
«НА ПЕЧЕРСЬКУ вартість землі чи не най-
дорожча в Україні. Тут виникла конфліктна 
ситуація, бо будівництво ведеться без будь-
яких дозвільних документів. І я вдячний, що 
громадськість звернулася до нас, повідомила 
про цей об’єкт. Забудовник повинен невід-
кладно зупинити роботи», – сказав на інспекції 
столичний голова. Він наголосив, що було 
проведено перевірку, яка підтвердила відсут-
ність необхідних дозволів, будівельних умов, 
проекту, документів на землю та погоджень 
міської влади. 

Як розповів «Хрещатику» Олександр Зане-
монський, який проживає поряд, на вулиці 
Мічуріна, 42, у 1979 році будинок, що стояв 
тут, згорів, залишився лише фундамент. Місце 
було занедбане. У 1990-х ділянку під городину 
отримала бабуся, побудувала там тимчасове 
житло. Документів на власність вона не мала. 
У 2014 році забудовники у власників згорі-

лого будинку його придбали. Потім знесли 
споруду, вирубали дерева і восени 2016 року, 
без потрібних документів, почали будувати. 

«Будівництво викликало обурення у гро-
мадськості, у місцевих мешканців. Я запро-
сив керівника київської поліції та прокурора 
столиці, щоб вони побачили це будівництво 
та взяли ситуацію під особистий контроль. 
Ми повинні діяти виключно в правовому полі, 
щоб таких хаотичних забудов не було, – до-
дав Віталій Кличко. – Тому у мене прохання 
до прокуратури та поліції відповідно до їх 
обов’язків виконати моє звернення щодо 
вивчення цього питання. Паркан буде де-
монтовано. Роботи – припинені. І ми чекаємо 
від правоохоронних органів висновків щодо 
цього будівництва. Такої будівельної анархії 
в столиці не має бути!». 

Крім того, наголосив Віталій Кличко, до 
безвідповідальних забудовників повинні бути 

застосовані відповідні правові заходи, щоб 
припинити хаотичну забудову столиці. Він 
підкреслив, що будь-яке будівництво має бути 
узгоджене відповідно до закону. А ті, хто пору-
шують його, повинні за законом і відповідати. 
Жодних виключень не має бути, незважаючи 
на фінансові важелі чи політичні зв’язки. 

У свою чергу, представник забудовника 
Михайло Коротюк у присутності прокурора 
Києва та глави столичної поліції сказав про 
припинення будівництва. 

«Цю будівлю було придбано в жовтні 2017 
року, ми хотіли поставити вікна, зробити дах і 
хоч якось її експлуатувати. До кінця оформи-
ти землевідвід не можемо, бо є 200-метрова 
охоронна зона. Будемо шукати шлях, як це 
вирішити в правовому полі. Щоб уникнути 
конфліктів і стабілізувати ситуацію, роботи 
продовжувати не будемо», – запевнив він. 

Мер Києва також доручив представникам 
столичного благоустрою забезпечити демонтаж 
паркану навколо цього будівництва. Демонтаж 
розпочали одразу після інспекції. 

«Будівництво має відбуватися за законом – 
спочатку треба відвести земельну ділянку, 
зробити проект, погодити його з міською 
владою, отримати дозвіл на будівництво, 
сплатити пайові внески. Ми не допустимо, 
щоб це робилося варварськими методами»,– 
наголосив заступник голови КМДА Олександр 
Спасибко �

У столиці 
запроваджуються 
заходи з недопущення 
епідемії кору 

Таке рішення було прийнято за ре-
зультатами засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій. Про це повідомив 
перший заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

«Насамперед, у дитячих колективах 
необхідно провести перевірку дітей на 
наявність у них щеплень проти кору. Діти, 
у яких відсутні щеплення або відповідна 
довідка від лікаря, будуть недопущені 
до занять у шкільних та дошкільних 
навчальних закладах усіх форм влас-
ності», – зауважив Микола Поворозник. 

