в Гром-
раду при Мінрегіоні, про побиття журналіста і 
людей, а також про позови до суду і подальші 
дії тих, кого «викинули» з ради». (https://www.
facebook.com/Антон Дубішин)  

 За день до установчих зборів при Мінрегіоні, 
3 липня під будівлею Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ проходила 
акція протесту. Причина все та ж, близько 50 

громадським організаціям відмовили в участі в 
установчих зборах Громадської ради при Мініс-
терстві.

На думку активістів, чиновники намагаються 
створити «ручну» Громадську раду, яка буде їм 
підконтрольна. 

Мітингувальники тримали в руках плакати з 
написами: «Закон не дишло», «Громада має фор-
муватись чесно», «Стоп корупції у громадському 
секторі». (https://krapka.club/)

участі представників громадськості в державних органах 
влади є яскравим маркером розвиненої демократії та де-
мократичних ініціатив у державі», – зазначила у вітально-
му слові заступник Міністра юстиції з питань державної 
реєстрації Олена Сукманова.

Посол Ради Європи в Україні Мортен Енберг подяку-

вав Міністерству юстиції за запрошення та відзначив, що 
для Ради Європи це важливий захід. Він підкреслив, що в 
Україні сформувалося дуже сильне та компетентне грома-
дянське суспільство, яке постійно залучається до проек-
тів ЄС та допомагає втілити їх у життя.

Про подальшу координацію та механізми взаємодії 
між Громадськими радами розповів голова Громадської 
ради при Міністерстві юстиції України Андрій Гінкул. Він 
звернув увагу, що участь громадськості постійно збільшу-
ється, а це тягне за собою і збільшення відповідальності 
громадських організацій. «Збільшуючи свободу, ми збіль-
шуємо відповідальність. Тобто ми повинні не просто бути 
набором лозунгів, а мати механізм представлення пропо-
зицій, аналітики та позицій», – зазначив Андрій Гінкул.

Також під час експертного обговорення Директор 
департаменту взаємодії з органами державної влади 
Мін’юсту Ілля Лозінський повідомив, що Міністерство 
юстиції зараз працює над проектом постанови, яка ре-
гламентує діяльність Громадських рад. Крім того, він по-
зитивно оцінив професіоналізм громадських активістів та 
експертів. 

В межах заходу Генеральний директор Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції Юлія 
Зайченко презентувала результати роботи Директорату. 
В Міністерстві юстиції крім цього Директорату створений 
ще Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та 

правової обізнаності.
«Саме Директорати мають стати потужними аналітични-

ми центрами, які будуть пропонувати політичному керів-
ництву Міністерства якісно розроблену оцінку впливу та 
альтернативи вирішення проблемних ситуацій», – наголо-
сила Юлія Зайченко.  (https://www.kmu.gov.ua) (http://kiev.
carpediem.cd)
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Демократія

Створення «ручної» Громадської ради при Мінрегіонрозвитку
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Стадіон «Русанівець» (вул. Шамо, 
10-12) в Дніпровському районі столи-
ці після реконструкції може стати но-
вою тренувальною базою для легко-
атлетів, а його рівень буде відповідати 
рівню сучасних олімпійських об’єктів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, 
на сьогодні вже виконана дренажна 
основа з щебеню і відсіву для подаль-
шого укладання штучної трави на 
футбольному полі.

Крім того, на бігових доріжках по-
кладено чорновий шар асфальту, 

який в подальшому буде покритий су-
часним спортивним поліуретановим 
покриттям.

Демонтовані залишки конструкцій 
старих аварійних трибун, і виконана 
основа для облаштування нових об-
ладнаних навісом трибун на 480 місць.

Закладено фундамент і розпоча-
то монтаж металевих конструкцій 
павільйону, в якому передбачені 
необхідні для повноцінного функці-
онування стадіону приміщення: роз-
дягальні для спортсменів з душовими 

і санвузлами, санвузли для глядачів, 
медпункт, тренерські, приміщення 
для зберігання спортивного інвента-
рю та пункт охорони з відеоспостере-
женням.

