
УЧОРА відбулася інспекція капі-
тально відремонтованого бульвару 
Дружби народів. 

За словами за-
ступника голови 
КМДА  Дмитра 
Давтяна, роботи 
на ділянці про-
тяжністю майже 3 
км – від Либідської 
площі до вул. Старонаводницької 
– почались у липні цього року. 
Їх вартість склала 168,9 млн грн. 
Наразі об’єкт майже завершено. 
Тут виконані роботи із влашту-
вання двошарового асфальто-
бетонного покриття проїжджої 

частини з полімерасфальтобетону 
і тротуарів із ФЕМ, встановлення 
бортових каменів, заміни люків 
та зливоприймачів (всього – 365 
шт.). До кінця року оновлять по-
криття тротуарів та впорядкують 
благоустрій. 

Для підвищення безпеки до-
рожнього руху на бульварі Дружби 
народів встановлюють сучасне 
дорожнє огородження VARIO-
GUARD. Роботи просуваються від 
Либідської площі у напрямку б-ру 
Лесі Українки. На сьогодні вже 
змонтовано 350 метрів цього 
обладнання для розділення зу-
стрічних транспортних потоків. 

«Навіть у разі аварії і дефор-
мації не потрібно ніяких осо-
бливих механізмів чи пристроїв 
для відновлення цієї огорожі. Її 
можна легко відремонтувати, і 
вона служитиме й надалі», – на-
голосив Дмитро Давтян. 

Як повідомили в комунальній 
корпорації «Київавтодор», ого-
родження такого типу широко 
використовується у країнах Єв-
ропи, оскільки воно показало 
відмінні результати під час різ-
номанітних випробувань, зокре-
ма і на міцність. Зазвичай його 
встановлюють, щоб розділити 
зустрічні транспортні потоки, а 

також для безпеки дорожнього 
руху на мостах, шляхопроводах 
і естакадах. 

У коментарі журналістам за-
ступник голови КМДА зазна-
чив, що сьогодні триває процес 
проектування багаторівневої 
транспортної розв’язки на при-
миканні вул. Старонаводницької 
та вул. Лаврської до б-ру Дружби 
народів. 

З а  сл о в ами 
директора Де-
п а р т а м е н т у 
транспортної 
інфраструктури 
Сергія Симонова, 
її будівництво до-
зволить збільшити пропускну 
спроможність транспортного вуз-
ла в 1,5 раза, ліквідувати затори на 
площі Героїв Великої Вітчизняної 
війни, мосту Патона з правобереж-
ними і лівобережними підходами. 
А також покращити екологічну та 
транспортну ситуацію як в межах 
площі, так і на прилеглих вулицях 
та в місті загалом. 

Він додав, що будівництво може 
розпочатися уже наступного літа. 
За попередніми оцінками вартість 
спорудження розв’язки складе 
250 млн грн �

Оновлення магістралей 
Печерська

Реконструкція ділянки бульвару Дружби народів від Либідської площі до вул. 
Старонаводницької склала 168,9 млн грн. Наразі тут влаштували двошарове 
асфальтобетонне покриття проїжджої частини з полімерасфальтобетону і 
тротуарів із ФЕМ, встановили бортові камені, замінили люки та зливоприймачі. 
До кінця року закінчать оновлення тротуарів та впорядкують благоустрій. Для 
підвищення безпеки дорожнього руху на бульварі встановлюють сучасне 
дорожнє огородження VARIO-GUARD. Окрім цього, триває проектування 
багаторівневої транспортної розв’язки на примиканні вул. Старонаводницької 
та вул. Лаврської до б-ру Дружби народів. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Упродовж листопада 
у Києві демонтовано 
928 незаконних 
рекламних засобів 

Упродовж листопада в столиці демонто-
вано 928 незаконних рекламних засобів, 
серед яких 546 одиниць – власниками 
самих конструкцій. 

