
У П’ЯТНИЦЮ на Співочому 
полі Печерського ландшафтно-
го парку перший заступник 
голови КМДА Геннадій Пліс 
і генеральний директор КО 
«Київзеленбуд» Михайло На-
конечний урочисто відкрили 
виставку квітів «Українське. 
Своє. Особливе. V.S.». 

Родзинкою заходу стала уні-
кальна мапа України, сформова-
на з 200 тисяч квітів та інертних 
матеріалів. 

Карпатські гори з виноград-
никами, степові візерунки Тав-
рії, багатовекторна Галичина, 
унікальна Наддніпрянщина, 
душевна Полтавщина та інші 

квіткові композиції презентува-
ли столичні зеленбудівці до Дня 
Незалежності. Тут збережені 
справжні українські традиції 
та символи – основа нашої іс-
торії та слави. 

«Я надзви-
чайно здивова-
ний такими ви-
сокохудожніми 
роботами пра-
цівників «Київ-
зеленбуду». Це 
справжній душевний подарунок 
усім киянам і гостям міста до 
Дня Незалежності. Тут не лише 
красиво, а й пізнавально, адже 
кожен регіон представлений з 

елементами, які притаманні 
саме йому. На схилах Дніпра 
це виглядає вражаюче, тому 
запрошую всіх відвідати Спі-
воче поле і, зокрема, переві-
рити, наскільки добре ви знаєте 
традиції регіонів», – зауважив 
Геннадій Пліс. 

« С п і в о -
че  поле  вже 
традиційно 
стало  креа-
тивним арт-
майданчиком 
для кожного. 
Спеціально влаштовуємо кі-
нопокази під відкритим небом, 
встановлюємо арт-скульптури. 

Вірю, що ексклюзивний проект 
зацікавить туристів. Запрошу-
ємо на Співоче поле увібрати 
аромат різнобарвної України – 
відчути самобутню Україну», – 
підкреслив генеральний дирек-
тор КО «Київзеленбуд» Михайло 
Наконечний. 

Він розповів, що процес фор-
мування виставки розпочався 
на початку літа – саме тоді ке-
рівництвом було затверджено 
композицію і тематику експози-
ції, розроблено основні макети. 
Одразу після закінчення ви-
ставки «Японія очима України» 
відбулася розмітка території та 
упродовж двох тижнів висадже-
ні квіти, згідно з розробленим 
плануванням композиції. Над 
формуванням квіткових пей-
зажів працювало 150 людей. 

Окрім виставки, на Співочо-
му полі традиційно щовихідних 
будуть проводитись майстер-
класи та розважальна програма 
для дітей. Працює «Українське. 
Своє. Особливе. V.S.». щодня з 
9.00 до 21.00 до 11 вересня 2017 
року. Для дітей до 7 років, пенсі-
онерів, інвалідів, чорнобильців 
вхід безкоштовний �

«Українське. Своє. 
Особливе. V.S.»

 � До Дня Незалежності на Співочому полі відкрилася 
унікальна квіткова виставка

Головним експонатом виставки на Печерську є унікальна мапа 
України, сформована з 200 тисяч квітів та інертних матеріалів. Окрім 
цього, столичні зеленбудівці підготували до Дня Незалежності й інші 
композиції: Карпатські гори з виноградниками, степові візерунки 
Таврії, багатовекторна Галичина, унікальна Наддніпрянщина, душевна 
Полтавщина. Окрім квіткового фестивалю, на різнобарвному 
майданчику традиційно щовихідних будуть проводитись майстер-
класи та розважальна програма для дітей. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Привітання 
Київського міського голови 

з Днем Незалежності 

День Незалежності… 
Для кожної країни – це 

символічний день її наро-
дження. Свято державності й 
самовизначення: як розви-
ватися, яким шляхом руха-
тися, яке майбутнє будувати. 

Україна створює своє 
майбутнє болісно, не так 
швидко, як хотілося б. Проходить через великі 
випробування, захищаючи свою незалежність і 
втрачаючи найвідданіших патріотів. 

У труднощах гартується характер нашого народу, 
який показав, що вміє відстоювати свою честь та 
гідність, свободу та незалежність своєї землі. 

Щодня кожен українець створює майбутнє своєї 
країни – у своєму дворі, районі, у своєму місті. 

Разом ми все осилимо та подолаємо, бо розу-
міємо, що з кожного кроку, з маленьких справ і 
подій складаються великі зміни. 

І тільки небайдужі та активні люди здатні їх 
втілювати. Незважаючи на всі перепони і складнощі. 

Вірте в себе! Вірте в Україну! 
З Днем Незалежності! 