За проектом залишилося заверши-
ти будівництво адміністративної бу-
дівлі, провести зовнішнє електропос-
тачання, освітлення, зовнішні мережі 
водопроводу і каналізації, а також по-
будувати огорожу території стадіону.

Також буде встановлено спортивне 
освітлення, інформаційне табло, про-
ведено благоустрій території, а сам 
стадіон буде оснащений необхідним 
спортивним інвентарем.

Планується, що стадіон буде від-
критий навесні наступного року.
(https://bigkiev.com.ua) 

 Олесь Маляревич, перший заступ-
ник голови (з питань інвестиційної ді-
яльності) Постійної комісії Київської 
міської ради з питань бюджету та со-
ціально-економічного розвитку,  за-
значав,  що  раніше  передбачали за-
вершити реконструкцію ще до кінця 
травня 2018-го.  Одначе, проблема 
одна – фінансування. Доводиться її 
вирішувати. Депутат міськради від 
Русанівки Олесь Маляревич інформу-
вав своїх виборців, що в квітні «відбу-

лась робоча виїздна нарада стосовно 
завершення реконструкції стадіону 
«Русанівець».

Були присутні: Ганна Старостенко 
(заступник голови КМДА з гуманітар-
них питань), Вадим Гутцайт (голова 
управління молоді та спорту) та вико-
навці (КП Житлоінвестбуд УКБ)».

«Стадіон «Русанівець» – це олімпій-
ський об’єкт, який буде відповідати 
усім професійним стандартам (роз-
мір кола – 400 м, розмір футбольного 
поля 90х60, професійне освітлення, 
трибуни, професійне футбольне по-
криття та покриття бігових доріжок, 

повний набір професійного легкоат-
летичного та футбольного обладнан-
ня.

Стадіон «Русанівець» – спортивне 
серце та легенда Русанівки і віднови-
ти його є завданням Київської міської 
влади! Тут зможуть займатись спор-
том школярі, вихованці спортивних 
шкіл, збірна України з легкої атлети-
ки, аматорські футбольні команди 
та спортсмени-аматори», – зазначив 
Олесь Маляревич. Він подякував ки-
ївським платникам податків та меру 
Києва Віталію Кличку. (https://www.
facebook.com/Олесь Маляревич)  

Експерти з місцевого самовряду-
вання, деякі депутати Київради, пред-
ставники громадських рад при КМДА 
та РДА провели 6 липня круглий стіл 
«Районні ради: становлення, реаль-
ність, перспективи».

Учасники заходу обговорили важ-
ливість децентралізації, самовря-
дування та агломерації в контексті 
столиці, її районів і околиць. Підняли 
питання і нинішнього реального стану 
місцевого самоврядування в Києві. Зо-
крема його кризовий стан через від-
сутність районних рад.

«Існує маса невирішених питань на 
рівні районів. Гадаю, тільки після ви-
борів до райрад можна буде адекват-
но говорити про округи з депутатами 
та вирішення питань районів. Адже 
тільки так кияни матимуть депутатів, 
до яких можна буде фізично «дотягну-
тися». Як це зробити? Вважаю, що нам 
слід виходити на новий формат, аніж 
просто звернення до чиновників. Іс-
нують інструменти прямої демократії, 
як, наприклад, місцеві інціативи. Тиск 
громади примусив би Київраду на рів-
ні персонального голосування чітко 
зафіксувати свої ставлення до район-
них рад», – наголосив голова фракції 
«Об’єднання «Самопоміч» у Київраді 
Сергій Гусовський.

Результатом обговорень стало ство-
рення робочої групи. Учасники заходу 

впевнені: створення райрад у Києві 
стане прикладом якісної реформи му-
ніципального управління і сприятиме 
підвищенню добробуту та якості жит-
тя усіх киян. (https://www.facebook.
com/SamopomichKyiv      http://kyiv.
samopomich.ua) 

 Перше засідання робочої групи з 
формування районного в місті Києві 
самоврядування (відновлення роботи 
районних у місті Києві рад) відбулося 
в КМДА 19 липня.

