
УЧОРА під час огляду оновленого 
парку снігоприбиральної техніки 
«Київавтодору» міський голова 
Віталій Кличко підкреслив, що 
столиця підготувалася до мож-
ливих снігопадів. Відтак дорожні 
служби працюватимуть швидко 
та ефективно, щоб забезпечити 
життєдіяльність нашого міста. Для 
ліквідації наслідків опадів кому-
нальна корпорація має спеціальну 
снігоприбиральну техніку – нову 
та капітально відремонтовану. 
Наприкінці минулого року місто 
придбало ще 32 одиниці нової 
спецтехніки. 

Зокрема було закуплено 22 
багатофункціональні всесезонні 
підмітально-прибиральні машини 
BUCHER CityCat 2020. Вони за-
стосовуються у роботі упродовж 

року – взимку для очищення від 
снігу тротуарів, а навесні та вліт-
ку – для прибирання вулично-до-
рожньої мережі. 

«Я проїхався щойно за кермом 
універсальної машини, яку можна 
застосовувати протягом всього 
року. У грудні ми закупили 22 
одиниці нової спецтехніки. За-
галом таких авто зараз у нас 34. І є 
потреба купувати ще», – зазначив 
Віталій Володимирович. 

Голова КМДА нагадав, що спец-
техніку «Київавтодор» отримував і 
у 2016 році, і за цей час вона добре 
себе зарекомендувала у роботі. 
Крім того, наголосив очільник сто-
лиці, нещодавно було закуплено 
8 снігоприбиральних машин на 
базі трактора Foton, які завдяки 
своїй компактності та мобільності 

розраховані, в першу чергу, для 
прибирання від снігу тротуарів. 
Також придбано 2 евакуатори на 
базі КрАЗ, які у разі надзвичай-
них ситуацій зможуть викону-
вати функції снігоприбиральної 
техніки та «визволяти з пастки» 
громадський транспорт і велико-
вантажні автомобілі, які блокують 
рух іншого транспорту, створюючи 
затори на дорогах. 

Віталій Кличко наголосив, що 
вже найближчими днями синопти-
ки прогнозують сильні снігопади. 
«І ми робимо все, щоб впоратися 
з цим викликом», – додав він. 

Нагадаємо, що упродовж остан-
ніх 3-х років «Київавтодор» отримав 
107 одиниць спецтехніки, зокрема 
82 – снігоприбиральної. Це комбі-
новані машини зі змінним устатку-
ванням, соле- та піскорозкидувачі, 
трактори зі спеціальним обладнан-
ням тощо. Серед них і 17 одиниць 
багатофункціональної техніки МАN 
і Mercedes, яку у 2016 році столиця 
отримала в якості подарунка від 
уряду Німеччини за особистою 
домовленістю мера Києва. 

Міський голова підкреслив, 
що загалом до зимового сезону 
«Київавтодор» підготував 377 оди-
ниць снігоприбиральної техніки. 
Комунальні керуючі компанії в 
районах підготували 335 агрегатів: 
195 тракторів та 140 одиниць малої 

механізації. Крім того, на випадок 
затяжних снігопадів, укладено 159 
договорів на залучення допоміж-
ної техніки організацій. 

«Ми робимо все, щоб оновлю-
вати парк і закуповувати сучасні 
спецмашини. Наше завдання – 
швидко прибрати вулиці в разі 
негоди та забезпечити життєді-
яльність міста», – заявив Віталій 
Кличко. 

Нагадаємо, що за прогнозом си-
ноптиків, 18 січня в столиці очіку-
ється ускладнення погодних умов: 
сильний мокрий сніг, посилення 
вітру до 15-18 м/с, хуртовина, на 
дорогах ожеледиця, утворення 
снігового покриву висотою 20 см. 

Через очікуване погіршення 
погодних умов, в’їзд великогаба-
ритного та великовагового тран-
спорту до Києва найближчими 
днями може бути обмежено. 

Окрім того, аби робота сніго-
прибиральної техніки була ефек-
тивною, міська влада закликає 
водіїв не паркувати машини на 
узбіччях доріг і в заборонених для 
цього місцях. Автомобілі, що за-
важатимуть розчищати магістралі 
від снігу, будуть евакуйовані. 