Ваш Віталій Кличко 

У Києві відзначать 
День Державного Прапора 

Щороку, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, 
в Україні відзначають День Державного Прапора. 

Так, у середу, на Софійській площі відбудеться 
церемонія урочистого підняття Президентом Укра-
їни Державного Прапора. Церемонії урочистого 
підняття також пройдуть біля будівлі Київради та 
в усіх районах столиці. 

Традиційно цього дня у мерії вручать паспорти 
громадянина України шістнадцятирічним юнакам 
і дівчатам, які досягли значних успіхів у навчанні, 
спорті, мистецтві. 

Також у рамках Святкування Дня Незалежності 
День Прапора відзначатимуть на Співочому полі – 
там відбудеться фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, 
Україно» і на Поштовій площі – під час проведення 
ярмарку «Феєричний блюз на схилах Дніпра». 

А ввечері 23 серпня на Софійській площі вла-
штують гала-концерт «Українці у світі» за участю 
танцювальних колективів Аргентини, Канади, Польщі, 
США та національних колективів. 

На Русанівці відбудеться 
«Забіг у вишиванках» 

У День Незалежності України, 24 серпня о 09.00 
на Русанівці вже традиційно відбудеться яскраве 
патріотичне та родинне свято «Забіг у вишиванках». 
Очікується, що цьогоріч чисельність учасників за-
ходу в столиці сягне більше 2500 осіб. 

Також до Києва приєднаються Львів, Одеса, 
Херсон, Рівне, Миколаїв, Дніпро. А ще учасниками 
забігу стануть наші співвітчизники в Нью-Йорку, 
Філадельфії, Чикаго, Торонто, Мюнхені, Австралії 
та інших країнах. 

Легкоатлетичний пробіг «Забіг у вишиванках» 
відбудеться на 5 км та 10 км. Траса – 100% асфальт. 

Забіг розпочнеться о 09.00 і завершиться до 13.00. 
Місце старту: перехрестя Русанівської Набереж-

ної та Русанівського бульвару (біля пам’ятника Гоголю).

У квіткових композиціях, представлених на виставці «Українське. Своє. Особливе. V.S.», столичні зеленбудівці відобразили різні регіони нашої держави: 
Карпатські гори з виноградниками, степові візерунки Таврії, унікальну Наддніпрянщину, душевну Полтавщину 
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2 ДОКУМЕНТХрещатик
22 серпня 2017 р.
№90 (5003)

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Прилужній, 2 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 628/2790 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, з 
метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про скликання V сесії 
Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 633 від 21 серпня 2017 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції 
України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Ïðèëóæí³é, 2 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:122:020) çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-
ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êî-
ðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, 
âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà 
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì 
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Ñêëèêàòè V ñåñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ.
2. Ïåðøå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ V ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ ïðîâåñòè 14 âåðåñíÿ 

2017 ðîêó î 10.00 ãîäèí³ ó ñåñ³éí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é 
ïîâåðõ).

3. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåç-
ïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ V ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðàö³âíèê³â 
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження розмірів фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом 
на інформацію Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Наказ № 62 від 2 серпня 2017 року

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію норма-
тивно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та роз-
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2012 року № 593 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитами на інформацію виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою впровадження плати за копіювання або друк документів, що надаватимуться за запитом на 
інформацію обсягом більше 10 сторінок

ÍÀÊÀÇÓÞ:

1. Çàòâåðäèòè ðîçì³ð ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà 
çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öåé íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàêàçó çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Äèðåêòîð
Ñ. Ïðèíàäà

¹ ï/ï Ïîñëóãà, ùî íàäàºòüñÿ Ðîçì³ð ôàêòè÷íèõ âèòðàò, ãðí ç ÏÄÂ çà 1 ñòîð³íêó

1 Êîï³þâàííÿ àáî äðóê êîï³é äîêóìåíò³â ôîðìàòó À4 òà ìåíøîãî ðîçì³ðó (â òîìó ÷èñë³ äâîñòîðîíí³é äðóê) 2,34

2 Êîï³þâàííÿ àáî äðóê êîï³é äîêóìåíò³â ôîðìàòó ÀÇ òà á³ëüøîãî ðîçì³ðó (â òîìó ÷èñë³ äâîñòîðîíí³é äðóê) 2,52

3
Êîï³þâàííÿ àáî äðóê êîï³é äîêóìåíò³â áóäü-ÿêîãî ôîðìàòó, ÿêùî â äîêóìåíòàõ ïîðÿä ç â³äêðèòîþ ³íôîðìàö³ºþ ì³ñ-
òèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì

3,45

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію 
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

НАКАЗ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 88 (1766), вівторок, 22 серпня 2017 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

02. 08. 2017 року № 62

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 17 серпня 2017 р. за № 159/1751

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
17 серпня 2017 р. за № 159/1751

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Î. Ñòðèæèóñ



3РЕКЛАМА Хрещатик
22 серпня 2017 р.