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

«Районні ради: становлення, реаль-

ність та перспективи» від 6 липня 

2018 року, м. Київ:

Учасники круглого столу,
УСВІДОМЛЮЮЧИ незворотність 

курсу України на подальше погли-
блення децентралізації влади,

ЗАСВІДЧУЮЧИ, що децентралізація 
є одним із першочергових напрямів 
демократичних реформ в Україні,

ПОДІЛЯЮЧИ головну мету децен-
тралізації – посилення ролі місцевого 
самоврядування та наділення пред-
ставницьких органів територіальних 
громад більшим обсягом повнова-
жень щодо управління місцевими 
справами, 

КЕРУЮЧИСЬ потребою розвитку ін-
ституцій місцевого самоврядування в 
Києві та розподілу повноважень між 
ними за принципом субсидіарності,

ВРАХОВУЮЧИ необхідність прове-
дення реформ муніципального управ-
ління задля підвищення добробуту і 
якості життя мешканців столиці, 

ВИЗНАЮЧИ дії минулої влади по-
милковими та такими, що суперечать 
курсу України на децентралізацію, зо-
крема, в частині внесення у вересні 
2010 року змін до Закону України «Про 
столицю України – місто-герой Київ», 
якими було передбачено, що районні 
в місті Києві ради не є обов’язковим 
елементом системи місцевого само-
врядування міста Києва, та прийняття 
Київською міською радою рішення 
«Про питання організації управління 
районами у м. Києві» від 9 вересня 
2010 року № №7/4819, яким було лік-
відовано районні у місті Києві ради,

ВІДЗНАЧАЮЧИ актуальність рі-
шення Київської міської ради «Про 
управління районами у місті Києві» від 
23 липня 2015 року №787/1651, яким 
в кожному з 10 районів у місті Києві 
було утворено місцеві ради та перед-
бачено перелік їх повноважень,

ВИКОНУЮЧИ приписи Закону Укра-
їни «Про столицю України – місто-ге-
рой Київ» щодо здійснення місцевого 
самоврядування територіальною гро-
мадою міста як безпосередньо, так і 
через Київську міську раду, районні в 
місті ради та їх виконавчі органи, 

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ, що поглиблення 
децентралізації та посилення міс-
цевого самоврядування мають бути 
спрямовані на визначення завдань 
та інструментів для розв’язання со-
ціальних проблем, підвищення рівня 
економічного потенціалу територій та 
покращення управління містом, 

ЗАСВІДЧУЮЧИ спільні цінності де-
мократії, відкритості, прозорості і 
ефективності міського управління, 
необхідності його реформування на 
основі європейського досвіду та учас-
ті громади у вирішенні проблем міста,

ВИРІШИЛИ:
1. Визнати актуальність чинного 

рішення Київської міської ради «Про 

управління районами у місті Києві» 
№787/1651 від 23 липня 2015 як базо-
вої платформи діяльності районних у 
місті Києві рад. 

2. Погодити необхідність продо-
вження та інтенсифікації діалогу з гро-
мадським сектором щодо визначення 
оптимального переліку повноважень 
районних у місті Києві рад, який би 
найбільше відповідав потребам та ін-
тересам громади міста Києва. 

3. Громадській раді при Київській 
міській державній адміністрації та 
громадським радам при районних у 
місті Києві державних адміністраціях 
направити звернення до Центральної 
виборчої комісії з вимогою призначи-
ти, відповідно до частини сьомої стат-
ті 14 та частини п’ятої статті 15 Закону 
України «Про місцеві вибори», перші 
вибори до районних у місті Києві рад 
у порядку, визначеному законодав-
ством України (проект звернення до-
дається). 

