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Ðóéíóâàííÿ ìîñòó íà Øóëÿâö³:
ñëîâî ôàõ³âöÿì

Òîæ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè âèð³øèëè ñòâî-
ðèòè ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà ðîçñë³äó-
âàòèìå ðóéíóâàííÿ Øóëÿâñüêî-
ãî øëÿõîïðîâîäó, êóëüì³íàö³ÿ
êîòðîãî ñòàëàñÿ ìèíóëîãî ïîíå-
ä³ëêà. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â äàâ ïðîòîêîëüíå
äîðó÷åííÿ ñòâîðèòè ðîáî÷èé îð-
ãàí ç ÷èñëà äåïóòàò³â òà ôàõ³â-
ö³â-åêñïåðò³â, ÿê³ çàéìàòèìóòü-
ñÿ âñòàíîâëåííÿì îá’ºêòèâíèõ
ïðè÷èí òà ôàêò³â, ùî ïðèçâåëè äî
ðóéíóâàííÿ øëÿõîïðîâîäó.

«ß ñòàâëþñÿ ç âåëèêîþ ïîâà-
ãîþ äî òèõ ÷ëåí³â íàøî¿ êîìàí-
äè, ÿê³ ïðèéíÿëè öèâ³ë³çîâàíå
ð³øåííÿ ³ ñêëàëè ïîâíîâàæåííÿ.
ßêùî ìè æèâåìî â ºâðîïåéñüê³é
êðà¿í³, ï³äõîäè ìàþòü áóòè ºâ-
ðîïåéñüêèìè. Ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³
ïîæåðòâóâàòè âëàñíèìè àìá³ö³-

ÿìè çàðàäè åôåêòèâíî¿ ðîáîòè
êîìàíäè, âèêëèêàþòü ïîâàãó. Òà
ðàçîì ³ç òèì, º íå ëèøå òîï-ìå-
íåäæåðè, ùî â³äïîâ³äàþòü çà
òðàíñïîðòíó ãàëóçü çàãàëîì, à é
êåð³âíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè çä³éñíþ-
âàòè îáñëóãîâóâàííÿ, ïðîåêòó-
âàííÿ,ðåãóëÿðíå îáñòåæåííÿ,à òà-
êîæ ïîâèíí³ áóëè ðîçðîáèòè ïðî-
åêò ðåêîíñòðóêö³¿ åñòàêàäè. Âñ³
â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè ìàþòü áóòè
íå ëèøå â³äñòîðîíåí³, à é ïîíåñ-
òè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî áóê-
âè çàêîíó»,— íàãîëîñèâ Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â.

Íàðàç³, ÿê ïåðåä öèì ïî³í-
ôîðìóâàâ äåïóòàò³â Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî,
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Ñà-
ãàéäàê, äèðåêòîð ÊÊ «Êè¿âàâòî-
äîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ òà ãî-
ëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ìàêñèì
Øêóðî íàïèñàëè çàÿâè ïðî ñêëà-
äàííÿ ïîâíîâàæåíü.

Âñòàíîâèòè âñ³õ ïðè÷åòíèõ
îñ³á äî ðóéíóâàííÿ Øóëÿâñüêî-
ãî øëÿõîïðîâîäó ÿêðàç ³ ìàº â³ä-
ïîâ³äíà ðîáî÷à ãðóïà. Ãîëîâè äå-
ïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âðàäè
ïîâèíí³ íàäàòè äî ñåêðåòàð³àòó
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ê³ëüê³ñíîãî òà
ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ö³º¿ ðîáî-
÷î¿ ãðóïè äî 9 áåðåçíÿ. Òàêîæ, çà
íåîáõ³äíîñò³, äî íå¿ çàëó÷àòè-
ìóòü íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü åêñïåð-
ò³â â ãàëóç³ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè.

Çâ³ò äåïóòàò³â — àäåêâàòíèé
ä³àëîã ç êèÿíàìè

×èííå çàêîíîäàâñòâî ïåðåä-
áà÷àº îáîâ’ÿçîê äåïóòàò³â ì³ñöå-
âî¿ ðàäè ïåð³îäè÷íî, àëå íå ð³ä-
øå îäíîãî ðàçó íà ð³ê, çâ³òóâàòè
ïðî ñâîþ ðîáîòó ïåðåä âèáîðöÿ-
ìè. Ùîïðàâäà, öÿ íîðìà ÷³òêî íå
âèçíà÷àº ñòðîêè òà ôîðìè çâ³-
òóâàííÿ äåïóòàò³â ì³ñöåâî¿ ðà-
äè, à òàêîæ íå êîíêðåòèçóº îñî-

áëèâîñò³ çâ³òóâàííÿ. Òîæ öå çàâ-
äàííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà ð³øåííÿ
ì³ñöåâèõ ðàä.

Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, Êè¿âðàäà
âîñüìîãî ñêëèêàííÿ ç ïî÷àòêó
êàäåíö³¿ çàäåêëàðóâàëà â³äêðè-
ò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü ó ñâî¿é ðîáî-
ò³. Çà äîòðèìàííÿì öèõ íîðì
ïèëüíî ñòåæàòü àâòîðèòåòí³ ÃÎ,
ÿê³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü áåç îáìå-
æåíü êîíòàêòóâàòè ç äåïóòàòà-
ìè, â³äâ³äóâàòè âñ³ çàñ³äàííÿ ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é òà çàñ³äàííÿ Êè-
¿âðàäè. Íà çàóâàæåííÿ òà âèñíîâ-
êè ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â îïè-
ðàþòüñÿ ÇÌ² òà áåçïîñåðåäíüî
êèÿíè, ÿê ïîòåíö³éí³ âèáîðö³.

«Íåùîäàâí³ çàóâàæåííÿ ãðî-
ìàäñüêîãî ðóõó «Îïîðà» ÿêðàç
ñòîñóâàëèñÿ çâ³òíîñò³ äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.—
Òîìó ÿ âèð³øèâ öå âèïðàâèòè òà
íàïðàöþâàòè â³äïîâ³äíèé ïðî-
åêò ð³øåííÿ, ÿêèé óäîñêîíàëèòü
çâ³òóâàííÿ».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ, äåïó-
òàòè ïîâèíí³ ùîð³÷íî äî 31 áå-
ðåçíÿ çâ³òóâàòè ïðî ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü. À äî 1 òðàâíÿ ³íôîðìóâàòè
Êè¿âðàäó ïðî ðåçóëüòàòè îáãîâî-
ðåííÿ çâ³ò³â, çàóâàæåííÿ ³ ïðîïî-
çèö³¿ â³ä òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
òà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü â³ä âèáîð-
ö³â.Çâ³òè îïðèëþäíþþòüñÿ íà îô³-
ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âðàäè òà âè-
ñâ³òëþþòüñÿ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê».

Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ð³-
øåííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà ïîñò³é-
íó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòè-
êè. Òàêå ð³øåííÿ ï³äòðèìàëè 77
äåïóòàò³â �

Â ïð³îðèòåò³ — â³äíîâëåííÿ
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
� Íà öüîìó ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè àêöåíòóâàëè îñíîâíó óâàãó

Òàêà íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíà ñüîãîäí³ äëÿ ñòîëèö³ òåìà áóëà àíîíñîâàíà
äåïóòàòàìè â³ä ÂÎ «Ñâîáîäà» ùå äî îô³ö³éíîãî â³äêðèòòÿ çàñ³äàííÿ ï³ä
÷àñ ïëàíîâîãî áðèô³íãó äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ². Äàë³ ¿¿ ùå á³ëüøå çàãîñ-
òðèâ äîâîë³ ð³çêèé âèñòóï íàðîäíîãî äåïóòàòà â³ä çãàäàíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñè-
ëè (ì³í³ìàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ãîëîñ³â éîìó íàäàëè ïðàâî âèñòóïèòè íà ïî÷àò-
êó). Â³í ïåâíîþ ì³ðîþ ³ ñòàâ êàòàë³çàòîðîì ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â ì³æ
êîëåãàìè-äåïóòàòàìè. Ñïî÷àòêó âåðáàëüíîãî, à äàë³ é ñèëîâîãî. Òîæ ñåêðå-
òàðþ Êè¿âðàäè íå çàëèøàëîñÿ í³÷îãî ³íøîãî, ÿê îãîëîñèòè ïåðåðâó. Ï³ñëÿ
ïîãîäæóâàëüíî¿ ðàäè âñå æ ïåðåì³ã çäîðîâèé ãëóçä. Õî÷à ïîäàëüøèé ðîç-
ãëÿä 174-õ ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî, ÿê³ î÷³êóâàëè ð³øåííÿ ùå ç ïîïåðåä-
íüîãî çàñ³äàííÿ, â³äáóâñÿ âæå ï³ñëÿ îá³äíüî¿ ïåðåðâè.
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Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè áóëî âèð³øåíî ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ÷èñëà äåïóòàò³â òà åêñïåðò³â, ÿê³ ìàþòü ç’ÿñóâàòè îá'ºêòèâí³ ïðè÷èíè, ùî ïðèçâåëè
äî ðóéíóâàííÿ Øóëÿâñüêîãî øëÿõîïðîâîäó

Ì³æ ïàðêàìè «Õðåùàòèé» 
³ «Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà»
çáóäóþòü ìîñòîâèé 
ï³øîõ³äíî-âåëîñèïåäíèé
ïåðåõ³ä

Ì³æ ïàðêàìè «Õðåùàòèé» ³ «Âîëîäèìèð-

ñüêà ã³ðêà» â Ïå÷åðñüêîìó òà Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîíàõ ñòîëèö³ çáóäóþòü ìîñ-

òîâèé ï³øîõ³äíî-âåëîñèïåäíèé ïåðåõ³ä,

ÿêèé äîçâîëèòü îðãàí³çóâàòè áåçïå÷íèé

ï³øîõ³äíèé ³ âåëîñèïåäíèé ðóõ. Çàìîâ-

íèêîì ðîá³ò âèçíà÷åíî ÊÏ «²íæåíåðíèé

öåíòð». Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ä-

ïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Òàê, ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» äîðó÷å-

íî îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòó-

âàííÿ, âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà

ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, îòðèìàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-

ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåð-

æàâíó ïîë³òèêó â ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóð-

íî¿ ñïàäùèíè,— Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè

Óêðà¿íè òà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ,

à òàêîæ ñîö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî îðãà-

íó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â ãàëóç³ îð-

ãàí³çàö³¿, îõîðîíè òà âèêîðèñòàííÿ ïðè-

ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó — Ì³í³ñòåð-

ñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà-

¿íè íà ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ çàõîä³â.

Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò âèêîíóâàòèìåòü-

ñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íî-

ãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà.

Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àòî 
ùîð³÷íèé ìóí³öèïàëüíèé
êîíêóðñ ñåðåä ÎÑÍ³â

Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó

ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ «Ïðî ïðîâåäåí-

íÿ ì³ñüêîãî êîíêóðñó ïðîåêò³â òà ïðî-

ãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ» çàòâåðäæåíî ñêëàä êîíêóðñíî¿ êîì³-

ñ³¿, äî ÿêî¿ óâ³éøëè äåïóòàòè Êè¿âðàäè,

ïðåäñòàâíèêè ÐÄÀ,äåïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ.