Також переконливо просять 
киян за умов погіршення погоди 
не користуватися особистим авто, 
а, за можливості, надавати пере-
вагу громадському транспорту �

На Майдані 
Незалежності 
розпочалися громадські 
заходи до Дня Героїв 
Небесної Сотні 
й вшанування подвигу 
учасників Революції 
Гідності 

До Дня Героїв Небесної Сотні й з метою 
вшанування подвигу учасників Рево-
люції Гідності розпорядженням КМДА 
(https://kyivcity.gov.ua/news/58145.html) 
підтримано ініціативу Національного 
меморіального комплексу Героїв Небесної 
Сотні – Музею Революції Гідності щодо 
проведення з 15 січня до 15 березня 
тематичних виставково-інформаційних 
подій і акцій. 

Ці заходи триватимуть з 9.00 до 
22.00 на Майдані Незалежності. Зокре-
ма довкола Монументу Незалежності 
діятиме виставка «Майдан: ландшафти 
пам’яті», яка міститиме інформацію та 
зображення про події та учасників 
Революції Гідності, а також про нинішні 
процеси збереження та увічнення їх 
пам’яті. Експозиція розповідає й про 
різні аспекти створення меморіального 
комплексу. Зокрема про проведення 
міжнародного архітектурного конкур-
су проектів на цей об’єкт, відведення 
земельних ділянок у центрі Києва та 
їх функціональне призначення. 

Окрім того, на Майдані Незалежності, 
між Монументом Незалежності та вулицею 
Хрещатик, для громадської оцінки про-
ектних пропозицій розміщено виставку 
«Меморіал Героїв Небесної Сотні». Екс-
позицію присвячено проектам-учасникам 
міжнародного архітектурного конкурсу 
(номінація «Меморіал»). 

Киян запрошують 
на Водохреще 

19 січня організують загальноміські 
заходи з нагоди Водохреща біля ка-
плиці на честь Хрещення Господнього 
у Гідропарку (острів Передмостова 
слобідка, 1). Під час святкування від-
будеться, зокрема, чин освячення води 
за відповідними регламентованими 
і встановленими канонами о 14.00 
(початок святкової програми з 13.30). 
До слова, цьогоріч для проведення 
Водохреща комунальники облаштували 
10 локацій. На кожній з них з 07.00 по 
21.00 чергуватимуть рятувальники та 
працюватимуть медпункти. 

Дніпровський район: пляж «Дитячий» 
(біля каплички у Гідропарку), пляж «Вене-
ція» (острів Долобецький, поряд із «Містом 
спорту»), пляж «Передмістна Слобідка» 
(Гідропарк, навпроти Києво-Печерської 
лаври), пляж «Центральний» (Труханів 
острів, поряд із Пішохідним мостом), пляж 
«Тельбін» (проспект Павла Тичини), пляж 
«Райдужний» (озеро Райдужне, вул. Марка 
Черемшини). 

Оболонський район: пляж «Верб-
ний» (оз. Вербне, вул. Приозерна), місце 
масового відпочинку «Наталка» (затока 
Оболонь, вул. Прирічна), пляж «Пуща-
Водиця» (ставок Горащиха, 7 лінія). 

Деснянський район: зона відпочинку 
«Троєщина» (вул. Оноре де Бальзака).
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До приборкання стихії готові 
 �  Снігопади та ожеледь комунальники готові зустріти 
у всеозброєнні: на вулиці міста вийде сучасна вітчизняна 
спецтехніка, підсилена зарубіжними MAN і Merсedes
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Київська влада продовжує закуповувати 
сучасні спецмашини. Загалом до зимового 
сезону «Київавтодор» підготував 377 одиниць 
снігоприбиральної техніки. Комунальні керуючі 
компанії в районах – 335 агрегатів: 195 тракторів та 
140 одиниць малої механізації. Крім того, на випадок 
затяжних снігопадів, укладено 159 договорів на 
залучення допоміжної техніки організацій. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Додаток
до рішення Київської міської ради

від 14.12.2017 № 694/3701

Перелік об’єктів нерухомого майна, що закріплюється за комунальним 
некомерційним підприємством «Київський міський центр нефрології та 
діалізу» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на праві оперативного управління
№ 
п/п

Назва закладу охорони здоров’я Адреса об’єкта нерухомого майна Площа нерухомого майна та його 
характеристики

1. Корпус Київської міської клінічної лікарні № 3 02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26 4 130, 00 кв. м
2. Корпус Олександрівської клінічної лікарні м. Києва 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1 439, 43 кв. м
3. Корпус Київської міської клінічної лікарні № 5 03115, м. Київ,  вул. Відпочинку, 11 475, 30 кв. м
4. Корпус Київської міської дитячої клінічної лікарні 