За його словами, це дозволить змен-
шити контакти між дітьми в можливий 
інкубаційний період на кір і відповідно 
зменшити ймовірність захворювання в 
дитячих колективах. 

Микола Поворозник підкреслив, що 
в столиці не оголошено карантин, а за-
проваджено запобіжні профілактичні 
та протиепідемічні заходи з метою не-
допущення епідемії кору попередньо 
терміном на 21 день. 

«Органи виконавчої влади, підпри-
ємства, установи, організації та заклади 
освіти працюватимуть у режимі посилен-
ня профілактичних заходів. Керівники 
установ отримали рекомендації щодо 
особливого режиму утримання приміщень: 
дотримання температурного режиму, 
регулярне провітрювання приміщень 
та вологе прибирання із застосуванням 
дезінфекційних засобів. Окрім того, ре-
комендовано обмежити проведення 
спортивних і культурних масових за-
ходів», – розповів Микола Поворозник. 

Станом на ранок 11 січня 2018 року 
в столиці зафіксовано 66 випадків за-
хворювання на кір, із них 54 – діти, 
повідомила директор Департаменту 
охорони здоров’я Валентина Гінзбург. 
Вона нагадала, що найефективніший 
спосіб вберегтися від цієї хвороби – 
вакцинація. Для дітей до 18 років ще-
плення безкоштовні. Дорослі можуть 
вакцинуватися до 30 років. 

«Сьогодні столиця повністю забезпече-
на вакцинами проти кору. Зверніться до 
лікаря, проконсультуйтеся щодо можли-
вості вакцинації для себе та своїх дітей і 
зробіть щеплення, щоб уберегтися від цієї 
хвороби», – закликала Валентина Гінзбург. 

Департамент охорони здоров’я КМДА 
здійснив низку організаційних заходів, які 
впроваджуватимуться у період підвищеної 
захворюваності на кір. Це організація 
щоденної роботи кабінетів щеплень, ро-
бота з перегляду наявних тимчасових 
протипоказань до щеплення серед киян 
і уточнення щеплювального статусу дітей. 
Окрім того, фахівці постійно контролювати-
муть стан захворюваності на кір, наявність 
щеплення проти кору та дотримання сані-
тарно-епідемічного режиму в дошкільних 
і загальноосвітніх закладах. 

Основні правила, яких необхідно 
дотримуватися при виникненні симпто-
мів ГРВІ та інших інфекційних хвороб: 
залишатися вдома, не займатися само-
лікуванням та викликати лікаря.

íîâèíè
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Незаконне будівництво 
на Печерську зупинено

 �  Правові обставини доручено з’ясувати прокураторі
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Довкола скандальної будівлі на вулиці Мічуріна, 44 триває конфлікт 
громадськості та забудовника. Щоб розібратися у ситуації, мер Києва 
Віталій Кличко провів інспекцію, на яку запросив прокурора Києва Романа 
Говду та керівника Головного управління Національної поліції столиці 
Андрія Крищенка. Прокуратура повинна з’ясувати всі правові обставини 
цієї забудови, а поліція – забезпечити дотримання правопорядку. 

Марія КАТАЄВА | «Хрещатик»
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Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 4 (1816), п’ятниця, 12 січня 2018 р.

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на шосе Харківському, 59 – 65 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 529/3536 від 28 листопада 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 само-
врядування 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 внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 20 жовтня 2017 року № 1313 «Про тимчасове обмеження на прийом і розгляд заяв про надання 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві»
Розпорядження № 1707 від 29 грудня 2017 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Про рекламу», Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 
2002 року № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 2 лютого 2005 року № 14/5, з метою забезпечення благоустрою столиці та розміщення рекламних засобів на території міста Києва відповідно до Правил 
розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 223/2445:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,94 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà øîñå Õàðê³â-
ñüêîìó, 59 - 65 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá›ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-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, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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. Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1313 «Ïðî òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ íà ïðèéîì ³ 
ðîçãëÿä çàÿâ ïðî íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ì³ñò³ Êèºâ³» ñëîâî «ñ³÷íÿ» 
çàì³íèòè ñëîâîì «êâ³òíÿ».