№90 (5003)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Комунальне підприємство "Київпастранс" повідомляє, що на підставі Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради № 760 від 26.06.2017 року, з метою приве-
дення в належний технічний стан запланована реконструкція трамвайної лінії на площі 
Шевченка, на ділянці від вулиці Автозаводської до вулиці Пуща-Водицької, з розворот-
ним кільцем. Проектом реконструкції трамвайної лінії передбачається: реконструкція 
контактної мережі; реконструкція трамвайних колій; реконструкція мережі зовніш-
нього освітлення; влаштування нових зупинок з сучасними павільйонами очікування; 
встановлення світлофорних об'єктів і знаків ОДР. Проведення робіт з реконструкції 
трамвайної колії буде передбачено в комплексі з вирівнюванням проїжджої частини 
вулиці, прилеглих до колії, та перевлаштуванням інженерних мереж. Після завершення 
будівельних робіт виконується повний комплекс робіт з благоустрою території, що була 
виділена для реконструкції.

Впливи на навколишнє середовище при будівництві
Атмосферне повітря – впливає в межах дозволених рівнів (в атмосферне викида-

ються забруднюючі речовини: азоту діоксид, азоту оксид, сажа, ангідрид сірчистий, 
вуглецю оксид, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені С

12
 – С

19
. Акустичне забруднення від 

будівельних машин та механізмів).
Водне середовище – негативний вплив відсутній (виконується вертикальне пла-

нування території і влаштування під'їзних шляхів на будмайданчик по постійній схемі, 
забір води з водних об'єктів та скид стічних вод у поверхневі води чи на ґрунт відсутні).

Флора і фауна – негативний вплив відсутній (знищення зелених насаджень не від-
бувається).

Ґрунти – негативний вплив відсутній (ґрунтове покриття вздовж трамвайної лінії 
представлене насипними ґрунтами, родючі ґрунти відсутні).

Утворюються наступні відходи: вийнятий ґрунт, господарсько-побутові відходи, тара 
від будівельних матеріалів, будівельні відходи, зрізаний асфальт. Відходи вивозяться 
за спецпризначенням згідно укладених договорів.

Впливи на навколишнє середовище при експлуатації
Атмосферне повітря – акустичне забруднення від руху трамваїв в межах дозволених 

рівнів (передбачені конструктивні елементи, що дозволять зменшити дію складових 
елементів шуму від руху трамваїв: безшпальна конструкція з укладанням рейок на гу-
мову підкладку з заливкою спеціальною поліуретановою сумішшю; безстикова система 
колії; влаштування плитної конструкції трамвайної колії в одному рівні з поверхнею 
проїжджої частини вулиці).

Водне середовище – негативний вплив відсутній (відведення дощових і талих стоків 
від ділянок з твердим покриттям відбувається в міську мережу дощової каналізації, 
забір води з водних об'єктів та скид стічних вод у поверхневі води чи на ґрунт відсутні).

Флора і фауна – негативний вплив відсутній.
Ґрунти – негативний вплив відсутній.
Утворюються відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального корис-

тування, які вивозяться за спецпризначенням згідно укладених договорів.
Соціальне середовище – покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів, 

забезпечення безпеки та зручності руху.
Замовник і генпідрядник зобов'язуються під час будівництва та експлуатації об'єкта 

дотримуватись прийнятих у проекті рішень, вимог і правил нормативних документів 
щодо охорони навколишнього середовища й екологічної безпеки.

Інформування громадськості про планову діяльність здійснювалось шляхом опри-
люднення у ЗМІ Заяви про наміри та проведенням громадських слухань.

Завершення громадських слухань щодо проекту Детального плану території в 
межах вул. Донецької, Повітрофлотського проспекту, вул. Смілянської, 

вул. Фастівської та залізниці у Солом'янському районі м. Києва
Департамент містобудування та архітектури виконавчий орган Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (замовник) та ТОВ "Виробничо-технічна 
агенція" (Розробник) керуючись ст.ст. 18, 21 Закону України "Про регулювання місто-
будівної діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року 
№ 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні" повідомляють про завершення процедури громадських слухань щодо 
проекту детального плану території в межах вулиць Детального плану території в меж-
ах вул. Донецької, Повітрофлотського проспекту, вул. Смілянської, вул. Фастівської та 
залізниці у Солом'янському районі м. Києва.