№ 1
04655, м. Київ, вул. Богатирська, 30 588, 50 кв. м

5. Корпус дитячої клінічної лікарні № 6 Шевченківсько-
го району м. Києва

01004, м. Київ,  вул. Терещенківська, 
23-25/10

221, 00 кв. м

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

íåôðîëîã³¿ òà ä³àë³çó» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ñòâîðåíèì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî 
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про створення комунального некомерційного 
підприємства «Київський міський центр нефрології та 
діалізу» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 694/3701 від 14 грудня 2017 року

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, статей 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення надання 
вузькоспеціалізованої нефрологічної медичної допомоги Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð íåôðîëîã³¿ 
òà ä³àë³çó» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âèçíà÷èòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð íåôðîëîã³¿ òà ä³àë³-
çó» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â 
ñóì³ 1000,00 (îäíà òèñÿ÷à) ãðèâåíü çà ðàõóíîê 
ãðîøîâîãî âíåñêó âëàñíèêà.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿): 

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

3.2. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò êîìóíàëüíîãî íåêî-
ìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
öåíòð íåôðîëîã³¿ òà ä³àë³çó» âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ³ç 
ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
òà ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü âëàñíîñò³. 

3.3. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³é-
íèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð 

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 6 (1818), середа, 17 січня 2018 р.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Продовження додатка до рішення №500/3507 від 21 листопада 2017 року. Початок у номері газети “Хрещатик” від 16 січня 2018 року.

Ñó÷àñí³ ñòàíäàðòè â óïðàâë³íí³ ì³ñòîì:
• Çì³íè â óïðàâë³íí³ ì³ñòîì – â³ä ôóíêö³îíàëüíî¿ ìîäåë³ äî ³íòåãðàö³éíî¿ (ñïëàíîâàíèé òà ïîñòóïîâèé ïåðåõ³ä äî ³íòåãðîâàíèõ ñòðóêòóð óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì)
• Ðîçðîáëåííÿ ñåðâ³ñíî¿ ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì
• Ñòâîðåííÿ ðèíêó ì³ñüêèõ ïðîåêò³â òà ñìàðò ñ³ò³ ð³øåíü
• Ðîçðîáëåííÿ â³äêðèòî¿ ñåðâ³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ àðõ³òåêòóðè ì³ñòà äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ ÿê³ñíèõ ïîñëóã
• Ñòâîðåííÿ îïåðàö³éíî¿ ïëàòôîðìè ì³ñòà ÿê ïåðåäóìîâè ³íòåãðàö³¿ äàíèõ òà ïðîöåñ³â ì³ñüêèõ ïðîãðàì

Продовження додатка в наступному номері

 ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ ÍÀ ÑËÓÆÁ² ÊÈßÍ:
ö³ëåñïðÿìîâàíå âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é äëÿ ÿê³ñíîãî ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ, óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì, 
ñêîðî÷åííÿ âèäàòê³â 
Îñíîâí³ ³íñòèòóö³éí³ çì³íè:
• âæèòòÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ òà ôîðìóâàííÿ îô³ñó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè «ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²»
• ñòâîðåííÿ Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Передбачається "Реконструкція (нове будівництво) нежитлового будинку під житло-

вий будинок з вбудованими приміщеннями по вул. Ушинського, 14-а у Солом'янському 
районі м. Києва".

Мета проектованої діяльності: забезпечення громадян житловими площами та 
об'єктами громадського призначення і соціальної інфраструктури, створення додатко-
вих робочих місць, надходження додаткових коштів у бюджет міста, більш раціональне 
використовування земельної ділянки.

Засоби здійснення проектованої діяльності:
Проектом передбачається "Реконструкція (нове будівництво) нежитлового будин-

ку під житловий будинок з вбудованими приміщеннями по вул. Ушинського, 14-а у 
Солом'янському районі м.Києва".

Житловий багатоповерховий будинок запроектовано односекційним. На першому 
поверсі розміщені вбудовані нежитлові приміщення, а в стилобатній частині – дворів-
невий вбудований паркінг на 32 маш/місць.

Інженерне забезпечення об'єкта здійснюється від міських інженерних мереж згідно 
з наданими ТУ.

Проектом пердбачається благоустрій стилобатної частини, навколо житлового бу-
динку, за рахунок квітників, газонів, мощення та організації місць відпочинку. 

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності. 
Геологічне середовище – не впливає;
Повітряне середовище – відбувається мінімальний вплив на стан оточуючого атмос-

ферного повітря. Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації 
об'єкта є ДВЗ легкових автомобілів (підземний дворівневий паркінг загальною міст-
кістю 32 маш/місць), виділення шкідливостей здійснюється за допомогою витяжних 
вентсистем. Об'єкт характеризується такими викидами: діоксид азоту, оксид вуглецю, 
вуглеводні, діоксидні сірки, оксид азоту, аміак, сажа, бенз(а)пірен та парникові гази 
(метан, діоксид вуглецю). Згідно з розрахунком максимальні приземні концентрації 
забруднюючих речовин від об'єкта значно нижчі 0,1 ГДК населених місць.