Î÷îëþº êîì³ñ³þ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

ßê ïîÿñíèâ â. î. çàñòóïíèêà äèðåêòî-

ðà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é

Â³êòîð Ãàëåòà, âæå â áåðåçí³ â³äáóäåòüñÿ

çàñ³äàííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿,äå áóäóòü âè-

çíà÷åí³ òåðì³íè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó,

÷àñ äëÿ íàïèñàííÿ ïðîåêò³â, ðîçì³ð êîø-

ò³â äëÿ êàòåãîð³é ÎÑÍ. ßê ³ òîð³ê, ïëàíóº-

òüñÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò ïåðåìîæöÿìè çä³é-

ñíþâàòè ÷åðåç åëåêòðîííó ñèñòåìó çà-

êóï³âåëü «ProZorro».

Òðèâàº êàìïàí³ÿ 
ç äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ÃÓ ÄÔÑ ó

ì. Êèºâ³, íèí³ â ñòîëèö³ òðèâàº êàìïàí³ÿ

äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ ãðî-

ìàäÿíàìè ïðîòÿãîì 2016 ðîêó.Äåêëàðà-

ö³ÿ ïîäàºòüñÿ äî 3 òðàâíÿ 2017 ðîêó äî

öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â äåð-

æàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çà ì³ñöåì

ïðîæèâàííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íà

ñóáñàéò³ ÃÓ ÄÔÑ (http://kyiv.sfs.gov.ua) ó

ì. Êèºâ³ ó áàíåð³ «Äåêëàðóâàííÿ äîõî-

ä³â».
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Ó ÄÅÑÍßÍÑÜÊÎÌÓ ðàéîí³ â³ä-
êðèëà ñâî¿ äâåð³ äëÿ â³äâ³äóâà-
÷³â àìáóëàòîð³ÿ ñ³ìåéíî¿ ìåäè-
öèíè íà áóëüâ. Âèãóð³âñüêîìó, 4.
Ñó÷àñíèé ìåäè÷íèé çàêëàä çà-
áåçïå÷èòü êðîêîâó äîñòóïí³ñòü
äëÿ 15000 äîðîñëèõ òà 2500 ä³-
òåé. Íà ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó òà
ïðèäáàííÿ ñó÷àñíîãî óñòàòêó-
âàííÿ áóëî âèòðà÷åíî 536 òèñ
ãðí. Çà ö³ êîøòè ó çàêëàä³ ç’ÿâèâ-
ñÿ êàðä³îãðàô, àïàðàòóðà äëÿ âè-
ì³ðþâàííÿ ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³,
ïóëüñîìåòðè, ìåáë³. Òàì çíàõî-
äèòüñÿ êàá³íåò çàâ³äóþ÷îãî, äâà
êàá³íåòè ë³êàð³â, ïðîöåäóðíà òà
ñëóæáîâå ïðèì³ùåííÿ. Ïðèéîì
ïðîâîäèòèìóòü 7 ë³êàð³â çàãàëü-
íî¿ ïðàêòèêè ó òðè çì³íè. Ó ðà-
ç³ íåîáõ³äíîñò³, ìîæíà áóäå çðî-
áèòè åëåêòðîêàðä³îãðàìó, âèì³-
ðÿòè òèñê, ïåðåâ³ðèòè ð³âåíü öóê-
ðó â êðîâ³, áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ
âíóòð³øíüîì’ÿçîâ³ òà âíóòð³ø-
íüîâåíí³ ³í’ºêö³¿, ñòàâèòèñÿ êðà-
ïåëüíèö³. Ïëàíóºòüñÿ òàêîæ îð-
ãàí³çóâàòè çàá³ð êðîâ³ òà çíà÷íî

ðîçøèðèòè ñïåêòð íàäàííÿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè.

Ìåøêàíêà Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó ²ðèíà Àíàòîë³¿âíà ²âàíîâà äëÿ
îòðèìàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ðà-
í³øå çâåðòàëàñÿ äî Êîíñóëüòàòèâ-
íî-ä³àãíîñòè÷íîãî Öåíòðó íà ïðîñ-
ïåêò³ Ìàÿêîâñüêîãî,81/1 òà äî Öåí-
òðó ìåäèêî-ñàí³òðàíî¿ äîïîìîãè

¹ 3 íà âóëèö³ Äðàéçåðà, 19. Òåïåð,
ó ðàç³ ïîòðåáè, æ³íêà â³äâ³äóâàòè-
ìå àìáóëàòîð³þ. «Äîáðå, ùî âîíà
çíàõîäèòüñÿ ïîðÿä ³ç áóäèíêîì, ó
ÿêîìó ïðîæèâàþ.Äóæå ñïîäîáàëî-
ñÿ ïðèì³ùåííÿ — ïðîñòîð³, ñâ³òë³
êàá³íåòè äëÿ ïðèéîìó ïàö³ºíò³â óæå
íàëàøòîâóþòü íà îäóæàííÿ»,—ä³-
ëèòüñÿ âðàæåííÿìè ïàí³ ²ðèíà �

Íà Ïîäîë³ ãîòóþòüñÿ äî «ªâðîáà÷åííÿ-2017»

1 ÁÅÐÅÇÍß ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿
ÐÄÀ Âàëåíòèí Ìîíäðè¿âñüêèé
ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó íà Àíäð³-
¿âñüêîìó óçâîç³ ó ÿê³é, îêð³ì êå-

ð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â ³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,
óçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè Äå-
ïàðòàìåíò³â òà óïðàâë³íü ÊÌÄÀ,

âëàñíèêè çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ,
ñï³âðîá³òíèêè ìóçå¿â òà òâîð÷èõ
ìàéñòåðåíü, ùî ðîçòàøîâàí³ íà
âóëèö³, ÿêà º äóøåþ ñòîëèö³ ³
Ïîäîëó.

Öüîãî ðàçó ìîâà éøëà ïðî ãî-
òîâí³ñòü ³íôðàñòðóêòóðè öåí-
òðàëüíî¿ ÷àñòèíè ðàéîíó äî ïðî-
âåäåííÿ ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâ-
ðîáà÷åííÿ-2017». Ó÷àñíèêè íà-
ðàäè ïåðåâ³ðèëè áëàãîóñòð³é òà
ñàí³òàðíèé ñòàí Àíäð³¿âñüêîãî
óçâîçó. Çîêðåìà, áóëè îáãîâîðå-
í³ ïèòàííÿ ïîë³ïøåííÿ îñâ³òëåí-
íÿ âóëèö³, îáëàøòóâàííÿ ì³ñöü
äëÿ ìèòö³â íà Àëå¿ õóäîæíèê³â,
òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ âñòàíîâëåí-
íÿ é îáëàøòóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ
âáèðàëåíü. Òàêîæ éøëîñÿ ïðî îá-
ëàøòóâàííÿ ðîçâàæàëüíî¿ çîíè
«ªâðîáà÷åííÿ-2017», ðåêîíñòðóê-
ö³¿ âóëèöü Àíäð³¿âñüêà òà Ïîêðîâ-
ñüêà äëÿ çì³íè ñõåìè ðóõó òðàíñ-
ïîðòó öåíòðàëüíîþ ÷àñòèíîþ Ïî-
äîëó �

Ó 2017 ÐÎÖ² ñì³òíèêè ç³ ñòîëè÷-
íèõ âóëèöü «ñïóñòÿòüñÿ» ï³ä çåì-
ëþ. Ïåðåäóñ³ì, ï³äçåìí³ êîíòåé-
íåðè äëÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â âñòà-
íîâëÿòü ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
Êèºâà, Øåâ÷åíê³âñüêîìó ³ Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîíàõ, «çåëåíèõ» çî-
íàõ â³äïî÷èíêó, ïàðêàõ, ñêâåðàõ
³ áóëüâàðàõ, à òàêîæ — íà ïëîùàõ
òà òðîòóàðàõ.

Íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³-
ÿõ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³
íàäàííÿ ïîñëóã ³ç âèâåçåííÿ ñì³ò-

òÿ, åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà åñòå-
òè÷íîãî âèãëÿäó ì³ñòà íîâ³ êîí-
òåéíåðè ç’ÿâëÿòüñÿ çà 54 àäðåñà-
ìè. Öå ïîíàä 100 ï³äçåìíèõ ñì³ò-
òºâèõ óðí íà òóðèñòè÷íî-ïðèâàá-
ëèâèõ òà á³çíåñ-âóëèöÿõ Êèºâà.

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ á³-
ëÿ áóäèíê³â ïëàíóþòü âñòàíîâè-
òè 45 åêîëîã³÷íèõ êîíòåéíåð³â
äëÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Çîêðå-
ìà, íà âóëèö³ Î. Ãîí÷àðà, ßðîñëà-
â³â Âàë, Çîëîòîâîð³òñüê³é, Âîëî-
äèìèðñüê³é, Ñàêñàãàíñüêîãî, Ñòð³-
ëåöüê³é, Ìèõàéë³âñüêà, ². Ôðàí-
êà, Ïóøê³íñüê³é, Ïðîð³çí³é, Ïåé-
çàæí³é àëå¿ òà ³í.

Á³ëüø îøàòíèìè ñòàíóòü ïàð-
êè, ñêâåðè, áóëüâàðè, ïëîù³ òà
òðîòóàðè ðàéîíó, êîëè áóäóòü
âñòàíîâëåí³ ïîíàä 20 ñó÷àñíèõ
ï³äçåìíèõ ñì³òòºâèõ óðí. Çîêðå-
ìà, â ñêâåð³ íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³,
Çîëîòîâîð³òñüêîìó ñêâåð³, ñêâå-
ð³ ³ìåí³ Ç. Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿, ïàð-
êó ³ìåí³ Ò. Øåâ÷åíêà òà ³í. �

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ç’ÿâèòüñÿ 
ïîíàä 70 ï³äçåìíèõ ñì³òíèê³â

Îáîëîíö³â çàïðîøóþòü
íà çàãàëüíîðàéîííó òîëîêó

Ó ÑÓÁÎÒÓ 4 áåðåçíÿ î 9.00 Îáî-
ëîíñüêà ðàéîííà ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîâå-
äå òîëîêó, ùî ñïðèÿòèìå íå ëè-
øå ïîë³ïøåííþ áëàãîóñòðîþ òà
îçåëåíåííþ òåðèòîð³é, à é ï³ä-
âèùåííþ ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿ êóëü-
òóðè íàñåëåííÿ, âèõîâàííÿ ìî-
ëîä³ â äóñ³ ëþáîâ³ òà äáàéëèâî-
ãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè.

«Öÿ àêö³ÿ íàäàñòü ìîæëè-
â³ñòü êîæíîìó Îáîëîíöþ çðî-

áèòè ñâ³é äîáðîâ³ëüíèé òà ïî-
ñèëüíèé âíåñîê ó ïîë³ïøåííÿ
çàãàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿
íà áëàãî ìàéáóòíüîãî íàøî¿
Óêðà¿íè», éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³
îðãàí³çàòîð³â ñóáîòíèêà äî ìåø-
êàíö³â ðàéîíó.