Зокрема було демонтовано: тимчасова 
виносна спеціальна конструкція – 110, 
тумба, що стоїть окремо, – 138, щит, що 
стоїть окремо, – 49, банер – 187, виві-
ска – 206, кронштейн – 58, лайтпостер, що 
стоїть окремо, – 12, конструкції на даху 
– 22, холдер – 124, електронне табло – 
7, транспорт – 2, прапор, прапорець – 3, 
телевізійний екран на фасаді – 1, елемент 
благоустрою – 2, транспарант-перетяжка 
над вулицею – 5, щит на фасаді – 2. 

Нагадуємо, упродовж жовтня в місті 
знесено 867 незаконних рекламних 
засобів, серед яких 425 одиниць – їх 
власниками. 

Завдяки новим Правилам розміщення 
РЗ у Києві, кількість реклами на вули-
цях суттєво зменшиться вже впродовж 
двох років. 

Відтак, нові Правила розміщення 
рекламних засобів у столиці уточнюють 
дозволені та заборонені формати кон-
струкцій і їх розміри, схеми розміщення 
реклами на території міста, кількість 
нульових зон, де рекламу заборонено 
зовсім. Особливу увагу приділено без-
пеці пішоходів і водіїв – конструкції не 
повинні перешкоджати пішохідному 
руху та перекривати дорожні знаки, 
розміщуватись у місцях концентрації 
ДТП тощо. 

Окрім того, згідно з документом, у 
розміщенні згаданих об’єктів має ви-
користовуватись радіальний підхід із 
відстанями залежно від їх розміру: між 
найменшими форматами (сіті-лайтами) 
від 40 метрів і до 150 метрів між вели-
кими форматами (біл-бордами). 

Для зручності киян 
відкрито 65 сервісних 
центрів, де можна 
сплатити за ЖКП 

У столиці працює 65 точок прийому спо-
живачів КК «Центру комунального сервісу», 
де кияни можуть сплатити за всі комунальні 
послуги: електроенергію, централізоване 
водопостачання, утримання будинків, га-
зопостачання та опалення, повідомили у 
комунальному концерні. 

Для сплати за послуги треба мати з со-
бою тільки банківську картку.  Для власників 
Картки киянина від «Ощадбанку» комісія 
відсутня. 

Нагадуємо, що 65 сервісних центрів 
знаходяться в десяти районах Києва. 
Адреси відділень, де можна вирішити 
всі питання щодо житлово-комунальних 
послуг, вказані на сайті «Центру кому-
нального сервісу». 

Тут ведуть прийом споживачів за кон-
цепцію єдиного підходу до оформлення 
офісного простору, оснащені електро-
нною чергою, комфортними умовами 
очікування, дитячим куточком та вільним 
Wі-Fі.
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 �  Київавтодорівці завершують капремонт бульвару Дружби народів

Столичні автодорівці завершили капітальний ремонт бульвару Дружби народів на ділянці протяжністю майже 3 км – від Либідської площі 
до вул. Старонаводницької
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ДОКУМЕНТХрещатик
6 грудня 2017 р.
№128 (5041)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 123 (1802), середа, 6 грудня 2017 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
15 листопада 2017 року № 1444

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
01 грудня 2017 р. за № 246/1838

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг,  
по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця,  

що настає за розрахунковим
1. У Розділі «Голосіївський  район»:
1.1. Позиції №№  45-48 розділу  викласти в такій редакції:

45 ТОВ «ПОРЯД.ОК»
вул. 

Жилян-
ська

59 0,4671 3,0604 0,0736 0,0000 0,4048 0,0000 0,2236 0,0289 0,0000 0,0000 0,4398 0,7228 0,0392 0,0674 0,0000 1,4832 0,5092 0,60 9,75  - 9,75  -

46 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. 
Касіяна 
Василя

2/1 0,7881 0,6092 0,1974 0,0000 0,2120 0,0390 0,8838 0,0066 0,0000 0,0509 0,4223 0,3307 0,0327 0,1134 0,0000 1,1800 0,2896 0,52 6,81  - 6,81  -

47 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Ле-
вітана 3 0,8333 0,7970 0,1020 0,0000 0,3116 0,0340 0,8636 0,0032 0,0000 0,0524 0,4609 0,2893 0,0506 0,1198 0,0000 0,9985 0,2540 0,52 6,82  - 6,82  -