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îïðèëþäíèòè çì³ñò öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè

Ì. Ïîâîðîçíèê

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення комунального закладу 
«Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 315 Дарницького району м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 685/3692 від 14 грудня 2017 року
Відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 30 частини першої статті 26 За-

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року 
№ 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, 

розташованій на просп. Лісовому, 33 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 203/3210 від 9 листопада 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 самоврядування в Україні», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд Укра-
їни», абзацу 10 частини першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень 
на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-кому-
нального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження 
зелених насаджень Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Тростянецькій, 47 у Дарницькому 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 530/3537 від 28 листопада 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 само-
врядування 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:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Çàêëàä 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 315 Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Êíÿæèé Çàòîí, 12-á.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Çàêëàä äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 315 Äàðíèöüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà» äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî çàêëàäó 
«Çàêëàä äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 315 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèäàòêè íà óòðèìàí-
íÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Çàêëàä äîøê³ëüíî¿ 

îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 315 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà äëÿ ãî-
ëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî ãàëóç³ 
«Îñâ³òà» íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,30 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà ïðîñï. Ë³ñî-
âîìó, 33 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-
äàñòðîâèé íîìåð: 8000000000:62:026:0062), 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ, âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-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, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â 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 òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,2 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Òðîñòÿ-
íåöüê³é, 47 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» 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, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення  напівпідвального поверху загальною площею 

9,7 кв. м, розташоване за адресою: вулиця Лютеранська, буд. 16. Вартість об'єкта оренди станом на 30.09.2017 – 
284000,0 грн без ПДВ.

Балансоутримувач:   комунальне  підприємство   "Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду Печер-
ського району м. Києва" (провулок Мар'яненка, 7, тел. 280-44-53). 

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди:   для розміщення суб'єкта господарювання, що здій-
снює побутове обслуговування населення (приймальний пункт хімчистки та ремонту одягу), термін дії 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 5%, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 
1183,33 грн без ПДВ.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, 
за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності

№ 
з/п Назва об'єкта оцінки Мета проведення оцінки Орієнтовна дата 

оцінки

1.
Нежитлові приміщення площею 96,0 кв.м, що 

розташовані за адресою: м. Київ, вул. Кулібіна, 
3, літ. А

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом викупу 

орендарем
31.12.2017

2.
Нежитлові приміщення площею 23,8 кв.м, що 

розташовані за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 
3, літ. А

визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на 

аукціоні
31.12.2017

3.
Нежитлові приміщення площею 144,3 кв.м, що 

розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Верхо-
вної Ради, 22, літ. А

визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на 

аукціоні
31.12.2017

4.
Нежитлові приміщення площею 43,5 кв.м, що 

розташовані за адресою: м. Київ, вул. Бульвар-
но-Кудрявська, 14, літ. А

визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на 

аукціоні
31.12.20Г7

5.
Нежитлові приміщення площею 29,5 кв.м, що 

розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Гавела 
Вацлава (Лепсе Івана), 11, літ. А

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом викупу 

орендарем
31.12.2017

6.
Нежитлові приміщення площею 20,0 кв.м, що 

розташовані за адресою: м. Київ, вул. Золото-
устівська, 24, літ. А

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом викупу 

орендарем
31.12.2017

Детальну інформацію розміщено на веб-сторінці Департаменту комунальної власності м.Києва (http://www.gukv.gov.
ua/зaciдaння-кoнкypcної -кoмiciї /).

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності  буде здійснюватися відповідно до Положен-

ня про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державно-
го майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, 
яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній 
формі" та спеціалізацією в межах цього напряму "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок, та майнових прав на них".