Проект Детального плану території в межах вул. Донецької, Повітрофлотського 
проспекту, вул. Смілянської, вул. Фастівської та залізниці у Солом'янському районі 
м. Києва розроблявся відповідно до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 
№ 10006 "Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві".

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 "Про за-
твердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні" експозицію матеріалів проекту Детального плану території в межах вул. Доне-
цької, Повітрофлотського проспекту, вул. Смілянської, вул. Фастівської та залізниці у 
Солом'янському районі м. Києва було розміщено в приміщенні Солом’янської державної 
адміністрації, просп. Повітрофлотський, 41. Ознайомлення з томами проекту Детального 
плану території в межах вул. Донецької, Повітрофлотського проспекту, вул. Смілянської, 
вул. Фастівської та залізниці у Солом'янському районі м. Києва відбувалось в Депар-
таменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 
щовівторка з 13.00 до 17.00 та щоп'ятниці з 10.00 до 13.00. Розгляд проекту та враху-
вання пропозицій тривав протягом 1 місяця з дня публікації повідомлення про початок 
громадських слухань в газеті "Хрещатик" № 66 (4979) від 23.06.2017 року.

Ознайомитись зі звітом про результати розгляду та врахування пропозицій гро-
мадськості, юридичних та фізичних осіб, отриманих під час проведення громадських 
слухань проекту Детального плану території в межах вул. Донецької, Повітрофлотського 
проспекту, вул. Смілянської, вул. Фастівської та залізниці у Солом'янському районі 
м. Києва є можливість на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури 
http://kga.gov.ua/

Оголошення про намір передати в оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 
м. Києва" розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15:

1) вул. Оноре де Бальзака, 12, загальна площа – 102,50 кв.м, 1 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення 
торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (50,30 кв. м), розміщення складу (29,10 кв. м), роз-
міщення пункту доочищення та продажу питної води (23,10 кв. м), вартість об'єкта оренди – 1 876 200,00 грн, ставка орендної плати – 8 % 
та 3 %, місячна орендна плата (без ПДВ) –10746,20 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн коригується на індекс 
інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші 
орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів після публікації оголошення. Заяви про оренду прийма-
ються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати 
довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду приміщення 
1-го поверху площею 80,10 кв.м в будинку за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 16 літ. А, вартість при-
міщення 2573200,00 грн (без ПДВ), орендна плата 8%, за перший місяць оренди – 17154,67 грн, на строк 2 
роки 364 дні, для розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи. Балансоутримувач – КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району 
м. Києва": м. Київ, вул. Хорива,36, тел. 425-22-86. Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня 
публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2, Подільська 
районна в місті Києві державна адміністрація. Довідкова інформація за телефоном 485-18-87.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлові при-
міщення  за  адресами: вул. Сєченова, 5. Загальною площею: 36,0 кв. м. Цільове використання: розміщення 
громадських приймалень депутатів Київської міської ради, що не використовуються для провадження під-
приємницької діяльності не більше як 50,0 кв. м. Термін оренди: 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди: 0,08 
грн (без ПДВ), 1 грн на рік. Орендна плата: 6,66273 без ПДВ (коригується на індекс інфляції). (заявником на 
право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова 
орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Термін оренди: 2 роки 364 
дні. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Голосіївського району м. Києва" просп. Голосіївський, 17-б, м. Київ, 03039, тел.: (044) 525-19-63, 525-19-17). 
Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. 
Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216. Довідкову інформацію можна 
отримати за телефонами: 281-66-23, 281-66-24.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адмі-
ністрації. Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діаностичний центр" Деснянського району м. Києва, 
розташований за адресою: вул. Закревського, 81/1:

1) вул. Закревського, 81/1, загальна площа – 33,6 кв.м, другий поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення кафе, яке 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи, вартість об'єкта оренди – 714500,00 грн, місячна стартова орендна плата (без ПДВ) – 4763,33 грн, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн коригується на індекс 
інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші 
орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються 
за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову 
інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

31 січня 2017 року за адресою: вул. Чигоріна, 18, що в м. Києві (біля офісного центру) з автомобіля 

було викрадено сумку, в якій знаходились фінансово-господарські документи TOB "ГЕФЕСТ ІНВЕСТ".

Осіб, які знайшли вказані документи TOB "Гефест Інвест", просимо повернути за винагороду.

Просимо звертатись по тел. 096 985 2236, або на e-mail:G12751@ukr.net.