Íàãàäàéìî, ùî çá³ð ó÷àñíè-
ê³â — â ñóáîòó î 9.00 íà âóë. Ìàð-
øàëà Ðîêîñîâñüêîãî, 2 (á³ëÿ áþ-
âåòó) òà íà ïðîñï. Ì³íñüêèé, 8
(á³ëÿ ïîë³êë³í³êè) �

Äí³ïðîâñüê³ îðàíæåðåéíèêè 
ðîçïî÷àëè ñåçîí

ØÂÈÄÊÎ ïëèíå ÷àñ — ³ ñüîãîäí³
ìè âæå ðàä³ºìî ïåðøîìó äíþ
âåñíè. Õî÷à çà äàíèìè ñèíîïòè-
ê³â äî Êèºâà ìåòåîðîëîã³÷íà âåñ-
íà çàâ³òàëà íà 11 äí³â ðàí³øå êà-
ëåíäàðíî¿. Àäæå, ïî÷èíàþ÷è ç
18 ëþòîãî, ñåðåäíüîäîáîâà òåì-
ïåðàòóðà çà äàíèìè ñïîñòåðå-
æåíü ìåòåîñòàíö³¿ Öåíòðàëüíî¿
ãåîô³çè÷íî¿ îáñåðâàòîð³¿ ùîäåí-
íî ïåðåâèùóº 0°Ñ.

Òà öå íå çàñòàëî îçåëåíþâà-
÷³â ðàéîíó çíåíàöüêà. Àäæå âî-
íè çàâ÷àñíî ïî÷àëè ï³êëóâàòè-
ñÿ ïðî ìàéáóòíþ îêðàñó çåëåíèõ
çîí Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó — êâ³-
òè. Óæå ñüîãîäí³ â îðàíæåðåéíî-
ïàðíèêîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ ðàäó-
þòü îêî æâàâ³ ñõîäè òà ðîñòêè áå-

ãîí³¿, öèíåðàð³¿, àãåðàòóìó, ñàëü-
â³¿ òà ÷îðíîáðèâö³â.

Àëå ðîáîòè òðèâàþòü — àäæå
äëÿ òîãî, ùîá ö³ êâ³òè ïðèêðàñè-
ëè ðàéîí òà ìèëóâàëè êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà ñâî¿ì ð³çíîáàðâ’ÿì,
òðåáà äîêëàñòè ùå ïåâíèõ çó-
ñèëü. Òîìó àêòèâíî âåäóòüñÿ ðî-
áîòè ç ï³ê³ðóâàííÿ, ÷åðåíêóâàí-
íÿ, ïîñàäêè ó ãîðùèêè, ðèõëåí-
íÿ ´ðóíòó òîùî �

ÄÎ ÑÂßÒÀ Ìàñëÿíî¿, ó íåä³ëþ, ñ³ì-
’¿, ÿê³ º êë³ºíòàìè Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîííîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, â³äâ³ä-
àëè ñîö³îêóëüòóðíèé çàõ³ä «Ïåð-
øèé âåñíÿíèé ñ³ìåéíèé ï³êí³ê»,
ùî â³äáóâñÿ ó Ã³äðîïàðêó íà îñòðî-
â³ Äîëîáåöüêèé.

Ó÷àñíèê³â ñâÿòà î÷³êóâàëà íà-
ñè÷åíà ïðîãðàìà: êîíêóðñè, êâåñ-
òè,òóðèñòè÷í³ âèïðîáóâàííÿ òà ïî-
äîëàííÿ ñìóãè ïåðåøêîä. Ãîñò³
çàõîäó ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâèòè
ñâîþ âèíàõ³äëèâ³ñòü, ñèëó òà ðî-
çóì, à òàêîæ îòðèìàòè íîâ³ íàâè÷-
êè ç â’ÿçàííÿ âóçë³â, íàäàííÿ ïåð-
øî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ³íøå.

ßê çàîõî÷åííÿ çà óñï³õè ó êâåñ-
òàõ, óñ³õ ó÷àñíèê³â ÷àñòóâàëè âà-
ðåíèêàìè. Òàêîæ áóëà ìîæëèâ³ñòü
ïîêóøòóâàòè ñîñèñêè, ï³äñìàæåí³
íà ñï³ëüíîìó âîãíèù³. Êóëüì³íà-
ö³ºþ ñâÿòêóâàííÿ ñòàëî òðàäèö³é-
íå ñïàëåííÿ âåëèêîãî îïóäàëà Ìàñ-
ëÿíî¿ �

Íà Òðîºùèí³ â³äêðèëè àìáóëàòîð³þ çàãàëüíî¿ 
ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè

Ó Ãîëîñ³ºâî ïðîâåëè «Ïåðøèé âåñíÿíèé ñ³ìåéíèé ï³êí³ê»
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ßê ïðàâèëüíî
ðîáèòè
³íãàëÿö³þ 

ïîðàäè

Êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê Ä³íà ÀØÁÀÕ:

«Âîäó ìîæíà çðîáèòè
ïîòóæíèì îçäîðîâëþþ÷èì
ôàêòîðîì» 
Ò³ëî ëþäèíè íà 65 â³äñîòê³â ñêëàäàºòüñÿ 
ç âîäè, ìîçîê – íà 85 â³äñîòê³â, â êðîâ³ –
83 â³äñîòêè âîäè ³ íàâ³òü ó ê³ñòêàõ ¿¿ 
22 â³äñîòêè. Ïðè÷îìó öÿ âîäà âåñü ÷àñ
îíîâëþºòüñÿ – çàì³íþºòüñÿ ò³ºþ, ùî ìè ï’ºìî.

Í³íà ÃÓÖÓË
Ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ßñíà ð³÷, ùî ïðè òàêèõ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàç-

íèêàõ âàæëèâå ïèòàííÿ «âîäÿíî¿ ÿêîñò³».

Ïèòàííÿ, ùî ìè ï’ºìî, ñòàº íå àáñòðàêòíèì

÷è ïðîñòî ñìàêîâèì – âîíî ñòàº ïèòàííÿì

çäîðîâ’ÿ. Îòæå, ùî ïèòè? Â ïîøóêàõ â³äïî-

â³ä³ «Âå÷³ðêà» â³äïðàâèëàñÿ äî ìåäè÷íîãî

öåíòðó «Ðåäîêñ-Ïðîô³», â Êè¿âñüêó ì³ñüêó

êë³í³÷íó ë³êàðíþ ¹1, ùî íà ×åðâîíîìó õó-

òîð³.

ÌÈ – ÇÀÌÊÍÓÒ² 
ÂÎÄßÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ 

Ãîñïîäàðêà Öåíòðó,äîêòîð, êàíäèäàò ìå-

äè÷íèõ íàóê Ä³íà Àøáàõ, ÿêà 26 ðîê³â ïðèñ-

âÿòèëà âèâ÷åííþ âïëèâó âëàñòèâîñòåé âî-

äè íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ùåäðî ä³ëèòüñÿ ³í-

ôîðìàö³ºþ.

– Âîäó ìîæíà çðîáèòè ïîòóæíèì îçäî-

ðîâëþþ÷èì ôàêòîðîì, äëÿ öüîãî òðåáà çì³-

íèòè â í³é äâà ïîêàçíèêè – ðÍ ³ îêèñíî-â³ä-

íîâíèé ïîòåíö³àë, – ðîçïîâ³ëà Ä³íà Ñåìå-

í³âíà.– Ïðîñò³øå âñüîãî ö³ ïîêàçíèêè ìîæ-

íà çì³íèòè øëÿõîì åëåêòðîë³çó ÷è çàñòîñó-

âàííÿì ì³íåðàë³â. Äëÿ öüîãî ³ñíóþòü ñïå-

ö³àëüí³ àïàðàòè – ³îí³çàòîðè. Îêèñíî-â³ä-

íîâíèé ïîòåíö³àë –öå íàéâàæëèâ³øèé ôàê-

òîð, êîòðèé ìîæíà âèêîðèñòàòè ÿê äëÿ ïðî-

ô³ëàêòèêè, òàê ³ äëÿ ë³êóâàííÿ. Òîìó ìè òàê

³ íàçâàëè ñâ³é ìåäè÷íèé öåíòð – «Ðåäîêñ-

Ïðîô³» («ðåä» ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ ìî-

âè – â³äíîâëþâàòè, à «îêñ» – îêèñëþâàòè).

Âèì³ðþºòüñÿ ðåäîêñ-ïîòåíö³àë â ìÂ,òàê ùî

íàðîäí³ óÿâëåííÿ ïðî çàðÿäæóâàí³ñòü âî-

äè íå äàëåê³ â³ä ³ñòèíè (÷èñëåíí³ çãàäêè

ïðî äèâîâèæí³ âëàñòèâîñò³ «æèâî¿» òà «ìåð-

òâî¿» âîäè ³ ðîçïîâ³ä³ ïðî ¿õ ä³¿, ÿê³, äî ðå-

÷³, äîñèòü òî÷íî îïèñóþòü òå, ùî â³äáóâà-

ºòüñÿ íàñïðàâä³, çóñòð³÷àþòüñÿ â íàðîäíèõ

êàçêàõ).

Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ âèÿâèëè çâ’ÿçîê

áàãàòüîõ õâîðîá ç íåäîñòàòí³ì âæèâàííÿì

âîäè, àáî ç âæèâàííÿì òàêî¿ âîäè, ÿêà çà

ô³ç³îëîã³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè íå ï³äõîäèòü

ëþäñüêîìó îðãàí³çìó. Äëÿ çäîðîâ’ÿ ïîòð³á-

íà íå ïðîñòî î÷èùåíà âîäà, à òàêà, ùî ô³-

ç³îëîã³÷íî ñï³âïàäàº çà ïàðàìåòðàìè ç âíóò-

ð³øí³ì ñåðåäîâèùåì ëþäèíè.

Ëþäèíà – ñèñòåìà ãîìåîñòàòè÷íà. Öå

çíà÷èòü, ùîá æèòè, îðãàí³çì ìàº ï³äòðèìó-

âàòè ïîñò³éí³ñòü âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà –

òåìïåðàòóðó,òèñê, êèñëîòíî-ëóæíèé áàëàíñ,

îêèñíî-â³äíîâíèé ïîòåíö³àë. ßêùî îòî÷ó-

þ÷å ñåðåäîâèùå íàáàãàòî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä

íàøèõ âíóòð³øí³õ ïàðàìåòð³â, òî îðãàí³çì

àáî íàìàãàºòüñÿ ïðèñòîñóâàòèñÿ äî åêñòðå-

ìàëüíèõ óìîâ, àáî, ÿêùî öå éîìó íå ï³ä ñè-

ëó,– ãèíå.

Íàïðèêëàä, â³çüìåìî òàêèé ïàðàìåòð,

ÿê òåìïåðàòóðà.Òåìïåðàòóðà íàøîãî ò³ëà –

36,6. Ñïðèÿòëèâà òåìïåðàòóðà îòî÷óþ÷îãî

ñåðåäîâèùà, äå ìè ñåáå ïî÷óâàºìî êîì-

ôîðòíî, ìàº äîñèòü øèðî-

ê³ ïàðàìåòðè – â³ä 15 äî

22 ãðàäóñ³â.À, íàïðèêëàä,

50-ãðàäóñíà ñïåêà – öå

íåñïðèÿòëèâ³ çîâí³øí³ óìî-

âè.Àäæå òåìïåðàòóðà îòî-

÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà äó-

æå ð³çíèòüñÿ â³ä íàøî¿

âíóòð³øíüî¿. ², ùîá íå ïå-

ðåãð³òèñÿ (çàõâîð³òè), îð-

ãàí³çì âêëþ÷àº àäàïòàö³é-

í³ ìåõàí³çìè. Ìè áàãàòî

ï’ºìî, ï³òí³ºìî, âèòðà÷àþ-

÷è íà áîðîòüáó ç³ ñïåêîþ

áåçë³÷ åíåðã³¿, òîìó øâèä-

êî âòîìëþºìîñÿ. Ïîñò³éí³

50 ãðàäóñ³â âèñíàæóþòü

âíóòð³øí³ ðåçåðâè îðãàí³çìó, à åêñòðåìàëü-

íà æàðà â 60 ãðàäóñ³â âæå íåáåçïå÷íà äëÿ

æèòòÿ –ïåðåãð³âàííÿ îðãàí³çìó ìîæå ïðèç-

âåñòè äî ñìåðò³.