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до 
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, II, 
III та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 510 до 13.00 23.01.2018. 
Телефон загального відділу: 202-61-68. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об'єкт оцінки окремо, з відміткою на конверті "На конкурс з 
відбору суб'єктів оціночної діяльності" та зазначенням назви об'єкта оцінки.

Конкурси відбудуться о 10.00 26.01.2018 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 10. Телефони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

Інститут фізіології ім О.О.Богомольця HAH України про намір передати в оренду державне майно, 
щодо яких надійшли заяви

Балансоутримувач: Інститут фізіології ім О.О.Богомольця HAH України (01024, м Київ, вул. Богомольця, 4)
1. Адреса об'єкта: нежитлове приміщення – кімната № 109 на 1-ому поверсі адміністративного корпусу (літера "А");
Площа оренди: 10,2 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення офісу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.09.2017 р. – 110 480,00 грн; 
Можливий термін оренди: до 3 років.
2. Адреса об'єкта: частина вбудованого нежитлового приміщення технічного поверху 16-ти поверхового 

лабораторного корпусу (літера "Р, Р1");
Площа оренди: 7,4 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.09.2017 р. – 52 777,00 грн; 
Можливий термін оренди: до 3 років;
2.1. Адреса об'єкта: частина даху 16-ти поверхового лабораторного корпусу (літера "Р, Р1"); 
Площа оренди: 2 кв.м ;
Можливе цільове використання: розміщення 2-х антен;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.09.2017 р. – 329 002,00 грн; 
Можливий термін оренди: до 3 років;
3. Адреса об'єкта частина вбудованого нежитлового приміщення технічного поверху 16-ти поверхового 

лабораторного корпусу (літера "Р, Р1")
Площа оренди: 6,0 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.09.2017 р. – 104 600,00 грн; 
Можливий термін оренди: до 3 років;
3.1. Адреса об'єкта частина даху 16-ти поверхового лабораторного корпусу (літера "Р, Р1"); 
Площа оренди: 3,0 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення 3-х антен;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.09.2017 р. – 459 960,00 грн; 
Можливий термін оренди: до 3 років;
4 Адреса об'єкта: кімнати № 502, 503, 504, 507, 508, 510 з кладовою на 5-ому поверсі 16-ти поверхового 

лабораторного корпусу (літера "Р, Р1") 
Площа оренди: 173,1 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення офісу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.09.2017 p. – 1 887 800,00 грн; 
Можливий термін оренди: до 3 років;
Термін прийняття заяв про оренду 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються 

за адресою: 01601, м Київ, вул. Богомольця, 4, кімн. № 125. Детальна інформація по тел.: 256-25-58; 256-25-54. 
У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  Шевченківського району м. Києва"  повідомляє про коригування тарифів на послуги з 
централізованого  опалення та послуги з централізованого постачання  гарячої води, що затверджені розпорядженням КМДА  від 26.10.2017 №1338, у 
зв'язку із збільшенням вартості покупної теплової енергії на 4,4%  та  виключенням витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту 
загальнобудинкових і квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки.

Зауваження і пропозиції приймаються за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська,1   до 25.01.2017.

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового  фонду Шевченківського  району м. Києва"

(назва суб'єкта господарювання)

№ 
з/п Найменування показників

Категорія споживачів – населення

Послуга з централізованого опалення 

 для абонентів житлових будинків з будин-
ковими та квартирними приладами обліку 

теплової енергії

 для абонентів житлових будинків без 
будинкових та квартирних приладів обліку 

теплової енергії

Діюча (розп. 
№1338 від 
26.10.17)

прогнозна
відсоток 

зростання/
зниження

Діюча (розп. 
№1338 від 
26.10.17)

прогнозна
відсоток 

зростання/
зниження

грн/Гкал грн/Гкал % грн/м2 грн/м2 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована 
у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