48 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

просп. 
Науки 69 0,5513 0,9754 0,1895 0,0000 0,2774 0,0341 0,9261 0,0039 0,0000 0,0498 0,4247 0,2752 0,0461 0,0793 0,0000 0,9851 0,1792 0,50 6,60  - 6,60  -

1.2. Доповнити розділ новими позиціями такого змісту:

115 ТОВ «УК «ЖИТ-
ЛО-СЕРВІС»

просп. 
Глушкова 
Академіка

9-д 0,5209 0,6783 0,3896 0,0000 0,3392 0,0804 1,0046 0,0174 0,0000 0,0000 0,3260 0,2077 0,0275 0,0752 0,0000 0,7544 0,5464 0,60 6,68 5,49 6,18 5,08

116
ТОВ «МЖК 

«ОБОЛОНЬ-КОМ-
ФОРТ»

вул. Антоно-
вича 72 0,2345 0,6555 0,3879 0,0000 0,6255 0,0770 0,9425 0,0000 0,0000 0,0000 0,6937 0,7297 0,0054 0,0338 0,0000 0,6137 0,5421 0,55 6,40 - 6,40 -

2. У Розділі «Дарницький район»:
2.1. Позиції №№ 36, 39-45, 47-49, 51-55 розділу викласти в такій редакції:

36 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Гмирі 
Бориса 4 0,8520 0,6632 0,2763 0,0000 0,4084 0,0287 0,8351 0,0054 0,0000 0,0461 0,3682 0,3593 0,0356 0,1225 0,0000 0,9229 0,2341 0,52 6,81  - 6,81  -

39 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Княжий 
Затон 21 0,4786 0,5761 0,1607 0,0000 0,3016 0,0734 1,0146 0,0028 0,0000 0,0391 0,8179 0,8284 0,0221 0,0688 0,0000 0,9266 0,1939 0,55 7,27 6,61 7,27 6,61

40 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Мишуги 
Олександра 8 0,4725 1,0922 0,3831 0,0000 0,5336 0,0852 0,7234 0,0065 0,0000 0,0526 0,3646 0,2347 0,0286 0,0680 0,0000 0,7558 0,2782 0,51 6,70  - 6,70  -

41 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Мишуги 
Олександра 12 0,3244 1,0299 0,1413 0,0000 0,4860 0,0474 0,7233 0,0051 0,0000 0,0430 1,3010 0,2293 0,0137 0,0467 0,0000 0,9908 0,3497 0,57 7,57  - 7,57  -

42 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Пчілки 
Олени 5 0,5572 0,6391 0,2202 0,0000 0,2969 0,0302 0,7859 0,0028 0,0000 0,0407 0,3647 0,4228 0,0117 0,0802 0,0000 1,4970 0,2467 0,52 6,86  - 6,86  -

43 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Срібно-
кільська 1 0,4525 0,5154 0,2156 0,0000 0,3032 0,0178 0,9330 0,0045 0,0000 0,0393 0,6758 0,8647 0,0198 0,0651 0,0000 1,2189 0,1559 0,55 7,24 6,63 7,24 6,63

44 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Срібно-
кільська 2-а 0,2297 0,8875 0,1651 0,0000 0,2676 0,0400 0,9329 0,0058 0,0000 0,0334 0,3505 0,6051 0,0157 0,0330 0,0000 1,2309 0,1521 0,49 6,53  - 6,53  -

45 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Срібно-
кільська 3-а 0,2616 0,6239 0,1961 0,0000 0,3744 0,0578 0,5344 0,0053 0,0000 0,0350 1,1427 0,2698 0,0006 0,0376 0,0000 1,3156 0,2985 0,52 6,80  - 6,80  -

47 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Срібно-
кільська 3-в 0,1990 0,6488 0,1859 0,0000 0,3808 0,0458 0,7235 0,0056 0,0000 0,0421 1,2356 0,2834 0,0065 0,0286 0,0000 1,0763 0,2905 0,52 6,80  - 6,80  -

48 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Чавдар 
Єлизавети 3 0,8588 0,6621 0,2740 0,0000 0,2572 0,0382 0,8839 0,0041 0,0000 0,0521 0,3892 0,4063 0,0552 0,1235 0,0000 0,9986 0,1517 0,52 6,80  - 6,80  -