Òàê îñü, âîäà ³ íàïî¿, ÿê³ âæèâàþòü, äóæå

ñèëüíî, ÷àñîì åêñòðåìàëüíî, â³äð³çíÿþòü-

ñÿ â³ä ïàðàìåòð³â âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâè-

ùà çà îêèñíî-â³äíîâíèì ïîòåíö³àëîì. ßê-

ùî ó íàñ â îðãàí³çì³ êðîâ ³ ïëàçìà ìàº ïà-

ðàìåòðè -57ìÂ, òî ç êðàíó òå÷å âîäà ç +300

ìÂ. Âîäî-ïðîâ³äíà âîäà, íàïðèêëàä, ó Äþñ-

ñåëüäîðô³ (Í³ìå÷÷èíà) ìàº +180 ìÂ. Òîáòî

òàêà âîäà äëÿ îðãàí³çìó ùå ñïðèÿòëèâà,à îñü

+300 ìÂ – íåñïðèÿòëèâà.

Îêèñíî-â³äíîâíèé ïîòåíö³àë ïîêàçóº,

÷èì º ïðîäóêò: îêñèäàíòîì ÷è àíòèîêñè-

äàíòîì.ßêùî âèïèòå íå ïîºäíóºòüñÿ ç âíóò-

ð³øí³ì ñåðåäîâèùåì ëþäèíè, ¿õ íåâ³äïî-

â³äí³ñòü ïðèçâåäå äî õâîðîá. Ïî ñóò³, ÿêùî

âîäà ÷è ³íøèé íàï³é ìàº îêèñíî-â³äíîâíèé

ïîòåíö³àë íàáàãàòî á³ëüøèé, ÷èì âíóòð³ø-

íº ñåðåäîâèùå ëþäèíè, â³í º â³ëüíèì ðà-

äèêàëîì.À ïðîöåñè â³ëüíî-ðàäèêàëüíî-

ãî îêèñëåííÿ âèêëèêàþòü â íàø ÷àñ íàé-

âàæ÷³ õâîðîáè – ðàê, ñåðöåâî-ñóäèíí³

çàõâîðþâàííÿ, ä³àáåò, àòåðîñêëåðîç, àðò-

ðîçè, ïåðåä÷àñíó ñìåðòü.

ÐÅÄÎÊÑ-ÏÎÒÅÍÖ²ÀË –
ÍÀØÅ ÂÑÅ 

– Ìàéáóòíÿ ìåäèöèíà áóäå íåìîæëè-

âîþ áåç çàñòîñóâàííÿ çíàíü ïðî ðåäîêñ-ïî-

òåíö³àë,– âïåâíåíà Ä³íà Àøáàõ.– Öå ³ ïðî-

ô³ëàêòèêà, ³ ë³êóâàííÿ. Çíàííÿ ïðî ðåäîêñ-

ïîòåíö³àë, ìîæëèâ³ñòü íèì óïðàâëÿòè äîç-

âîëèëè ìåí³ ³ ìî¿ì í³ìåöüêèì êîëëåãàì

ðîçðîáèòè ìåòîä ë³êóâàííÿ «Àøáàõ» ³ â

êîìïëåêñ³ ç òðàäèö³éíèìè ìåòîäàìè óñï³ø-

íî âèë³êîâóâàòè âàæê³ çàõâîðþâàííÿ, ç ÿêè-

ìè íåìîæëèâî ñïðàâèòèñü, îïåðóþ÷è ò³ëü-

êè ÷èìñü îäíèì… Ïðè õâîðîáàõ ðåäîêñ-ïî-

òåíö³àë òêàíèí ³ ì³æêë³òêîâî¿ ð³äèíè ð³çêî

çì³íþºòüñÿ. Ùå á³ëüø ð³çêå ïîðóøåííÿ ðå-

äîêñ-ïîòåíö³àëó ïðîÿâëÿºòüñÿ ïðè ðîçìíî-

æåíí³ ðàêîâèõ êë³òèí. Â³í çì³íþºòüñÿ â ïî-

çèòèâíèé á³ê, à îñü íåãàòèâíèé ïîòåíö³àë

ðàêîâ³ êë³òèíè íå ëþáëÿòü– âîíè íå âèæè-

âàþòü ó íüîìó.

Çðîçóì³ëî,â ðàìêàõ îäí³º¿ ñòàòò³ íåìîæ-

ëèâî âì³ñòèòè âñ³ ö³êàâ³ ôàêòè é äîñë³äæåí-

íÿ, íàãðîìàäæåí³ äîêòîðîì Àøáàõ çà ðîêè

íàóêîâî¿ ³ ìåäè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàïðèêëàä,

ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóâàòè 

³îí³çîâàíóâîäóùîäåííî ³ äëÿ ë³êóâàííÿ,ÿêèé

ñàìå ³îí³çàòîð îáðàòè, ùîá â³í ïðèíîñèâ

ìàêñèìàëüíó êîðèñòü ñàìå âàøîìó îðãàí³ç-

ìó, ³ áàãàòî ³íøîãî.Àëå âàðòî ò³ëüêè ïðè¿õà-

òè äî ìåäè÷íîãî öåíòðó «Ðåäîêñ-Ïðîô³»,

ïîñï³ëêóâàòèñü ç Ä³íîþ Ñåìåí³âíîþ, ³ âà-

øå ñòàâëåííÿ äî âîäè, ÿê äî ÷îãîñü çâè÷àé-

íîãî ³ ìàëîçíà÷íîãî, íàïåâíî, çì³íèòüñÿ. �

Ùîá çàñïîêî¿òè çáóäæåí³ äèõàëüí³ øëÿõè ³ îïóõ-

ë³ ñëèçîâ³ îáîëîíêè íîñà ïðè çàñòóä³, äîïîìîæå ³í-

ãàëÿö³ÿ.

• Òðàâè, åô³ðí³ ìàñëà àáî ñîëüîâ³ ðîç÷èíè äîïîìà-

ãàþòü ïîëåãøèòè ñòàí áåç ïîá³÷íèõ ä³é.Òàêà ÷èñòêà

íîñîãëîòêè áåç õ³ì³¿ äîïîìàãàº çàñïîêî¿òè äèõàëüí³

øëÿõè.Ó âîäÿíîìó ïàð³ òðàâ’ÿíèõ íàñòî¿â ì³ñòÿòüñÿ

ñóáñòàíö³¿ ë³êàðñüêèõ òðàâ ³ ìàñåë.

• Ïàö³ºíòè ç áðîíõ³òîì ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè òà-
ê³ ïðèðîäí³ ë³êàðñüê³ çàñîáè, ÿê àí³ñ, ôåíõåëü ³

÷åáðåöü. Âîíè ðîç÷èíÿþòü ñëèç, à ÷åáðåöü (øàâë³ÿ)

ùå é óñóâàº ñïàçìàòè÷íèé êàøåëü ³ ä³º äåç³íô³-
êóþ÷è.

• Åâêàë³ïò ìàº ñõîæó ä³þ, ïðîòå òàê ñàìî, ÿê ³ àí³ñ,

éîãî ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ç îáåðåæí³ñòþ, ÷åðåç

òå, ùî ìåíòîë íå êîæíîìó ï³äõîäèòü.

• Ðîìàøêà — òàêîæ ïîïóëÿðíèé çàñ³á äëÿ ³íãàëÿö³¿,

ÿêèé ì’ÿêî çàñïîêîþº äèõàëüí³ øëÿõè, à òàêîæ íà-
äàº ïðîòèçàïàëüíó ³ áàêòåðèöèäíó ä³þ.

• Ì’ÿòíèé ñèðîï ïîëåãøóº ãîëîâí³ áîë³ òà ³íø³ ïðîñ-
òóäí³ ñèìïòîìè.

• Äëÿ ïðàâèëüíî¿ ³íãàëÿö³¿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè

àáî ñïåö³àëüí³ ³íãàëÿòîðè, àáî ñêîðèñòàòèñÿ ñòà-
ðèì âèïðîáóâàíèì ìåòîäîì, ïðè ÿêîìó ïðîöåäó-
ðó ïðîâîäÿòü, ñõîâàâøèñü ï³ä ðóøíèêîì íàä ìèñ-
êîþ ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ.Ïðè êëàñè÷íîìó âàð³àíò³ ñë³ä

âäèõàòè òàê, ùîá äèõàëüí³ øëÿõè ïðîãð³âàëèñÿ, àëå

íå îáï³êàëèñÿ, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ³íãàëÿö³é ç

ìåíòîëîì. Ó öüîìó âèïàäêó î÷³ íåîáõ³äíî çàêðè-
âàòè. Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà äèõàòè êèïëÿ÷èì

â³äâàðîì — öå ìîæå ïðèçâåñòè äî îï³êó äèõàëü-
íèõ øëÿõ³â.

• ßêùî âè êóïóºòå ³íãàëÿòîð äëÿ ìàëåíüêî¿ äèòèíè,

óòî÷í³òü ó ïðîäàâöÿ, ç ÿêîãî â³êó ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè äàíèé ïðèëàä.

• Ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóðè íàä ìèñêîþ íå îïóñ-
êàéòå ëèöå áëèæ÷å, í³æ íà 20 ñì äî ïîâåðõí³.

• Íåîáõ³äíî òàêîæ âðàõîâóâàòè, ùî ³ñíóþòü ïðîòè-
ïîêàçàííÿ äëÿ ³íãàëÿö³¿, â òîìó ÷èñë³: ñåðöåâî-ñó-
äèíí³ çàõâîðþâàííÿ, ã³ïåðòîí³ÿ, à òàêîæ ãí³éíà àí-
ã³íà ³ âèñîêà òåìïåðàòóðà.

• Òðèâàë³ñòü ³íãàëÿö³¿ äëÿ äîðîñëèõ ñòàíîâèòü áëèçü-
êî 5 õâèëèí, äëÿ ä³òåé — íå á³ëüøå 3 õâèëèí.

• Ñó÷àñí³ ³íãàëÿòîðè âîëîä³þòü òàêèìè ïåðåâàãà-

ìè, ÿê çàõèñò î÷åé ³ á³ëüø ö³ëåñïðÿìîâàíå âäè-

õàííÿ ïàð³â ñïåö³àëüíèìè ðîç÷èíàìè. Çðîçóì³ëî,

öå êîøòóº ãðîøåé, íà â³äì³íó â³ä êëàñè÷íîãî ñïî-

ñîáó. Àëå ³ â òîìó, ³ â ³íøîìó âèïàäêó, ÿêùî ñèìï-

òîìè íå ïðîõîäÿòü àáî ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèñîêîþ

òåìïåðàòóðîþ, íåîáõ³äíî îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòè-

ñÿ äî ë³êàðÿ.