Громадські слухання проекту Детального плану території в межах бульвару Вацлава Гавела (І. Лепсе), вулиць Суздальської, Академіка Білецького і 
залізниці у Солом'янському районі м. Києва

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (Замовник) та TOB "Виробничо-технічна агенція" (Розробник) повідо-
мляють про початок процедури громадських слухань проекту Детального плану території в межах бульвару Вацлава Гавела (І. Лепсе), вулиць Суздальської, Ака-
деміка Білецького і залізниці у Солом'янському районі м. Києва відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 
під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555.

Детальний план території в межах бульвару Вацлава Гавела (І. Лепсе), вулиць Суздальської, Академіка Білецького і залізниці у Солом'янському районі м. Києва 
виконується відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 10006 "Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної до-
кументації у м. Києві". Детальний план території після затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об'єктів містобудування, відведення 
земельних ділянок, будівництво та благоустрій територій, прокладку інженерних мереж тощо.

Виконання детального плану території пов'язано з необхідністю деталізації проектних рішень Генерального плану розвитку м. Києва та проекту планування його 
приміської зони на період до 2020 р., коригування або уточнення окремих його положень, пов'язаних з рішеннями щодо ефективного використання територій та 
пропозицій можливого розміщення об'єктів містобудування – торгівельних і громадських центрів, будівництво нових та реконструкція з розширенням установ 
освіти та охорони здоров'я, житлових комплексів, розміщення підприємств обслуговування та місць постійного зберігання автомобілів мешканців, які відображають 
нормативний соціально-гарантований рівень обслуговування населення.

Основна мета проекту:
— реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання міських земель – реструктуризація частини територій спеціального при-

значення, окремих промислових підприємств, що на даний час не працюють, та створення кварталів сучасного житла з об'єктами обслуговування, які повинні 
відповідати нинішнім тенденціям вітчизняного і світового містобудування, мати високу комерційну привабливість;

— створення комфортних умов для проживання та праці існуючих та майбутніх мешканців – забезпечення нормативним соціально-гарантованим рівнем уста-
новами і підприємствами обслуговування, місцями постійного зберігання автомобілів, формування мережі громадських просторів для створення повноцінного 
високоякісного життєвого середовища європейського рівня;

— розвиток транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням вирішення загальноміських транспортних проблем, забезпечення сумісності забудови 
окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням.

Відповідно до інвестиційних намірів землекористувачів та наданих проектів забудови земельних ділянок нове житлове будівництво планується на етап 5 років.
Загальний обсяг проектного житлового будівництва на етап 5 років становитиме 386,593 тис. м2 загальної площі квартир, кількість квартир — 5 634, де про-

живатиме 12 892 особи.
Пішохідні зв'язки по території проектування проходять до основних об'єктів тяжіння – зупинок пасажирського транспорту та переходів, торгівельних закладів, 

дитячих дошкільних установ, шкіл тощо.
Рекреаційна зона озеленених територій загального користування формується за рахунок скверів та бульварів в межах ДПТ – 4,16 га. Також, в межах пішохідної 

доступності, на відстані близько 700 м від північної межі ДПТ, розташовується парк "Відрадний". Площа озеленених територій району проектування значно пере-
вищує необхідну за нормативну.

Для забезпечення соціально-гарантованого рівня установами та підприємствами обслуговування проектом передбачається будівництво дошкільних дитячих 
навчальних закладів: на вул. Качалова, 40 потужністю 160 місць, на вул. Проектній-2 потужністю 200 місць, на просп. Відрадному, 42 потужністю 65 місць, будівни-
цтво навчально-виховного комплексу на базі загальноосвітнього навчального закладу "Київський спортивний ліцей-інтернат", розташованого на бульв. Вацлава 
Гавела, 47 потужністю 3280 місць (з них 2630 місць у загальноосвітній школі, 450 місць у "Київському спортивному ліцеї-інтернаті", 200 місць у ДНЗ), реконструкція 
середньої загальноосвітньої школи № 22 на вул. Суздальській, 10 потужністю 640 місць.

Проектна транспортна структура території детального плану намічена у відповідності до рішень проекту Генерального плану м. Києва.
На перетині вул. Суздальської, залізниці і подовженні просп. Повітрофлотського на етап 7 років передбачено будівництво транспортної розв'язки III класу в 

двох рівнях зі шляхопроводом через залізницю та з'їздами на поперечні магістралі.
Згідно з Генеральним планом на етап 7 років передбачено реконструкцію просп. Відрадний на ділянці від вул. Корольова до вул. Суздальської. Намічено про-

довження трамвайних колій по просп. Відрадному зі зміною ширини його проїзної частини до 15 м (2 смуги руху).
Передбачена реконструкція вулиць М. Шепелєва, Патріотів, Бакуніна з розширенням їх проїзної частини до 7 м. Намічено подовження вул. Бакуніна до просп. 