49 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Чавдар 
Єлизавети 5 0,9869 0,6624 0,2792 0,0000 0,3524 0,0371 0,7233 0,0041 0,0000 0,0521 0,3769 0,4014 0,0673 0,1420 0,0000 0,9021 0,1674 0,52 6,80  - 6,80  -

51 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Чавдар 
Єлизавети 9 0,9683 0,7113 0,3094 0,0000 0,2638 0,0390 0,7233 0,0040 0,0000 0,0474 0,3857 0,4272 0,0906 0,1393 0,0000 0,8859 0,1568 0,52 6,80  - 6,80  -

52 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Чавдар 
Єлизавети 11 0,6936 0,6613 0,2727 0,0000 0,2458 0,0362 0,8838 0,0041 0,0000 0,0480 0,5078 0,3929 0,0367 0,0998 0,0000 1,0278 0,2516 0,52 6,81  - 6,81  -

53 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

просп. Бажана 
Миколи 10 0,5874 0,6265 0,2550 0,0000 0,4064 0,0592 0,8351 0,0032 0,0000 0,0482 0,2175 0,6957 0,0254 0,0845 0,0000 1,0729 0,2326 0,52 6,80  - 6,80  -

Закінчення додатку у наступному номері

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
01 грудня 2017 р. за № 246/1838

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами 

залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 1444 від 15 листопада 2017 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів 
України від 01 червня2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою надання послуг на належному рівні,  для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Унести зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій,  які  надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для 
здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 
числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 року № 1078, 
зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 року за № 42/1095 (у 
редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 06 березня 2015 року № 210), що додаються.

2. Позиції №№33, 35-39, 47-64 розділу «Дарницький район», №№ 19, 51 розділу «Печерський 
район» Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення роз-
рахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, 
що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 року № 579, зареєстрованих 

у Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 року за № 26/943 (у редакції розпо-
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 11 липня 2012 року № 1191), виключити.

3. Позицію № 7 розділу «Святошинський район» Тарифів та структури тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб’єктами господарю-
вання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від 
оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встанов-
лених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 15 грудня 2011 року № 2380, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у 
місті Києві 17 лютого 2012 року за № 9/926, виключити.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова
В. Кличко
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про намір щодо отримання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря

Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Святошинського району м. Києва" (КП "ККОЖФ Святошинського району 
м. Києва") (Юридична адреса: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 17) для дотри-
мання природоохоронного законодавства має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування для Промплощадки № 2 
(Дахова котельна) (фактична адреса: 03040, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 8).

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт відно-
ситься до другої групи.

Підприємство спеціалізується на комплексному обслуговуванні житлового 
фонду.

На території промислового майданчика розташована дахова газова ко-
тельня. Викиди забруднюючих речовин утворюються під час роботи котлів. 
При повному навантаженні в атмосферне повітря виділяються наступні за-
бруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку 
на діоксид азоту – 0,269 т/рік, вуглецю оксид – 0,1949 т/рік, оксид діазота – 
0,00096 т/рік, діоксид вуглецю – 546,105 т/рік, метан – 0,0096 т/рік, ртуть та 
її сполуки – 0,0000096 т/рік.

Згідно ДСП-173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для устат-
кування Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Святошинського району м. Києва" Промплощадки № 2 
(Дахова котельна) (фактична адреса: 03040, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 8) 
не встановлено.

Аналіз розрахунку розсіювання в приземному шарі не виявив перевищення 
гранично допустимих концентрацій по жодній речовині.

Вплив, що створюється устаткуванням на атмосферу, знаходиться в до-
пустимих межах, тому викиди рекомендується прийняти в якості дозволених.

Відгуки та пропозиції просимо направляти в 30-денний термін з дня опу-
блікування до Святошинської районної державної адміністрації в місті Києві 
за адресою: 03115, м.Київ, проспект Перемоги, буд. 97. Тел. (044) 424-65-18.