1166,13 1189,93 +2,04 158,32 161,59 +2,06

2 Витрати на утримання абонентської служби – 
усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати  з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів об-
ліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування 
та монтажу після повірки

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з центра-
лізованого постачання гарячої води 0,00 0,000 0,00 0,000

5 Решта витрат, крім послуг банку 2,94 2,94 0 0,40 0,40 0

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1169,07 1192,87 +2,04 158,72 161,99 +2,06

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,000

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку 1169,07 1192,87 +2,04 158,72 161,99 +2,06

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 1169,07 1192,87 +2,04 158,72 161,99 +2,06

11 Податок на додану вартість 233,81 238,57 31,74 32,40

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1402,88 1431,44 +2,04 190,46 194,39 +2,06

13
Планований тариф на послугу з централізованого 
опалення, грн/м2 за місяць протягом опалюваль-
ного періоду, з ПДВ

- - 32,90 33,57 +2,06

14 Планована тривалість опалювального періоду, 
діб 176 176 176 176

 
Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води

Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового  фонду Шевченківського  району м. Києва"
(назва суб'єкта господарювання)

№ 
з/п Найменування показників

Категорія споживачів – населення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

за умови підключення рушникосушильни-
ків до системи  гарячого водопостачання за умови відсутності  рушникосушильників

Діюча (розп. 
№1338 від 
26.10.17)

прогнозна
відсоток 

зростання/
зниження

Діюча (розп. 
№1338 від 
26.10.17)

прогнозна
відсоток 

зростання/
зниження

грн/м3 грн/м3 % грн/м3 грн/м3 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована 
у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

63,48 64,80 +2,08 52,90 54,00 +2,08

2 Витрати на утримання абонентської служби – 
усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на со-
ціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати  з проведення періодичної повірки, об-
слуговування і ремонту квартирних засобів обліку, 
у тому числі їх демонтажу, транспортування та 
монтажу після повірки

0,32 0,00 0 0,32 0,00 0

4 Витрати на придбання води на послугу з централі-
зованого постачання гарячої води 6,33 6,33 0 6,33 6,33 0

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,95 0,95 0 0,95 0,95 0

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 71,08 72,08 +1,41 60,50 61,28 +1,29

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку 71,08 72,08 +1,41 60,50 61,28 +1,29

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 71,08 72,08 +1,41 60,50 61,28 +1,29

11 Податок на додану вартість 14,22 14,42 12,10 12,26

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 85,30 86,50 +1,41 72,60 73,54 +1,29

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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Здати ялинку 
задля доброї справи

За 2017 рік столичною підземкою скористалося 
майже 500 млн пасажирів

Які імена були найпопулярніші 
у київських батьків

В лютому в Дарницькому районі 
відкриється дитячий садок

СЬОГОДНІ у місті відкриють 10 пунктів збору но-
ворічних ялинок. Отримані ялинки перероблять на 
тріски та використають для мульчування лунок кущів 
і дерев. Про це повідомили в КО «Київзеленбуд». 

«Ялинки, сосни, смереки містяни зможуть за-
лишити у спеціальних пунктах збору, які «Київ-
зеленбуд» організовує третій рік поспіль. Зібрані 
хвойні дерева перероблять на тріски в спеціальному 
подрібнювачі, а навесні використають для муль-
чування, тобто захисту ґрунту від пересихання й 
перегріву, лунок вічнозелених рослин», – зазначив 
генеральний директор комунального об’єднання 
Михайло Наконечний. 

Минулого року пункти на базі районних підпри-
ємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок 
на утилізацію. Зауважимо, що гілки з демонтованої 
головної ялинки України, встановленої на Софійській 
площі столиці, також будуть передані «Київзеленбу-

ду» для виробництва палива або тирси, які ідеально 
підходять для мульчування кущів і дерев. 

Пункти збору новорічних ялинок працюватимуть 
до 1 лютого. 