Відрадний. Передбачено будівництво нової житлової вулиці Проектна-4 від вул. М. Шепелєва до вул. Бакуніна, шириною в червоних лініях 20 м, проїзної частини – 7 м.
Проектом передбачено будівництво багатоповерхових гаражів в зоні відчуження вздовж залізниці, а також на просп. Відрадному. В комплексі з новими 

житловими кварталами намічено будівництво підземних паркінгів для постійного зберігання автомобілів майбутніх мешканців району. Загальна кількість місць 
постійного зберігання автомобілів – 8284.

Основні техніко-економічні показники

№ 
п/п

Показники Одиниця виміру Існуючий стан Етап на 7 років Етап на 15-20 років

1. Територія ДПТ га 200 200 200

у тому числі житлова забудова » 40,540 54,099 54,099

2. Населення тис.осіб 14,17 26,843 26,843

3. Житловий фонд

3.1 Житловий фонд (площа квартир), всього тис. м2 квартир 257,448 640,418 640,418

3.2 Середня житлова забезпеченість у тому числі: м2/особу 18 24 24

3.3 Житлове будівництво, всього: тис. м2 загальної площі - 386,593 386,593

4. Установи та підприємства обслуговування -

4.1 Дошкільні навчальні заклади місць 390 1015 1015

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади учнів 230 3500 3500

4.3 Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару. Кабі-
нети сімейного лікаря

відв. за зміну 150 669 669

5 Споруди для зберігання автотранспорту

5.1 Гаражі підземні, наземні для постійного зберігання легкових 
автомобілів

м/м 1720 3924 8284

5.2 Відкриті автостоянки для тимчасового (постійного) збері-
гання легкових автомобілів

м/м 950 1200 1820

Замовник – Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.
Розробник – TOB "Виробничо-технічна агенція".
Матеріали проекту детального плану території розміщені на сайті www.kga.gov.ua
Експозиція проекту Детального плану території в межах бульвару Вацлава Гавела (І. Лепсе), вулиць Суздальської, Академіка Білецького і залізниці у Солом'янському 
районі м. Києва розміщена в приміщенні Солом'янської державної адміністрації на просп. Повітрофлотському, 41.
Ознайомлення з томами проекту Детального плану території в межах бульвару Вацлава Гавела (І. Лепсе), вулиць Суздальської, Академіка Білецького і залізниці 
у Солом'янському районі м. Києва відбувається в Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміні-
страції) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 щовівторка з 13.00 до 17.00 та щоп'ятниці з 10.00 до 13.00.
Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної документації: – 30 днів з моменту публікації оголошення у засобах масової інформації.
Відповідно до частини шостої статті 21. Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді із 
зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, буді-
вельних норм, державних стандартів та правил.
Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і 
правил та надаватися у місячний строк з моменту публікації повідомлення про початок громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають право надавати:
– повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; 
– власники та користувачі земельних ділянок, розташованих  на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;
– представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
– народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури за адресою: 01001, м. Київ. вул. Хрещатик, 32 в строк – 30 днів з 
моменту публікації оголошення у засобах масової інформації.
Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій: заступник начальника управління регулювання забудови міста Департаменту містобудування 
та архітектури Київської міської державної адміністрації Чорний Антон Михайлович.
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До державного свята 
соціально незахищені 
кияни отримають 
матеріальну 
допомогу 
ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  
матеріальну допомогу у розмірі 300 грн 
отримають одержувачі пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника на дітей-сиріт, які 
втратили обох батьків (круглих сиріт). 

У розмірі 250 грн – кияни-члени сімей 
осіб, смерть яких пов’язана з участю в 
масових акціях громадського протесту, що 
відбулися у період з 21 листопада 2013-го 
до 21 лютого 2014 року, осіб, яким по-
смертно присвоєно звання Героя України 
за громадянську мужність, патріотизм, 
героїчне відстоювання конституційних 
засад демократії, прав і свобод людини, 
самовіддане служіння українському на-
родові, виявлені під час Революції Гіднос-
ті; кияни-члени сімей осіб, загиблих або 
померлих унаслідок поранення контузії 
чи каліцтва, одержаних під час участі в 
АТО, члени сімей киян, загиблих або по-
мерлих внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час участі в АТО; 
кияни-члени сімей волонтерів та члени 
сімей волонтерів-киян, які добровільно 
забезпечували (або добровільно залучалися 
до забезпечення) проведення АТО (у тому 
числі здійснювали волонтерську діяльність) 
та загинули (пропали безвісти), померли 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час забезпечення проведення 
АТО (у тому числі волонтерам), перебуваючи 
безпосередньо в районах АТО у період її 
проведення; Праведники Бабиного Яру; 
жертви політичних репресій та члени їхніх 
сімей, які отримують підвищення до пенсії; 
учасники народного ополчення, які брали 
участь в обороні столиці України в період 
з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 
року; батьки, матері загиблих у мирний 
час солдатів строкової служби. 