Оголошення про намір передати в погодинну оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

1) вул. Бальзака, 90-а, загальна площа – 103,8 кв.м, 2 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – інше 
використання нерухомого майна (надання освітніх послуг з дошкільної підготовки (погодинно), вартість об'єкта оренди – 
1696000,00 грн, ставка орендної плати – 15%, місячна орендна плата (без ПДВ) – 1166,09 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач майна – Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, розташоване 
за адресою: вул. Закревського, 15-а.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн 
коригується на індекс інфляції. Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня 
наступного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяков-
ського, 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.

Втрачено договір купівлі – продажу від 28.05.2003 року під номером 4471, 
що укладений між Бугаєнко Миколою Давидовичем і Леховолею Іриною 
Миколаївною з однієї сторони та Крижановською Ніною Володимирівною з 
іншої сторони, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу Сердюк Н.А. Об'єкт продажу – квартира №28 на бульварі 
Дружби Народів, 17-а у місті Києві.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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ЗА 48-Й тиждень епідсезону у сто-
лиці показник захворюваності на 
грип та ГРВІ склав 642,4 та є нижчим 
епідеміологічного порогу на 21,5%. 
Інтенсивність епідемпроцесу пере-
буває на характерному для даного 
періоду рівні. За 48-й тиждень у 

Києві зареєстровано 18795 хворих 
на грип і ГРВІ: у порівнянні з по-
переднім тижнем спостерігається 
зростання захворюваності на 5%. 

Серед школярів зареєстровано 
зростання захворюваності на 8,3% – 
4925 випадків, що складає 36,0% від 
загальної кількості хворих дітей 
та 26,2% від загальної кількості 
осіб, які звернулися за медичною 
допомогою. 

Загалом дорослих занедужало 
5099 проти 5048 – за 47-й тиждень 
(на 1% більше), а серед дітей за-
фіксовано зростання на 6,5% (13696 

проти 12802 – за 47-й тиждень). 
У структурі захворюваності діти 
складають 72,9%, на попередньому 
тижні цей показник становив 71,7%. 

До закладів охорони здоров’я 
міста за 48-й тиждень госпіта-
лізовано 198 осіб, із них – 162 
дитини. 

За поточний тиждень у щеплю-
вальних кабінетах приватних клінік 
і комунальних закладів охорони 
здоров’я вакцинацією проти грипу 
охоплено 1941 особу, з початку 
епідемічного сезону – 19679 осіб, 
із них – 4739 дітей   

ПІДПИСАНО розпорядження КМДА № 1522. Замов-
ником виконання робіт визначено КП з експлуатації 
і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», яке у 
встановленому порядку має визначити генеральні 
проектну та підрядну організації для проектування 
та виконання заходів. Також підприємство повинно 
передбачити під час укладання договору умови щодо 
надання підрядною будівельною організацією гарантії 
якості виконаних робіт і встановити гарантійний строк 
експлуатації об’єкта не менш ніж 10 років. 

Фінансування проектування та будівництва фут-
больних полів у закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади столиці здійснюватиметься 
в межах показників, передбачених Програмою еко-

номічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 
рік, у сумі 50 млн грн. 

Будівництво 60 футбольних полів поліпшить ма-
теріально-технічну базу закладів освіти та дозволить 
створити належні умови для виховання і розвитку 
дітей   

У столиці зафіксовано зростання 
захворюваності на грип та ГРВІ

У 60 школах збудують 
футбольні поля 
зі штучним покриттям

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ЗАКЛАД функціонуватиме на базі 
діючого Центру соціально-психоло-
гічної реабілітації дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями 
Подільського району, розташованого 
на просп. Правди, 4. Замовником 
робіт визначено Подільську РДА. 

Створення Центру дасть можли-
вість особам з обмеженими мож-
ливостями віком від 3 до 35 років 

отримати комплексну реабілітацію 
з подальшою повноцінною інтегра-
цією в суспільство. Фінансування 
об’єкта здійснюватиметься коштом 
міського бюджету. Орієнтовна вар-
тість складає 87 млн грн та буде 
уточнена після затвердження про-
ектної документації. Завершення 
будівництва і введення об’єкта в 
експлуатацію планується у 2019 році. 