Адреси пунктів, де можна здати ялинки (вироб-
ничі бази КП УЗН): вул. Тростянецька, 58-а; просп. 
Визволителів, 6; вул. Електротехнічна, 26; просп. 
С. Бандери, 26-а; вул. Дмитрівська, 16-а (Поділь-
ський район); Залізничне шосе, 61; пров. Герцена, 6; 
просп. Голосіївський, 87-г; вул. Новопольова, 95; 
вул. Бетховена, 8 

МИНУЛОГО року Київський ме-
трополітен перевіз 498 мільйонів 
400 тисяч пасажирів. Це на 2,8% 
більше ніж у 2016-му. Про це по-
відомляє прес-служба столичного 
метрополітену. Найбільш заван-
таженою вже традиційно стала 
станція «Лісова». За рік нею ско-
ристалося більше 21,4 млн киян 
та гостей міста. Найменший по-

пит на червоній лінії у станції 
«Дніпро». Вона прийняла 986,5 
тис. пасажирів. Загалом ця лінія 
з 18-ти станцій перевезла 208,1 
млн людей. 

Другою за завантаженістю за-
лишається синя лінія. Так, у ми-
нулому році нею скористалося  
172, 6 млн пасажирів. Максималь-
ний пасажиропотік тут спостері-

гався на станції «Мінська» (понад 
17 млн за рік), мінімальний – «По-
штова площа» (4,3 млн). 

Зеленою лінією за рік проїхало-
ся майже 117, 7 млн киян та гостей 
столиці. Найбільші пасажиропото-
ки на станціях «Лук’янівська» (14,6 
млн) та «Позняки» (14,1 млн), най-
менше на цій лінії користуються 
«Червоним хутором» (1,6 млн)   

У СТОЛИЦІ за 2017 рік наро-
дилось близько 36 тисяч дітей. З 
поперед нього року ці показники 
майже не змінились, 36 722 дитини 
у 2016 році. Найчастіше для своїх 
новонароджених донечок батьки 
обирали імена – Софія, Злата, Єва, 
Катерина, Анастасія, Аліса, Анна, 
Єлизавета, Поліна, Каріна, Веро-
ніка, Мілана, Кіра, Соломія. Як 

повідомили в Головному територі-
альному управлінні юстиції у місті 
Києві, до рідкісних імен належать: 
Анфіса, Асфея, Айоланта, Квітка-
Наталія, Лелея, Лісана, Міланія, 
Мірабелла, Рафаелла, Радомера, 
Жва-Федоріка, Юнона, Мелодія, 
Шантай, Елеонора, Домініка, Емі-
сія, Ліка, Аоіра, Афіна, Віола, Ельза, 
Глорія. 

При виборі імені для хлопчиків 
батьки віддавали перевагу іменам: 
Артем, Іван, Максим, Марк, Дмитро, 
Михайло, Олександр, Тимофій, Вла-
дислав, Матвій, Ілля, Андрій. Серед 
рідкісних імен хлопчиків популяр-
ними були: Аристотеліс, Всеволод, 
Емануель, Міхей, Ангел, Орі, Ноель, 
Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Ро-
берт, Леон, Дорофей, Арон, Боре-
мір, Адольф, Антип, Ернст, Альваро, 
Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай. 
Маловживані імена у 2017 році – 
Мирон, Борис, Захар та Всеволод 

БУДІВНИЦТВО  закладу на 
Княжому Затоні перебуває на 
фінальному етапі. Незабаром 
у цьому густонаселеному мі-
крорайоні Дарницького райо-
ну відкриється новий дитячий 
садок, створений за найвищим 
стандартом – зручний для дітей 
та дорослих, теплий, з басейном, 
сучасною кухнею, устаткуван-

ням, впорядкованою терито-
рією та затишними кімнатами 
для ігор, розвиваючих занять і 
відпочинку. При цьому заклад 
комунальний. 