4. Задля привернення суспільної 
уваги до проблеми необхідності від-
новлення районних у місті Києві рад, 
утворити робочу групу з учасників 
круглого столу та/або уповноважених 
представників експертного середо-
вища, з метою розгляду можливості 
громадським радам при районних у 
місті Києві державних адміністраціях 

забезпечити проведення зустрічей 
відповідних районів у місті Києві у 
форматі просвітницьких семінарів та 
обговорень до 1 серпня 2018 року. 
Робочій групі до 1 вересня 2018 року 
погодити план проведення відповід-
них заходів по районним у місті Києві 
державним адміністраціям. 

З вересня 2018 року розпочати про-
ведення просвітницьких семінарів та 
обговорень в районах міста Києва за 
попередньо погодженим графіком. 

За результатами обговорень підвес-
ти підсумки діяльності та узагальнити 
їх у формі резолюції, яку подати на по-
годження Громадській раді при Київ-
ській міській державній адміністрації.

5. Моніторинг реалізації цієї Резо-
люції покласти на Комітет з питань 
суспільних комунікацій, децентралі-
зації, самоврядування та агломера-
ції Громадської ради при виконав-
чому органі Київської міської ради 
(КМДА).

6. За результатами проведення про-
світницьких семінарів та консультацій 
і узагальнення пропозицій визначити 
юридичні механізми відновлення ра-
йонних у місті Києві рад, у тому числі 
через внесення на розгляд Київської 
міської ради місцевої ініціативи з від-
повідного питання.  (https://www.
facebook.com/ Тарас Білінський)
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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
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«Телефони довіри»  

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

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

Спорт

Самоврядування

Маляревич: Стадіон «Русанівець» – це олімпійський об’єкт, який 
буде відповідати усім професійним стандартам  

Планується, що спортивний комплекс буде відкритий навесні наступного року

Районним радам у Києві бути

Фото:http://kyiv.samopomich.ua

Фото:http://kyiv.samopomich.ua

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

Ілюстрація:https://bigkiev.com.ua
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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 26 липня 2018 р.

Замовлення № 182006
Наклад 2000 екз.

Адреса редакції:

Вулиця Глибочицька, 13
м. Київ, 04050

 (044) 290-89-28

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 
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Житлово-комунальні тарифи

Киян попередили про зростання ціни 

на водопостачання

21 червня Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП) встановила на 2018 рік 
для Київводоканалу нові тарифи, які наберуть чин-
ності з дня, наступного за днем їх опублікування в 
офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий 
кур’єр».

Київводоканал має три види тарифу:
 Перший вид тарифу актуальний лише для во-

доканалів-сателітів Київводоканалу, які діють на 
території Київської області. Наприклад, МКП «Водо-
канал» міста Вишгород, КП «Ірпіньводоканал» тощо.

Другий вид тарифу призначений для наступних 
категорій населення:

1) мешканці приватного сектору,
2) колективні споживачі (ЖЕК, ЖЕО, ОСББ, керуючі 

компанії і т.д.),

3) юридичні особи.
Третій вид тарифу можна найчастіше побачити 

у платіжках за користування холодним водопос-
тачанням та водовідведенням – він стосується пе-
реважної більшості мешканців багатоповерхових 
будинків.  Крім того, цей тариф застосовується для 
власників нежитлових приміщень в житловому фон-
ді. Цей вид тарифу зросте на 7,9%.

Підсумовуючи зазначене, підкреслюємо: якщо у 
вашій платіжці виконавцем послуг значиться Київ-
водоканал, тариф на водопостачання та водовідве-
дення не може бути вищим, ніж 16,716 грн (з ПДВ) 

за 1 куб. м.
Тариф на вказані послуги може бути вищим у 

випадку, якщо у вас немає прямого договору з 
Київводоканалом, і виконавцем послуг значиться 
інша організація (ЖЕК, ЖЕО, ОСББ, керуючі ком-
панії і т.д.), яка купує у Київводоканалу послуги 
на правах колективного споживача (другий вид 

тарифу). Зазвичай такі посередники виставля-
ють кінцевому споживачеві рахунки, беручи за 
основу третій вид тарифу, однак вартість послуг 
може бути і вищою.