Aquavita
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 23.09.2014 

№ 266/266 «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
нежитлового будинку — будинку допоміжних служб 

(адміністративного корпусу) на вул. Копилівській, 38, літера «А»
у Подільському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 503/503 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, враховуючи листGзвернення ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАG

МІННИЙ ЗАВОД» від 14.10.2014 № 17/1688 та те, що на пленарному засіданні сесії Київської міської ради
23.09.2014 не було озвучено правки постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та земG
лекористування щодо терміну оренди земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської
ради від 23.09.2014 № 266/266 «Про передачу
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування не=
житлового будинку — будинку допоміжних служб
(адміністративного корпусу) на вул. Копилів=
ській, 38, літера «А» у Подільському районі 
м. Києва», а саме:

— слова та цифру «короткострокову оренду
на 5 років» замінити словами та цифрами «дов=
гострокову оренду на 10 років».

2. Контроль за виконанням цього рішення по=
класти на постійну комісію Київської міської ра=
ди з питань містобудування, архітектури та зем=
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення комунальному 
підприємству Міжнародному аеропорту 

«Київ» (Жуляни) права постійного 
користування земельною ділянкою 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 508/508 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до пункту «д» статті 9, пункту «е» статті 141, статті 142 Земельного кодексу України, пункту 34 часG

тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення коG
мунального підприємства Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) від 30.07.2013 № 17G538 про добровільG
ну відмову від права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальному підприємству
Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) пра=

во постійного користування земельною ділян=
кою площею 0,6116 га (кадастровий номер

Про надання дозволу 
на розроблення 

проекту землеустрою 
щодо відведення 

земельної ділянки 
товариству з обмеженою 

відповідальністю «КОМФОРТ ПОЙНТ» 
на вул. Дмитрівській, 62/20 у Шевченківському 

районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування житлового 

будинку з нежитловими 
приміщеннями 

комерційного призначення
Рішення Київської міської ради № 668/668 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеG
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «КОМФОРТ ПОЙНТ» на вул. Дмитрівській, 62/20
у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зеG
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місG
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем=
леустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КОМ=
ФОРТ ПОЙНТ» на вул. Дмитрівській, 62/20 у
Шевченківському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,07 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в довгострокову оренду на 20 років для експлу=
атації та обслуговування житлового будинку з
нежитловими приміщеннями комерційного при=
значення згідно з планом=схемою (додаток до
рішення) (К=23361).

2. Контроль за виконанням цього рішення по=
класти на постійну комісію Київської міської ра=
ди з питань містобудування, архітектури та зем=
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

8000000000:72:481:0011), наданою відповідно
до пункту 3 рішення Київської міської ради від
04.02.1999 № 132/233 «Про оформлення пра=
ва користування та надання земельних ділянок»
та рішення Київської міської ради від 27.12.2007
№ 1584/4417 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 04.02.1999 № 132/233
«Про оформлення права користування та на=
дання земельних ділянок», право користуван=
ня якою посвідчено державним актом на право
постійного користування земельною ділянкою
від 02.06.2008 № 06=9=00089, та віднести її до
земель запасу житлової і громадської забудо=
ви (справа А=20825).

2. Внести зміни до пункту 3 рішення Київської
міської ради від 04.02.1999 № 132/233 «Про
оформлення права користування та надання
земельних ділянок» в частині площі земельної
ділянки, а саме: замінити цифри «266,49» на
цифри «265,88».

3. Департаменту земельних ресурсів вико=
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про прийняття
цього рішення повідомити Головне управління
Держземагентства у м. Києві та реєстраційну
службу Головного управління юстиції у м. Києві.

4. Комунальному підприємству Міжнародно=
му аеропорту «Київ» (Жуляни) повернути до Де=
партаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь=
кої державної адміністрації) державний акт на
право постійного користування земельною ді=
лянкою від 02.06.2008 № 06=9=00089.

5. Контроль за виконанням цього рішення по=
класти на постійну комісію Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористу=
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Деснянського району 
м. Києва між просп. Генерала Ватутіна 

та вул. Миколи Закревського 
у Деснянському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень
Рішення Київської міської ради № 473/473 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеG
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. КиG
єва між просп. Генерала Ватутіна та вул. Миколи Закревського у Деснянському районі м. Києва та додані доG
кументи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункG
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем=
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе=
лених насаджень Деснянського району м. Ки=
єва між просп. Генерала Ватутіна та вул. Мико=
ли Закревського у Деснянському районі м. Ки=
єва орієнтовною площею 19,36 га (земельна ді=
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користування
для утримання та благоустрою зелених зон і зе=
лених насаджень згідно з планом=схемою (до=
даток до рішення) (К=22630).

2. Контроль за виконанням цього рішення по=
класти на постійну комісію Київської міської ра=
ди з питань містобудування, архітектури та зем=
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про передачу в оренду без 
проведення конкурсу нежитлових 
приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 391/391 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївG
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання неG
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 14 жовтня 2014 року № 12, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення кон=
курсу нежитлові приміщення комунальної влас=
ності територіальної громади міста Києва згід=
но з додатком.

2. Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра=
ції) укласти в установленому порядку договір
оренди нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва
згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення по=
класти на постійну комісію Київської міської ра=
ди з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

55 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про відмову в продовженні строку дії 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 212 від 22 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек(
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон(
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ(
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 02308"03"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, перехрестя з просп.
Петра Григоренка, 15/27

2. 13224"06 Приватна фірма
"Анжіо"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Бориспільська, 17

3. 11671"05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул. Княжий
Затон, 4

4. 13576"06"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 46

5. 08186"05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 3

6. 03170"04"ЗМ"1 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана /45 м від виїзду
на Дніпровську набережну в
напрямку до Харківської площі

7. 09305"05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана / 545 м до
заїзду до просп. Григоренка в
бік мосту Південний (станція
метро "Позняки")

8. 22457"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана,станція метро
"Осокорки", 80 м до виїзду на
Дніпровську набережну

9. 03590"04 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, станція метро
"Осокорки", 100 м за АЗС

10. 03591"04 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана,станція метро
"Осокорки", біля АЗС

11. 02149"03 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

8,64 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 19 /176 м від
Харківської площі, в напрямку
до мосту Південний

12. 01603"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Харківське
шосе,навпроти буд. № 201"203

13. 23670"08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Харківське
шосе, 164

14. 02312"03"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул. Кіото
навпроти з'їзду з естакади (вул.
Попудренка) через просп.
Броварський

15. 08345"05"П"1 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Мілютенка, 40/16, розподільчий
трикутник

16. 11387"05"П"1 ТОВ "Довіра Аутдор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Радунська, 15/48 / вул.
Лаврухіна

17. 27776"11 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 100 м від
виїзду з вул. Оноре де Бальзака
в напрямку до Московського
мосту (перед АЗС)

18. 07878"05"П"1 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська, розподільча смуга
перед шляхопроводом через
просп.Оболонський

19. 06468"04 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Вишгородська,біля буд. № 30

20. 08060"05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
вул. Вишгородська, 46 / 
вул. Берестецька

21. 23678"08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул. Петра
Дегтяренка (напроти буд. № 9)

22. 06247"04"П"З ТОВ "Рекламно"
Інформаційне
Агентство "Медіа"
Авеню"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, 
вул. Ярослава Івашкевича, 1/28/
вул.Вишгородська

23. 07406"05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Лугова
/ вул. Малиновського (на
розподільчому трикутнику)

24. 04882"04 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Малиновського / 
вул. Йорданська (вул. Лайоша
Гавро)

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

22.02.2017 ð. ¹ 212

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

25. 07236"04 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Маршала Малиновського ,
напроти буд. № 13

26. 06474"04 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Полярна,біля буд. № 8"д

27. 10422"05"П"1 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
вул. Скляренка, на розі з пров.
Балтійським

28. 02245"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Степана Бандери 
(просп. Московський), 180 м від
Московського мосту в напрямку
до площі Тульської (на
розподільчому трикутнику)

29. 02799"04 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
просп. Степана Бандери 
(просп. Московський), 11 (перед
шляхопроводом)

30. 12735"06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "РА
Арго"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Героїв Сталінграда, виїзд
з просп.Московського (№ 1)

31. 07874"05"П"1 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
просп. Героїв Сталінграда,
напроти виїзду з
вул.Приозерної

32. 07879"05"П"1 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
просп. Героїв Сталінграда, 12/3

33. 07886"05"П"1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 3, напроти

34. 12065"06"П"1 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 49

35. 07881"05"П"1 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 7, навпроти

36. 08352"05"П"1 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

ІЦит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Оболонський (автостоянка біля
озера Кирилівське)

37. 06487"04"ЗМ"1"
П"1

ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, просп.
Оболонський, на дільниці між
озерами Кирилівське та
Йорданське (на розподілювачі,
між електроопорами № 23 та 
№ 25 )

38. 01923"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Оболонський перехрестя з вул.
Героїв Дніпра (на розподільчій
смузі)

39. 12636"06"П"1 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 12"14

40. 07841"05"П"2 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 21

41. 08351"05"П"1 Товариство з обмеже"
ною відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 2"в

42. 12634"06"П"1 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 33

43. 12637"06"П"1 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 7

44. 12789"06 ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 8 (на
розподільчій смузі)

45. 03667"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Електриків, навпроти паркану
заводу "Ленінська кузня"

46. 07624"05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Подільський район, вул.
Кирилівська (вул. Фрунзе),
навпроти буд. №118
/електроопора № 131

47. 07713"05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
вул. Маршала Гречка, на
розподільчій смузі, біля
автозупинки "Молнія" /другий в
напрямку до просп. Правди

48. 23809"08 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

108 Подільський район, вул.
Межигірська /вул. Заводська

49. 07622"05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул. Олени
Теліги (з'їзд на вул. Кирилівську
(вул. Фрунзе), на розподільчій
смузі

50. 13720"06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, 
просп. Правди / вул. Порика, 20

51. 05645"04"П"1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
просп. Правди / просп. Георгія
Гонгадзе (просп. Радянської
України), на розподільчій
клумбі

52. 07051"04"П"1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, 
просп. Правди, 3, навпроти буд.
№ 3 розподільча смуга

53. 08839"05"П"1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
просп. Правди, 80, навпроти

54. 05663"04"ЗМ"1 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Подільський район, 
просп. Степана Бандери
(просп. Московський) на
розподільчому трикутнику,
напроти буд. № 9

55. 08062"05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
просп. Мінський, навпроти 
буд. 4

Керівник апарату В. Бондаренко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Áóä³âíèöòâî  ãàðàæà â³äêðèòîãî òèïó ç

àâòîñòîÿíêîþ äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ
àâòîòðàíñïîðòó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-
ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ïî âóë.
Áåðêîâåöüêà,6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà - íå ïðèçâåäå äî çàáðóäíåííÿ
àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ çàáðóäíþþ÷èìè
ðå÷îâèíàìè òà íå ñòâîðèòü ñïåöèô³÷íèõ
çàïàõ³â, íå çì³íèòü ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì
ï³äçåìíèõ âîä, íå ñòâîðèòü ðàä³àö³éíî¿
íåáåçïåêè.

Îá'ºêò ïðîåêòóâàííÿ  íå â³äíîñèòüñÿ
äî «Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â,
ùî ñòàíîâèòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó
íåáåçïåêó».

Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ òàêîãî
îá'ºêòà íå ïîã³ðøóº åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ
â ì³ñö³  éîãî ðîçì³ùåííÿ çà óìîâ
äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíèõ, åêîëîã³÷íèõ òà
áóä³âåëüíèõ íîðì ³ ïðàâèë.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñ
ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â ïî
çàáåçïå÷åííþ íîðìàòèâíîãî ñòàíó
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
òà åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè â ðàéîí³ ðîçì³ùåííÿ
ï³äïðèºìñòâà:

- çàáåçïå÷åííÿ îá'ºêòà âíóòð³øí³ìè
ìàéäàí÷èêîâèìè ³íæåíåðíèìè ìåðåæàìè;

- ³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿;
- îðãàí³çàö³ÿ çáîðó ³ âèâåçåííÿ òâåðäèõ

ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ùî óòâîðþþòüñÿ ï³ä
÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü ³
åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà.

- áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.
Çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó

àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ» îö³íêîþ âïëèâ³â
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå áóëè ïåðåâ³ðåí³
òàê³ íîðìàòèâè âïëèâó íà àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ:

- íîðìàòèâè ãðàíè÷íî äîïóñòèìîãî
âèêèäó çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè
ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë (åêîëîã³÷í³ íîðìàòèâè);

-ã³ã³ºí³÷í³ íîðìàòèâè ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî
ïîâ³òðÿ â ïðèçåìíîìó øàð³, ÿê³
â³äîáðàæàþòü ãðàíè÷íî äîïóñòèìèé
ìàêñèìàëüíèé âì³ñò çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí
â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ ³ ïðè ÿêîìó
â³äñóòí³é íåãàòèâíèé âïëèâ íà çäîðîâ'ÿ
ëþäèíè òà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà.

- òåõíîëîã³÷í³ íîðìàòèâè;
- íîðìàòèâè ãðàíè÷íî äîïóñòèìîãî

âïëèâó ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â (øóìó)
ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë.

Çðîáëåíî âèñíîâîê, ùî íîðìàòèâè
âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íå
ïåðåâèùóþòü äîçâîëåíèõ ð³âí³â.

Çàãàëîì ÎÂÍÑ âèçíà÷åíî 2 äæåðåëà
âèêèä³â (ãàðàæ íà 867 ì/ì òà â³äêðèòà
àâòîñòîÿíêà íà 700 ì/ì). Â³ä âñ³õ äæåðåë
â àòìîñôåðó âèêèäàºòüñÿ ä³îêñèä àçîòó
òà îêñèä âóãëåöþ. Êîíöåíòðàö³¿
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïðèçåìíîìó
øàð³ ñêëàäàþòü ìåíøå  ÃÄÊ.Ïî ðåçóëüòàòàì
îö³íêè âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ
ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî:

- âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí
ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè íå ïåðåâèùóþòü
íîðìàòèâ³â ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ âèêèä³â;

-ã³ã³ºí³÷í³ íîðìàòèâè ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî
ïîâ³òðÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóþòü
íîðìàòèâíèõ âåëè÷èí.

Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ âèêëþ÷àþòü
ìîæëèâ³ñòü çàáðóäíåííÿ ïîâåðõíåâèõ ³
´ðóíòîâèõ âîä ïîáóòîâèìè òà äîùîâèìè
ñòîêàìè.

Âñ³ â³äõîäè, â çàëåæíîñò³ â³ä âèä³â,
çáåð³ãàþòüñÿ îêðåìî â ñïåö³àëüíèõ
êîíòåéíåðàõ, íàêîïè÷óþòüñÿ ³ çäàþòüñÿ
íà óòèë³çàö³þ ÷è çíåøêîäæåííÿ.

Ð³âåíü çâóêó â³ä îá'ºêòà ïðîåêòóâàííÿ
íå ïåðåâèùóº äîïóñòèìèõ âåëè÷èí,
âèçíà÷åíèõ ÄÑÏ 3.3.6.037-99 òà
«Ñàí³òàðíèìè íîðìàìè äîïóñòèìîãî øóìó
â ïðèì³ùåííÿõ æèòëîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ
áóäèíêàõ ³ íà òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè».

Ãðîìàäñüê³ñòü áóäå ïðî³íôîðìîâàíî
ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, øëÿõîì
îïóáë³êóâàííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ðàéîíó ðîçì³ùåííÿ áóä³âíèöòâà.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ áëàãîóñòð³é òà
îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà,
ñòâîðåííÿ äåêîðàòèâíî¿ êîìïîçèö³¿ ç
çåëåíèõ íàñàäæåíü, âëàøòóâàííÿ òâåðäèõ
ïîêðèòü òà òðîòóàð³â.

Âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ
ñèòóàö³é íå  ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü íå çìîæå
ñïðè÷èíèòè íåãàòèâíèé âïëèâ íà ñòàí
çäîðîâ'ÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ ³ íà ð³çí³
ñêëàäîâ³ äîâê³ëëÿ-âîäîéìè ³ ´ðóíò, ôëîðó
³ ôàóíó.

Ïðîåêòîì âèçíà÷åí³ ð³âí³ âïëèâó îá'ºêòà
íà äîâê³ëëÿ:

- íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå -íåçíà÷íèé
âïëèâ â ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â;

- íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ - âïëèâàº â
ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â;

- íà ì³êðîêë³ìàò - íå âïëèâàº;
- íà âîäíå ñåðåäîâèùå - íåçíà÷íèé

âïëèâ â ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â;
- íà âåðõí³é ðîäþ÷èé øàð ´ðóíòó– íå

âïëèâàº; 

- íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå -íå âïëèâàº;
- íà òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå -íå âïëèâàº;
- íà ðîñëèííèé òà òâàðèííèé ñâ³ò - íå

âïëèâàº.
Âèùåíàâåäåíèé àíàë³ç ïîêàçóº, ùî

ïðîåêò «Áóä³âíèöòâî  ãàðàæà â³äêðèòîãî
òèïó ç àâòîñòîÿíêîþ äëÿ òèì÷àñîâîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó äëÿ
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî - ðîçâàæàëüíîãî
êîìïëåêñó ïî âóë. Áåðêîâåöüêà,6 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³  ì. Êèºâà» íå
ñïðè÷èíèòü ïîì³òíîãî ïîã³ðøåííÿ
åêîëîã³÷íîãî ñòàíîâèùà íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà.

Çàìîâíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âèêîíàòè âñ³
ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ïî îõîðîí³ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ãàðàíòóº åêîëîã³÷íó áåçïåêó
ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà,
êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà»
³ ³íøèìè íîðìàòèâíèìè çàêîíîäàâ÷èìè
àêòàìè.
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Ó çâ'ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ö³í íà åíåðãîðåñóðñè,
ìàòåð³àëè òîùî,ÒÎÂ «Êîìôîðò-Òàóí» ïîâ³äîìëÿº,ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì,
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869, ïîäàí³ äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà
ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 09.03.2011
¹ 307 òà ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: 
02160, ì. Êè¿â, âóë. Ðåãåíåðàòîðíà, 4 äî 20 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.

¹
ï/ï

Àäðåñà áóäèíêó Ðîçì³ð òàðèôó, ãðí/êâ.ì

1 Âóë. Ðåãåíåðàòîðíà, 4 6,98

Øàíîâí³ ìåøêàíö³!

TOB «ÊÏ «Óêðà¿íñüêà æèòëîâà êîìïàí³ÿ» ðîçðàõóâàëà òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011

¹ 869 (ç³ çì³íàìè âíåñåíèìè çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 515). Ñòðóêòóðà,
ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ

ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307 òà íàêàçó Ì³íðåã³îíó Óêðà¿íè â³ä 25.12.2013 ¹ 603.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ â ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ïðîòÿãîì 15 äí³â ç äíÿ
îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåì³¿âñüêà, 13,ÒÎÂ «ÊÏ «Óêðà¿íñüêà
æèòëîâà êîìïàí³ÿ» òà íà åëåêòðîííó àäðåñó: ugk.invoice@gmail.com.

Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ïîâ³äîìëÿº,ùî â îãîëîøåíí³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó íà ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà
â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³,îïóáë³êîâàíîìó ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â³ä 28 ëþòîãî
2017 ðîêó ¹ 23 (4936) òà íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïóíêòè
8 òà 9 ñë³ä ÷èòàòè:

«8. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34 (ïîíåä³ëîê - ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00)
ïðîòÿãîì 14 (÷îòèðíàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³
äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9.Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ
îñ³á ïðîòÿãîì 14 (÷îòèðíàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ:
01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34 (ïîíåä³ëîê - ï'ÿòíèöÿ ç
10.00 äî 16.00).Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ
äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.*

*Òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é çàê³í÷óºòüñÿ 13.03.2017 ðîêó î 16.00.».

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Ëèñê³âñüêà, 4-à, çàãàëüíà ïëîùà - 63,30 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³-
ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ), âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -
1085900,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè - 15%, òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 254,51 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - øêîëà ² - ²²² ñòóïåí³â ¹ 306 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Ëèñê³â-
ñüêà, 4-À.

2) âóë. Ñàáóðîâà, 19-á, çàãàëüíà ïëîùà - 54,90 êâ.ì, 3 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³-
ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ), âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -
895700,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè - 15%, òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 256,58 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - øêîëà ² - ²²² ñòóïåí³â ¹ 263 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Ñàáóðî-
âà, 19-á.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êî-
ðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³-
êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîí-
íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71,
546-07-49.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,70 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1,2,3 ïîâåðõàõ Øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â 
¹ 309 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîñò³ Ãðèãîðåíêà, 21-á, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ êóðñ³â ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè
(³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà
îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 - 867 500,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî ãðàô³êó) ñòàíîâèòü 10 843,75 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàäàíñîóòðèìóâà÷
-Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ
çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó-10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-9842,564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 80,10 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Ñêàíäèíàâñüêî¿ ã³ìíàç³¿
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Á. Ãìèð³, 3-á, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿ (³íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 - 1 629 500,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà â³äïîâ³äíî äî
ïîãîäæåíîãî ãðàô³êó) ñòàíîâèòü 20 368,75 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî
íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó- 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá.323.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42,564-92-01.

Äî óâàãè Õðóùà Äåíèñà Îëåêñàíäðîâè÷à,
Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå

çàñ³äàííÿ ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ëåæåöüêî¿ Òåòÿíè Âîëîäèìèð³âíè,Õðóù Â³êòîð³¿
Îëåêñàíäð³âíè äî Õðóùà Äåíèñà Îëåêñàíäðîâè÷à ïðî óñóíåííÿ â³ä ïðàâà ñïàäêóâàííÿ,
ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 24 áåðåçíÿ 2017 ðîêó î 8.15, òà â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 35, ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Íîâàêà Ð. Â.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-à (êàá. 310)
âèêëèêàº íà 30.03.2017 ðîêó î 9.30 Êðèæàíîâñüêó Ëþäìèëó Ìèêîëà¿âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì çà Êàçàíêîâà Ãðèãîð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à äî Êðèæàíîâñüêî¿ Ëþäìèëè Ìèêîëà¿âíè,
òðåòÿ îñîáà: Êðèæàíîâñüêèé Þð³é Âàëåð³éîâè÷, ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó çà äîãîâîðàìè ïîçèêè.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â éîãî 
â³äñóòí³ñòü

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î. À.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà  ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà çà 
1 êâ. ì ó ãðí Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß (ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, 296-65-57) 

1 1 ïîâåðõ Âóë. Áàæîâà, 11/8 2,00 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.12.2016

9% 211,50 423,00

Çàìîâíèê
ÒÎÂ «ÐÅÀË ²ÑÒÅÉÒ Ô.Ê.À.Ó.»