Нагадаємо, що 14 грудня 2017 
року Київрада 82 голосами «за» 
ухвалила рішення про створення 
комунального закладу № 315 у 
Дарницькому районі столиці  

У місті встановлять альтанку 
в пам’ять загиблих в АТО

Киян запрошують 
на продуктові ярмарки

Віденський бал-2018 
розпочинає набір 
дебютантів

У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ районі 
встановлять малу архітектурну 
форму «Експозиція книги пам’яті 
загиблих військовослужбовців 
Збройних Сил України під час 
проведення антитерористичної 
операції». Відповідне розпоря-
дження КМДА № 12 від 9 січня 
2018 року видано за зверненням 
Головного квартирно-експлуа-

таційного управління Збройних 
Сил України. 

Архітектурна форма задума-
на у вигляді альтанки. Її облаш-
тують на Повітрофлотському 
проспекті, 6. Встановлення від-
будеться за рахунок фінансів 
Міністерства оборони України, 
без додаткових коштів міського 
бюджету 

З МЕТОЮ більш повного за-
доволення потреб споживачів у 
сільськогосподарській продук-
ції в столиці тривають сезонні 
ярмарки. Про це повідомили у 
Департаменті промисловості та 
розвитку підприємництва КМДА. 

У п’ятницю, 12 січня, ярмарки 
відбудуться у: 

– Голосіївському районі – 
просп. Голосіївський, 116, просп. 
Академіка Глушкова, 25-53; 

– Дніпровському районі – вул. 
Гродненська, 1/35-17-а, вул. Алма-
Атинська, 64-74; 

– Деснянському районі – вул. 
Академіка Курчатова (у межах вул. 
Мілютенка та Братиславської); 

– Печерському районі – пере-
тин вулиць Л. Первомайського та 
Мечникова, пров. Виноградний, 
4-6; 

– Подільському районі – пров. 
Полковий (у межах вулиць Білець-
кої та Полкової); 

– Святошинському районі – 
вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16; 

– Солом’янському районі – вул. 
Освіти (в межах вул. Вузівської та 
М. Кривоноса); пров. Ковальський 
(у межах вулиць Металістів та 
Смоленської); 

– Шевченківському районі – 
перетин вулиць вул. О. Гончара, 
65-а та 65-б. Хмельницького, 94; 
вул. Ружинська, 16-18; вул. Буль-
варно-Кудрявська, 2-4  

ЩОРІЧНИЙ Віденський бал, який відбудеться в 
Києві 21 квітня 2018 року, відкрив набір дебютан-
тів. Як повідомили в оргкомітеті балу, підготовка 
дебютантів триватиме два місяці. 

Стати дебютантом класичного Віденського балу 
можуть дівчата 16-23 років та юнаки 18-28 років. 
Також розпочато набір дебютантів Дитячого Ві-
денського балу – дитині має бути від 5 до 15 років. 
Саме дебютанти відкривають усі класичні віденські 
бали в усьому світі, до них завжди прикута особлива 

увага. За суворими канонами Віденського балу, у 
Києві дебютанти відкриють його полонезом, також 
у програмі – вальс та полька. Вони матимуть змогу 
виграти не лише корони принца та принцеси, але й 
поїздку на бал до однієї з країн Європи. До 15 лютого 
заявки дебютантів можна заповнити на сайті www.
vienneseball.com.ua 

Нагадаємо, у 2017 році до Києва повернувся 
Віденський бал. Його відвідали зіркові гості та учас-
ники зі США, країн Євросоюзу та України. У 2018 
році Віденський бал пройде в столиці напередодні 
фіналу Ліги чемпіонів і буде присвячений спортив-
ним досягненням українців, зокрема спортсменів, 
паралімпійців – сильних людей, які надихають 
своїм прикладом. Окрім класичного Віденського 
балу планується і бал для всіх киян – на відкритому 
майданчику в центрі міста, з живою класичною му-
зикою, солістами, майстер-класами і розіграшами  
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