Матдопомогу у розмірі 200 грн перед-
бачено: киянам, які отримали важкі тілесні 
ушкодження під час участі у масових акціях 
громадського протесту, що відбулися у пері-
од з 21 листопада 2013-го до 21 лютого 2014 
року; киянам-учасникам АТО; інвалідам 
І групи, розмір пенсії яких не перевищує 
розміру двох прожиткових мінімумів для 
осіб, які втратили працездатність станом на 
1 січня 2017 року; інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам, які є одержувачами дер-
жавної соцдопомоги; інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам, які є одержувачами 
соціальної пенсії; особам, які досягли 
90-річного віку і старше; особам з вадами 
слуху; особам з вадами зору. 

У розмірі 150 грн – ветеранам Другої 
Світової війни 1939-1945 рр.; одержува-
чам державної соцдопомоги; одержува-
чам компенсації за надання соцпослуг; 
одержувачам компенсації з догляду за 
інвалідом І групи або особою, яка досягла 
80-річного віку. 

У розмірі 130 грн – непрацюючі пенсі-
онери, розмір пенсії яких не перевищує 
розміру двох прожиткових мінімумів для 
осіб, які втратили працездатність станом 
на 1 січня 2017 року. 

Особи, які одночасно належать до де-
кількох категорій, отримають одну виплату 
в більшому розмірі 

У зв’язку зі святкуванням Дня Державного Прапора України 
та 26-ї річниці Незалежності України в столиці діятимуть 

тимчасові обмеження руху транспорту в місцях проведення заходів
Дата Час Вулиці (маршрут) Примітка

21 – 28 серпня  з 21.00 21 серпня 
до 06.00 28 серпня

Вул. Хрещатик (на ділянці від Майдану Незалежності до Європейської площі) та частково 
на Європейській площі

Обмеження діє у місці проведення 
демонстраційного показу озброєння та 
військової техніки Збройних сил України, 
Державної прикордонної служби України 
та Національної гвардії України

22 – 23 серпня з 21.00  22 серпня  
до 04.00  23 серпня

Парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – 
пров. Глибочицький – вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Набережно-Хрещатицька – 
вул. Боричів Тік – Володимирський узвіз – Європейська площа – 
вул. Хрещатик  

На час висування озброєння та 
військової техніки Збройних сил України, 
Державної прикордонної служби України 
та Національної гвардії України до місця 
проведення демонстраційного показу

22 – 23 серпня з 24.00  22 серпня  
до 05.00  23 серпня

Парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – 
зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – зустрічною смугою проспекту 
Перемоги до площі Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика 
Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Хрещатик

На час висування озброєння та 
військової техніки Збройних сил України, 
Державної прикордонної служби України 
та Національної гвардії України до місця 
проведення демонстраційного показу

22 серпня 07.00-12.00

Вул. Михайла Грушевського (на ділянці від вул. Шовковичної до Європейської площі), 
Парковій алеї, Володимирському узвозі (на ділянці від Поштової площі до Європейської 
площі), вул. Трьохсвятительській (на ділянці від вул. Костьольної до Європейської площі), 
вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Костьольної до Європейської площі)

Під час проведення відкриття 
демонстраційного показу озброєння та 
військової техніки Збройних сил України, 
Державної прикордонної служби України 
та Національної гвардії України

22 серпня
Із 06.00 

до закінчення 
заходів

вул. Хрещатик від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького; Європейська площа; 
вул. Михайла Грушевського від Європейської площі до вул. Шовковичної; Петрівська алея; 
Паркова дорога; Володимирський узвіз від Європейської площі до Поштової площі; вул. 
Трьохсвятительська від вул. Костьольної до Європейської площі; 
вул. Михайлівська; вул. Костьольна; Майдан Незалежності; вул. Бориса Грінченка; алея 
Героїв Небесної Сотні; вул. Архітектора Городецького; вул. Заньковецької; площа Івана 
Франка; вул. Ольгинська; вул. Інститутська від вул. Ольгинської до вул. Шовковичної; 
вул. Прорізна від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик

Під час проведення демонстраційного 
показу озброєння та військової техніки 
Збройних сил України, Державної 
прикордонної служби України та 
Національної гвардії України

22 серпня 21.00-02.00 Вул. Хрещатик (від Бессарабської до Європейської площі) На час проведення тренування військ із 
проходженням у пішому порядку