_____________________________
«___» _________  2017 ð.
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____________________________
____________________________
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Äîäàòîê  Á
Ïîãîäæåíî 
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(îðãàí  ì³ñöåâîãî  ñàìîâðÿäóâàííÿ ,
______________________________

ïîñàäà , ³í³ö³àëè , ïð³çâèùå  êåð³âíèêà , äàòà)
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Çàÿâà  ïðî  íàì³ðè
1. ²íâåñòîð   (çàìîâíèê) – ÒÎÂ «Ð²ÀË ²ÑÒÅÉÒ Ô.Ê.À.Ó»
Ïîøòîâà  ³  åëåêòðîííà àäðåñà – 04073, ì.Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ðàéîí, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè,15-à
2. Ì³ñöå  ðîçòàøóâàííÿ  ìàéäàí÷èê³â  ( òðàñ )  áóä³âíèöòâà  ( âàð³àíòè ) - âóë. Áåðêîâåöüêà,6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³  ì. Êèºâà
3. Õàðàêòåðèñòèêà  ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà) - Ãàðàæ â³äêðèòîãî òèïó íà 867 ì/ì ç àâòîñòîÿíêîþ íà 700 ì/ì
òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òîðã³âåëüíî -

(îð³ºíòîâíî  çà  îá'ºêòàìè-àíàëîãàìè, íàëåæí³ñòü äî îá'ºêò³â,
ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó  «ÀØÀÍ»                                                                                   

ùî  ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó, íàÿâí³ñòü òðàíñêîðäîííîãî  âïëèâó)
Òåõí³÷í³  òà  òåõíîëîã³÷í³  äàí³: ïðîäóêö³þ íå âèðîáëÿº                                                  

(âèäè òà îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ, òåðì³í   åêñïëóàòàö³¿)
4. Ñîö³àëüíî – åêîíîì³÷íà  íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿  ä³ÿëüíîñò³ – çàáåçïå÷åííÿ â³äâ³äóâà÷³â  òîðãîâî -
ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ñòîÿíêàìè                                                 
5. Ïîòðåáà  â  ðåñóðñàõ ïðè  áóä³âíèöòâ³  ³  åêñïëóàòàö³¿ :
çåìåëüíèõ – 7,1773 ãà (îðåíäà) íàäàíà â êîðèñòóâàííÿ äëÿ  áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ  îá'ºêò³â æèòëîâî
- ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè  (äîãîâîðè ñóáîðåíäè çåìë³ â³ä  09 ÷åðâíÿ 2009 

(ïëîùà  çåìåëü, ÿê³  âèëó÷àþòüñÿ  ó òèì÷àñîâå ³ ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ, âèä  âèêîðèñòàííÿ)
- ñèðîâèííèõ

(âèäè, îáñÿãè, ì³ñöå  ðîçðîáêè  ³  âèäîáóòêó, äæåðåëà  îäåðæàííÿ)
- åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî,åëåêòðîåíåðã³ÿ,òåïëî) – 588 êÂò - åëåêòðè÷í³

( âèäè, îáñÿãè, äæåðåëà) 
- âîäíèõ – 20 ë/ñ íà ïîæåæîãàñ³ííÿ                                                                  

(îáñÿãè, íåîáõ³äíà  ÿê³ñòü, äæåðåëà  âîäîçàáåçïå÷åííÿ)
- òðóäîâèõ -
6. Òðàíñïîðòíå  çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿)- àâòîòðàíñïîðò
7. Åêîëîã³÷í³  òà  ³íø³  îáìåæåííÿ  ïëàíîâàíî¿  ä³ÿëüíîñò³  çà  âàð³àíòàìè â³äñóòí³                               
8. Íåîáõ³äíà  åêîëîãî-³íæåíåðíà  ï³äãîòîâêà  ³  çàõèñò òåðèòîð³¿  çà  âàð³àíòàìè â³äñóòíÿ                   
9. Ìîæëèâ³  âïëèâè  ïëàíîâàíî¿  ä³ÿëüíîñò³  (ïðè  áóä³âíèöòâ³  ³  åêñïëóàòàö³¿)  íà  íàâêîëèøíº  
ñåðåäîâèùå:
- êë³ìàò ³  ì³êðîêë³ìàò – â³äñóòí³                                                                                                            
- ïîâ³òðÿíå – íåçíà÷íèé âïëèâ, âèêèäè â³ä ãàðàæó íà 867 ì/ì òà â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè íà 700 ì/ì  
- âîäíå – â ìåæàõ íîðìàòèâíèõ âèìîã
- ãðóíò – â ìåæàõ íîðìàòèâíèõ âèìîã
- ðîñëèííèé  ³  òâàðèííèé  ñâ³ò , çàïîâ³äí³  îá’ºêòè – â³äñóòí³                                                                 
- íàâêîëèøíº  ñîö³àëüíå  ñåðåäîâèùå  (íàñåëåííÿ) – äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ                                       
- íàâêîëèøíº  òåõíîãåííå  ñåðåäîâèùå – â³äñóòí³                                                                                  
10.Â³äõîäè  âèðîáíèöòâà  ³  ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî  âèêîðèñòàííÿ , óòèë³çàö³¿ , çíåøêîäæåííÿ   àáî  áåçïå÷íîãî
çàõîðîíåííÿ – Óòèë³çàö³ÿ  â³äõîä³â â³ä ïðèáèðàííÿ
11. Îáñÿã âèêîíàííÿ  ÎÂÍÑ – çã³äíî  ÄÁÍ  À.2.2 - 1 - 2003                                     
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³  :  Äëÿ ïîäà÷³ ïðîïîçèö³é ñòîñîâíî çàïðîåêòîâàíîãî áóä³âíèöòâà 

(àäðåñà, òåëåôîí  ³  ÷àñ îçíàéîìëåííÿ  ç  ìàòåð³àëàìè  ïðîåêòó ³  ÎÂÍÑ, ïîäà÷³  ïðîïîçèö³é)
ìîæíà çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè,15-À ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà
 ïî òåëåôîíó (044) 391 38 29, òà äî Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ 03115,
ïðîñïåêò Ïåðåìîãè,97, òåë. (044)424-05-08, (044) 424-65-18

Çàìîâíèê   ___________                                                        Ãåíïðîåêòóâàëüíèê  ___________                              

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 198,0 êâ.ì 
Àäðåñà: 01004, ì. Êè¿â, áóëüâ. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1, ë³ò. «À».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âæèòëîñïåö-

åêñïëóàòàö³ÿ».
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ – 5 463 100 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñ-

òà ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ñòî) ãðèâåíü 00 êîï³éîê.
ÏÄÂ -1 092 620 (îäèí ì³ëüéîí äåâ'ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò äâàä-

öÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê. Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ -
6 555 720 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò
äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì
ÏÄÂ: 655 572 (ø³ñòñîò ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ñ³ìäåñÿò äâ³)
ãðèâí³ 00 êîï³éîê.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê, â ÿêîìó ðîç-
òàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ùîéíî âè-
ÿâëåíèõ îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà Êèºâà.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1.Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³-

òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ - ïðî-

äàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà
ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:
3.1. ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó

ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè» á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðî-
äàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

3.2. çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ùîéíî âèÿâëåíîãî îá'ºêòà êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõî-

ðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» òà óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè îõîðîííèé äîãîâ³ð â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî
Çàêîíó.

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 24 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè». Ïî÷àòîê î
10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³î-
íàëüí³ ðåñóðñè», â ïîíåä³ëîê - ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ
òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ - ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî
14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ - òðè äí³ äî äàòè ïðîâå-
äåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç
ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêð-
ñîöáàíê», êîä áàíêó: 30023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷:
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ - 655 572,00 ãðèâí³, ùî ñòàíîâëÿòü
10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà
ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó:
30023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàð-
íà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á - ãðîøî-
â³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, áóëüâ. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1, ë³ò. «À».

10.Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³î-
íàëüí³ ðåñóðñè», òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ 
(044) 440-05-12.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ

ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 198,0 êâ. ì íà áóëüâ. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1, ë³ò. «À»

¹
ï/ï Âóëèöÿ, áóëüâàð, ïðîñïåêò Áóäèíîê

Òàðèô çà 1 êâ.ì. çà
ì³ñÿöü, ãðí. ç ÏÄÂ (êð³ì
êâàðòèð ðîçòàøîâàíèõ

íà 1 ïîâåðñ³)

Òàðèô çà 1 êâ.ì. çà
ì³ñÿöü, ãðí. ç ÏÄÂ (äëÿ
êâàðòèð ðîçòàøîâàíèõ

íà 1 ïîâåðñ³)

1 âóë. Íàóìîâè÷à Âîëîäèìèðà 4 7,17 5,21

2 âóë. Íàóìîâè÷à Âîëîäèìèðà 4-à 7,24 5,27

3 âóë. Íàóìîâè÷à Âîëîäèìèðà 6 7,24 5,28

4 ïðîñï. Ãëóøêîâà àêàäåì³êà 9-â 6,36 -

5 áóëüâàð Äðóæáè íàðîä³â 14-16 
(ñåêö³¿ 3,4) 7,47 -

6 âóë. Äåì³¿âñüêà 13 6,77 -

7 ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî Âàëåð³ÿ 15/7 6,82 -

8 áóëüâàð ×îêîë³âñüêèé 27-á 5,87 -

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52909

3 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹25(4938)
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ÂÆÅ ÍÀÑÒÓÏÍÎÃÎ òèæíÿ íà âóëèöÿõ ì³ñòà ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ íîâåíüê³ «àâàð³éêè» òà «âîäîâîçêè». Ñó÷àñ-
íó åêîíîì³÷íó àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüíó òåõí³êó
ïðèäáàëè ó «Êè¿ââîäîêàíàë³». Äèðåêòîð Òåõí³÷íî-
ãî äåïàðòàìåíòó ï³äïðèºìñòâà Þð³é Êè¿âñüêèé ðîç-
ïîâ³â, ùî íîâ³ ñïåöìàøèíè — ôóíêö³îíàëüí³ø³,
åêîíîì³÷í³ø³ òà êîìôîðòí³ø³. Âîíè â³äïîâ³äàþòü
åêîëîã³÷íîìó ñòàíäàðòó EURO 5 òà ñïîæèâàþòü ìàé-
æå óäâ³÷³ ìåíøå ïàëüíîãî íà 100 êì ïðîá³ãó, í³æ
ñòàðà òåõí³êà. Òàêîæ ö³ ìàøèíè ìàíåâðåí³, à ¿õ êó-
çîâè âèãîòîâëåí³ ç âèêîðèñòàííÿì âèñîêîÿê³ñíèõ
ìàòåð³àë³â òà êîìïëåêòóþ÷èõ. Äî òîãî æ àâò³âêè îá-
ëàäíàí³ êîíäèö³îíåðàìè, à ïàñàæèðñüê³ â³äñ³êè —
àâòîíîìíèìè îïàëþâà÷àìè, øàôàìè äëÿ ñóø³ííÿ
âîãêîãî îäÿãó, ïåðåãîâîðíèìè ïðèñòðîÿìè äëÿ çâ’ÿç-
êó ç âîä³ºì, ñòàö³îíàðíèìè ñòîëèêàìè òà êîìôîðò-
íèìè ñèä³ííÿìè ç ïàñêàìè áåçïåêè. Ùîäî íîâî¿
«àâàð³éêè», òî âîíà çíà÷íî ïåðåâåðøóº ñâîãî ïîïå-
ðåäíèêà ÃÀÇ-33023 çà åêîíîì³÷íèìè òà åêñïëóàòà-
ö³éíèìè ïîêàçíèêàìè. Íàïðèêëàä, ìàº óäâ³÷³ ìåí-
ø³ âèòðàòè ïàëèâà. Äëÿ îïåðàòèâíîãî ïåðåâåçåííÿ
áðèãàä òà íåîáõ³äíîãî óñòàòêóâàííÿ íà ì³ñöå ðîá³ò
ç âàíòàæíî¿ ¿¿ ïåðåîáëàäíàëè íà âàíòàæíî-ïàñà-
æèðñüêó. À ïðèäáàíà âîäîâîçêà ñïîæèâàº ìåíøå
ïàëüíîãî ó 1,9 ðàç³â. Ñèñòåìà ðîçäà÷³ âîäè îáëàø-