Центр комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю – це заклад 
для тих, хто має медичні показання 
і потребує спеціальних умов для 
одержання комплексу реабіліта-
ційних заходів: психологічних, ме-
дичних, педагогічних, соціальних, 
спортивно-оздоровчих, а також 
проведення корекційно-розви-
вальної роботи   

З незаконного володіння 
повернуто приміщення 
на вул. Саксаганського 

9 ГРУДНЯ о 12.00 у Державній 
науковій архітектурно-будівель-
ній бібліотеці імені В. Г. Забо-
лотного (просп. Перемоги, 50) 
відбудеться церемонія нагоро-
дження переможців української 
частини міжнародного фото-
конкурсу «Вікі любить пам’ятки». 
На захід запрошуються призери 
за всіма номінаціями, учасники 

фотоконкурсу, журі та представ-
ники ЗМІ. 

Варто зауважити, що Київська 
міська державна адміністрація 
підтримала українську части-
ну міжнародного фотоконкурсу 
«Вікі любить пам’ятки» – спеці-
алісти мерії включені до складу 
журі номінації «Найкраща світ-
лина міста Києва»  

У Подільському районі створять Центр 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

«Вікі любить пам’ятки» (Wiki loves monuments) – фотоконкурс 
пам’яток культурної спадщини, що проводиться в понад 50 країнах 
світу регіональними відділеннями Фонду Вікіпедія та волонтерами 
спільноти, зокрема й в Україні. Мета конкурсу – зібрати фотографії 
всіх пам’яток культурної спадщини світу і розмістити їх у Вікісховищі, 
що дасть змогу проілюструвати статті Вікіпедії. 

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

ІЗ 15 ГРУДНЯ до 30 січня на Спі-
вочому полі у рамках фестивалю 
«Льодовиковий період» відбудеться 
експозиція квіткових композицій, 
заморожених у глибах льоду.  

Рослини заморожують у воді в 
спеціальних морозильних камерах, 
тому вони залишаються неушко-
дженими і виглядають, немов живі. 
Усього на виставці представлять 20 
крижаних скульптур. Формат екс-
позиції – 20 напівзакритих шатрів 
3 х 3 м, під кожним із яких буде 
розташований унікальний експонат. 

Також на Співочому полі чека-
тимуть снігові гірки для катання на 

повітряних подушках (snowtubing), 
зона дитячих атракціонів, виставка 
масштабних снігових фігур, фуд-

корти, п’ять зон із теплими намета-
ми. А ще – новорічна ялинка, фото-
зони, зимові ярмарки, крамнички 
з солодощами, медом, вовняними 
виробами, цікавими подарунками, 
сувенірно-тематичною продукцією 
та багато іншого. 

Нагадаємо, що святковий ново-
річний фестиваль «Льодовиковий 
період» триватиме з 15 грудня до 
30 січня на Співочому полі. 

Зауважимо, що експозицію вста-
новлять за морозної погоди. Тобто, 
якщо на час відкриття у Києві буде 
плюсова температура повітря, ло-
кацію відкриють пізніше 

На Співочому полі відбудеться виставка квіткових 
композицій, заморожених у льоду

ЗА СПРИЯННЯ органів прокуратури міста через суд повернуто до 
комунальної власності нежитлове приміщення площею 35 кв. м та 
вартістю понад 1,5 млн грн, що розташоване на вул. Саксаганського 
у Шевченківському районі. 

Як з’ясувалося, вказане приміщення вибуло з комунальної влас-
ності та перейшло у володіння приватного товариства «Торговий 
дім «Колос» на підставі підробленого рішення суду одного з районів 
м. Вінниці. Зважаючи на те, що вказане майно вибуло з володіння 
територіальної громади незаконно, прокуратурою столиці ініці-
йовано судовий спір про витребування його на користь Київради. 

28.11.2017 р. рішенням Господарського суду Києва задоволено 
позов прокуратури та витребувано з незаконного володіння ТОВ 
«Торговий дім «Колос» вказане приміщення на користь територі-
альної громади в особі Київської міської ради  

Нагородять переможців 
фотоконкурсу 
«Вікі любить пам’ятки» 
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