При цьому варто зазначити, що переважна біль-
шість багатоповерхових будинків столиці (86%) 
отримують послуги з холодного водопостачання та 
водовідведення на основі індивідуальних прямих 
договорів з Київводоканалом. Лише 16% багатопо-
верхівок отримують такі послуги через посередни-
ка.

По всіх питаннях, пов’язаних з тарифом, можна 
звернутися до одного з Центрів обслуговування 
споживачів Київводоканалу (ЦОС), або до одного з 
численних Центрів комунального сервісу (ЦКС). Та-
кож консультацію можна отримати, зателефонував-
ши на гарячу лінію Київводоканалу: (044) 202-02-02. 
(https://vodokanal.kiev.ua) 

Транспортні тарифи

Кличко підписав розпорядження про подорожчання в 

Києві з 14 липня проїзду в громадському транспорті   
Тарифи зросли вдвічі – до 8 грн за одну поїздку

З 14 липня в київському метро, автобусі, трамваї, тро-
лейбусі, фунікулері та міській електричці подорожчав 
проїзд. Тепер за проїзд у громадському транспорті сто-
лиці доводиться платити по 8 гривень.

Розпорядження було зареєстровано в Головному те-
риторіальному управлінні юстиції в Києві 6 липня.

Згідно з документом, вартість разового квитка на 
всі види громадського транспорту в Києві, включаючи 
міську електричку, складає 8 гривень. 

Про це повідомляє Офіційний портал Києва, посила-
ючись на підписане відповідне розпорядження Київ-
ської міської державної адміністрації.

Так, згідно з документом, пасажири, які регулярно 
їздять громадським транспортом і користуються сис-
темою поповнення безконтактних карток, матимуть 
можливість сплачувати за 1 поїздку в метрополітені від 
6,50 грн (у разі одноразового придбання 50 поїздок). 
Разовий квиток коштуватиме 8,00 грн. Термін дії без-
контактної картки збільшується із 6 до 12 місяців та об-
числюватиметься не з дати останнього поповнення, а з 
дати останнього використання. Кількість поїздок, одно-

разово придбаних на пластикову безконтактну картку, 
не може перевищувати 50 одиниць, а загальна кількість 
таких поїздок не може перевищувати 100 одиниць. За-
ставна вартість пластикової безконтактної карти вста-
новлена у розмірі 15 грн. Вартість невикористаних 
поїздок, що залишилися на пластиковій безконтактній 
картці, термін якої закінчився, не повертається.

Як зазначається, пасажири, які користуються місяч-
ними проїзними квитками сплачуватимуть за 1 поїздку 
від 6,14 грн (у місячному проїзному квитку на 4 види 
транспорту) до 6,50 грн (у місячному проїзному квитку 
на 1 вид наземного транспорту). При цьому, у місячних 
проїзних квитках на наземні види транспорту та міську 
електричку кількість поїздок залишатиметься необме-
женою. 

Вартість проїзного квитка на один календарний мі-
сяць у наземному транспорті (без обмеження кількості 
поїздок) коштуватиме 390 грн, а у метрополітені – 610 
грн; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїз-
док) – 570 грн; на 2 види транспорту (наземний + метро 
на 62 поїздки) – 670 грн.

Окрім того, у КП «Київський метрополітен» запро-
ваджуються нові проїзні квитки, що використовувати-
муться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календар-
них днів (за 75 грн), 14 поїздок на 7 днів (за 104 грн) та 
30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 грн). Такі види 
проїзних будуть зручними для туристів та гостей міста.

Лише у разі придбання жетону або разового квитка, 
пасажири сплачуватимуть за 1 поїздку у міському тран-
спорті 8 грн.

Відповідно до розпорядження, збережено пільги на 
проїзд громадським транспортом для пенсіонерів, ве-
теранів АТО, чорнобильців та інших пільгових категорій 
населення. (https://www.ukrinform.ua)

Ілюстрація:https://vodokanal.kiev.ua

Таблиця:https://kyivcity.gov.ua
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