òîâàíà ãðåá³íêîþ íà ï’ÿòü êðàí³â ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòà-
ë³ é ðîçòàøîâàíà ó â³äñ³êó çàêðèòîãî òèïó ç àâòî-
íîìíèì îïàëþâà÷åì. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâà-
òè ³ ó çèìîâèé ïåð³îä. Ùå îäíà ïåðåâàãà íîâî¿ òåõ-
í³êè — áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ñòü, òîáòî îäíà ìàøè-
íà ìîæå çàì³íèòè äåê³ëüêà ñòàðèõ. À öå äóæå âàæ-
ëèâî â óìîâàõ ù³ëüíî¿ ì³ñüêî¿ çàáóäîâè, îñîáëèâî
ï³ä ÷àñ óñóíåííÿ àâàð³é íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ ÷è ó
öåíòð³ ñòîëèö³ �
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Êè¿ââîäîêàíàë ïðåçåíòóâàâ
íîâó ñïåöòåõí³êó

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ì³ñöåâ³ âèðîáíèêè ïðåäñòàâëÿòü ñâîþ ïðîäóêö³þ
íà âèñòàâö³ «Çðîáëåíî â Êèºâ³»

ÇÓÑÈËËß ì³ñüêî¿ âëàäè ñüîãîäí³
ñïðÿìîâàí³ íà òå, ùîá äîïîìîãòè
ï³äïðèºìñòâàì,ïîòóæíîñò³ ÿêèõ çî-
ñåðåäæåí³ â ì³ñò³, àáè âïåâíåí³øå
ïî÷óâàòèñÿ â ä³ëîâîìó ñåðåäîâèù³
Êèºâà.Îäíèì ³ç òàêèõ êðîê³â ïðîâå-

äåííÿ âèñòàâêè «Çðîáëåíî â Êèºâ³».
«ßêùî ïåðøà âèñòàâêà â³äáó-

âàëàñÿ â íåâåëèêîìó ïðèì³ùåí-
í³, à êîæåí ðàéîí ìàâ áëèçüêî 
10 êâ. ì äëÿ åêñïîçèö³é, òî âæå òî-
ð³ê ó÷àñíèêàì â³äâåëè ïî 100 ìåò-

ð³â äëÿ ñâî¿õ ïðåçåíòàö³é. Îñòàí-
íÿ åêñïîçèö³ÿ ïðèâàáèëà ïîíàä
700 âèðîáíèê³â ³ â³äâ³äóâà÷³â. Öüî-
ãî ðîêó áóäå á³ëüøå»,— ïåðåêîíà-
íèé ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî Äåïàðòàìåíò
ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³ä-
ïðèºìíèöòâà ìàº â³äïîâ³äàëüíî
ïðîâåñòè ïîïåðåäíþ ðîáîòó, ùîá
îðãàí³çàö³ÿ âèñòàâêè â³äáóëàñÿ íà
íàëåæíîìó ð³âí³.

«Ìè âèä³ëèëè 1,6 ìëí ãðí íà
îðãàí³çàö³þ. Âèçíà÷åííÿ îðãàí³-
çàòîðà â³äáóäåòüñÿ ÷åðåç òåíäåð,
³ ìè î÷³êóºìî, ùî âñ³ ñòðóêòóðè,
çàä³ÿí³ â ïðîâåäåíí³ çàõîäó, ðîçó-
ì³þòü, íàñê³ëüêè âàæëèâà öÿ ïî-
ä³ÿ», — ï³äêðåñëèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Íàãàäàºìî, öüîãîð³÷íà âèñòàâ-
êà «Çðîáëåíî â Êèºâ³» â³äáóäåòü-
ñÿ ó òðàâí³. Ïðèóðî÷åíà äî äíÿ ì³ñ-
òà, âîíà ìàº íà ìåò³ ïîïóëÿðèçà-
ö³þ ñòîëè÷íîãî âèðîáíèêà òà éî-
ãî ï³äòðèìêó â ðåã³îí³ �

Íà çáîðàõ ðåçåðâ³ñò³â ó÷àòü çàõèùàòè
ñâ³é ä³ì òà ñâîþ ðîäèíó

ÏÅÐÅÂÀÃÈ àðì³éñüêèõ áóäí³â
ñüîãîäí³ â³ä÷óâàþòü òàêîæ ðå-
çåðâ³ñòè. Äëÿ íèõ — öå ìîæëè-
â³ñòü îòðèìàòè â³éñüêîâó ïðîôå-
ñ³þ, ïåðåâ³ðèòè ñåáå ó ïîëüîâèõ
óìîâàõ òà ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò
áóòè ãîòîâèì ô³çè÷íî ³ ìîðàëü-
íî ñòàòè íà çàõèñò Áàòüê³âùèíè.

Ó ï³äñóìêó çà 30 äí³â çáîð³â
ó 2017 ðîö³ ðåçåðâ³ñò îòðèìàº
(áåç â³äðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà
ïðèáóòîê):

ïî çàê³í÷åííþ çáîð³â:
— â³ä 2 580 äî 3 650 ãðí (â çà-

ëåæíîñò³ â³ä â³éñüêîâîãî çâàííÿ),
— îäèí ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì

íà ì³ñÿöü, ÿêùî íà äåíü ïðèçîâó
íà çáîðè íå ïðàöþº — 1 600 ãðí,

— ñåðåäíüîì³ñÿ÷íó çàðîá³òíó
ïëàòó çà òîé ÷àñ, ùî â³í ïåðåáóâàâ

ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ (íå ìåíøå
3 200 ãðí) — äëÿ ïðàöþþ÷èõ,

çà ï³äñóìêàìè ðîêó, òèì õòî
âèêîíàâ ïðîãðàìó çáîð³â: â³ä
1 600 äî 3 100 ãðí (â çàëåæíîñò³
â³ä â³éñüêîâîãî çâàííÿ),

ìîæëèâ³ñòü çóñòð³òèñÿ ðàç íà
ð³ê ç³ ñâî¿ìè áîéîâèìè òîâàðè-
øàìè, óäîñêîíàëèòè ñâî¿ â³éñü-
êîâ³ íàâè÷êè, îòðèìàòè íîâó ñïå-
ö³àëüí³ñòü, ïîñàäó, ÷åðãîâå â³é-
ñüêîâå çâàííÿ, ïðàêòè÷íî âèêî-
íàòè ñòð³ëüáè ç áîéîâî¿ çáðî¿,
ñòðèáêè ç ïàðàøóòó òîùî.

Ï³ä ÷àñ çáîð³â ðåçåðâ³ñòè ìî-
æóòü ó äîáðîâ³ëüíîìó ïîðÿäêó
óêëàñòè êîíòðàêò íà ïðîõîäæåí-
íÿ ñëóæáè ó â³éñüêîâîìó ðåçåð-
â³ ÇÑÓ ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ çà ¿õ
âèáîðîì �

Ñîìåëüº íàæèâñÿ íà ïðîäàæ³ åë³òíîãî
àëêîãîëþ ³ç ñóïåðìàðêåòó

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêó-
ðàòóðîþ ¹ 6 ïîâ³äîìëåíî ïðî
ï³äîçðó 25-ð³÷íîìó ñîìåëüº, ÿêèé
÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò îðãàí³çó-
âàâ ïðîäàæ êîëåêö³¿ êîøòîâíèõ
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ÿêó â³í âè-
êðàâ ó ñâîãî ðîáîòîäàâöÿ — â³-
äîìîãî ñóïåðìàðêåòó äåë³êàòå-
ñ³â, ùî ðîçòàøîâàíèé ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì ñ³÷-
íÿ 2017 ðîêó ìîëîäèê âèâ³ç ³ç ìà-
ãàçèíó ö³ëó êîëåêö³þ åë³òíîãî
àëêîãîëþ ï³ä âèãëÿäîì äîñòàâ-
êè çàìîâíèêó, ï³ñëÿ ÷îãî ³ç äèñ-
êîíòîì ïî÷àâ ðåàë³çîâóâàòè éîãî

÷åðåç ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèé íèì
ñàéò.

Íèçüê³ ö³íè â ³íòåðíåò³ íà
äîâîë³ åêñêëþçèâíèé òîâàð âè-
ïàäêîâî çàö³êàâèëè êåð³âíèö-
òâî ñóïåðìàðêåòó. Ïðîâåäåíèì
âíóòð³øí³ì àóäèòîì áóëî âè-
ÿâëåíî íåñòà÷ó íà ñóìó ïîíàä
760 òèñ. ãðí, ùî ³ ñòàëî ï³äñòà-
âîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â.

Ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàé-
ñóäó çà êëîïîòàííÿì ì³ñöåâî¿
ïðîêóðàòóðè íå÷èñòîìó íà ðóêó
ñîìåëüº îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä
ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó �

ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ 2017 ðîêó ãîëëàíäñüêà êîìïàí³ÿ
StoKolex ç âèðîùóâàííÿ òþëüïàí³â âèâåëà íîâèé

ñîðò êâ³ò³â ³ íàçâàëà éîãî â ÷åñòü óêðà¿íñüêî¿ ñï³âà÷-
êè Äæàìàëè. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ áàòüêî ñàì âè-
ðîùóâàâ òþëüïàíè. Äëÿ íå¿ öå ñòàëî âåëèêîþ íåñïî-
ä³âàíêîþ òà ÷åñòþ, ùî êâ³òè ç ¿¿ ³ìåíåì òåæ çìîæóòü
ðîñòè â ð³äíîìó ñàäêó.

Ïðåçåíòàö³ÿ òþëüïàí³â ï³ä íàçâîþ «Äæàìàëà»
â³äáóäåòüñÿ â ðàìêàõ êâ³òêîâî¿ âèñòàâêè â Êèºâ³.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ÊÏ ÓÇÍ Ãîëîñ³ºâî,
ÿê ò³ëüêè â³äáóäåòüñÿ ïðåäñòàâëåííÿ íîâîãî ñîðòó
òþëüïàí³â «Äæàìàëà», ôàõ³âö³ çåëåíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà îá³öÿþòü äîêëàñòè óñ³õ çóñèëü, ùîá âèñàäèòè
éîãî íà êëóìáàõ ñâîãî ðàéîíó �

²ìåíåì Äæàìàëè íàçâàëè 
íîâèé âèä òþëüïàí³â
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