23 серпня
Із 06.00  

до закінчення 
заходів

Вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної)

Під час церемонії урочистого підняття 
Державного Прапору України біля 
адміністративної будівлі Київської 
міської ради (вул. Хрещатик, 36)

23 серпня
Із 06.00  

до закінчення 
заходів

Вул. Володимирська від вул. Рейтарської до вул. Великої Житомирської; провулок 
Георгіївський; провулок Рильський; вул. Софіївська від Михайлівського провулку 
до вул. Володимирської; Софійська площа; Володимирський проїзд; вул. Алли Тарасової; 
вул. Мала Житомирська від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду

Під час урочистого підняття Державного 
Прапору України

23 – 25 серпня Із 24.00  23 серпня 
до 03.00  25 серпня вул. Івана Мазепи (від вул. Московської до готелю «Салют»)

На час проведення культурно-
мистецького заходу «Незалежна і єдина 
рідна Україна»

24 серпня
Із 06.00 

до завершення 
заходів

Вул. Хрещатик (від Бессарабської до Європейської площі) На час проведення параду військ із 
проходженням у пішому порядку

24 серпня
Із 06.00  

до закінчення 
заходів

вул. Хрещатик; Європейська площа; Бессарабська площа; вул. Трьохсвятительська; 
вул. Костьольна; Майдан Незалежності; алея Героїв Небесної Сотні; вул. Інститутська 
від вул. Ольгинської до вул. Шовковичної;  вул. Ольгинська; вул. Архітектора Городецького; 
площа І. Франка; вул. Заньковецької; вул. Банкова; вул. Лютеранська; 
вул. Круглоуніверситетська; бульвар Тараса Шевченко від вул. Леонтовича 
до Бессарабської площі;  вул. Богдана Хмельницького від вул. Пушкінської 
до вул. Хрещатик; вул. Прорізна від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик; вул. Бориса 
Грінченка від вул. Прорізної до Майдану Незалежності; Майдан Незалежності; 
вул. Алли Тарасової; Володимирський проїзд; вул. Володимирська від вул. Льва Толстого до 
вул. Богдана Хмельницького; вул. Льва Толстого від вул. Володимирської 
до вул. Терещенківської; вул. Володимирська від вул. Рейтарської до вул. Великої 
Житомирської; провулок Георгіївський; провулок Рильський; вул. Софіївська від 
Михайлівського провулку до вул. Володимирської; Софійська площа; Володимирський 
проїзд; вул. Мала Житомирська від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду; 
вул. Терещенківська; вул. Рєпіна; вул. Михайлівська; вул. Велика Васильківська; площа Льва 
Толстого

Під час проведення параду військ із 
проходженням у пішому порядку з 
нагоди відзначення 26-ї річниці Дня 
Незалежності України

24 серпня Із 07.00 до 13.00

За маршрутом: Русанівська набережна – Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської 
набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля 
Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – 
Русанівський бульвар – Русанівська набережна

На час проведення щорічного 
легкоатлетичного пробігу «Забіг у 
вишиванках»

24 серпня

Після закінчення 
параду військ, на час 
проведення пішої 

ходи

Вул. Хрещатик (ділянка від Бессарабської площі до Європейської площі) На час проведення пішої ходи «Марш 
нескорених»

27 – 28 серпня Із 21.00  27 серпня  
до 06.00  28 серпня

вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика 
Васильківська – вул. Саксаганського – вул. Старовокзальна – площа Перемоги – проспект 
Перемоги – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини 
А0222

Після демонстраційного показу на час 
пересування озброєння та військової 
техніки Збройних сил України, Державної 
прикордонної служби України та 
Національної гвардії України

27 – 28 серпня Із 21.00  27 серпня  
до 02.00  28 серпня

Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська – 
вул. Братська – вул. Іллінська – Контрактова площа – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. 
Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – 
пров. Глибочицький – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Машала Рибалка – парк військової 
частини А0222

Після демонстраційного показу на час 
пересування озброєння та військової 
техніки Збройних сил України, Державної 
прикордонної служби України та 
Національної гвардії України

27 – 28 серпня Із 21.00  27 серпня  
до 06.00  28 серпня

Європейська площа – Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне 
шосе та далі:  Південний міст – просп. Миколи Бажана – Харківська площа – Бориспільське 
шосе;  Столичне шосе – вул. Академіка Заболотного – Одеська площа (М-03) – Кільцева 
дорога – проспект Перемоги (М-06) 

Після демонстраційного показу на час 
пересування озброєння та військової 
техніки Збройних сил України, Державної 
прикордонної служби України та 
Національної гвардії України



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