Рослинний світ – на ділянці проектування пердбачається благоустрій стилобатної 
частини, навколо житлового будинку, за рахунок квітників, газонів. Вплив на рослинний 
світ не очікується.

Водне середовище та ґрунти – родючий шар ґрунту на майданчику відсутній, поверхня 
ділянки представлена техногенно сформовано насипним шаром грунту.

Вплив очикується незначний, в межах нормативів, завдяки передбаченим заходам: для 
запобігання забруднення підземних вод та ґрунтів виконане тверде асфальто-бетонне 
покриття проїздів та майданчиків, поверхневий стік збирається закритою системою 
дощової каналізації, роздільне збирання відходів з подальшою їх утилізацією згідно з 
укладанеми договорами та інше.

Тваринний світ, заповідні об'єкти – не впливає.
Соціалне середовище – функціонування об'єкта в данному місці не створить по-

гіршення умов проживання населення.
Техногенне середовище – відсутнє.
Винекнення надзвичайних екологічних ситуацій – виключено.
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватись у 

відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки.

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: м. Київ, бул. Перова, 24-а, кв. 6, 
видане згідно розпорядження Дніпровської районної Ради народних депутатів м. Києва від 30 січня 
1995 року № 19/114, вважати недійсним.

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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У столиці працюють 20 пунктів обігріву

Вартість квадратного метра за програмою 
«Доступне житло» – нижча за ринкову

Київ візьме участь 
у інвестфорумі «Annual 
Investment Meeting 2018»

У МІСТІ 20 пунктів обігріву, ор-
ганізовані Департаментом соціа-
льної політики, готові прийняти 
всіх, хто потребує допомоги. У разі 
зниження температури, їх кількість 
буде збільшено до 50 за рахунок 
ще 30 пунктів Департаменту місь-
кого благоустрою та збереження 
природного середовища. Окрім 
того, у cтолиці постійно діє місь-
кий оперативний штаб допомоги 
бездомним особам та розроблено 
графік роботи соціального патруля, 
відповідно до якого проводиться 
чергування в місцях найбільшого 
скупчення таких осіб. 

«Соціальний патруль працює у 
Шевченківському районі на Заліз-
ничному вокзалі (вул. Старовок-
зальна, 7), у Солом’янському – на 
Привокзальній площі (ст. Київ-
Волинський), у Дарницькому – на 
приміському вокзалі «Дарниця» 
(вул. Привокзальна, 1). Його роботу 
забезпечує одна мобільна бригада 
з одним автомобілем, до складу 
якої входять соцпрацівники, водій 
та кухар. Щоденно проводиться 
харчування 200 осіб. Патрулювання 
здійснюватиметься до 31 берез-
ня, без вихідних і святкових днів. 
Також постачають безхатченкам 

теплий одяг із банку одягу киян», – 
пояснив перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. 

Окрім того, у разі виникнення по-
треби, під час різких знижень темпе-
ратури навколишнього середовища, 
у Будинку соціального піклування 
та у Київському центрі соціальної 
адаптації престарілих, інвалідів 
та осіб, що не мають постійного 
місця проживання (с. Ясногородка, 
Вишгородського району, Київської 
області), передбачено розгортання 
додаткових ліжок і переведення да-
них закладів у режим цілодобового 
функціонування 

ПРОГРАМА забезпечення доступ-
ним житлом продовжує викликати 
значний інтерес українців. На-
гадаємо, з 28 листопада 2017 року 
регіональні управління Держмо-
лодьжитла приймають документи 
від громадян, які бажають взяти 
участь у зазначеній програмі. Пере-
лік відібраних для участі об’єктів 
житлового будівництва затвер-
джено на засіданнях Міжвідомчої 
комісії Мінрегіону. Враховуючи, 
що вартість житла визначається 
забудовником, Держмолодьжитло 
з перших днів роботи програми 
звернулося до інвесторів з ви-
могою не допускати зловживань 

у формуванні вартості житла, що 
пропонується учасникам програ-
ми, залишаючи її на рівні з тією 
ціною, яка є у вільному продажу. 

З метою захисту законних 
інтересів громадян – учасни-
ків програми голова правління 
Фонду Сергій Комнатний дав 
письмове доручення директорам 
регіональних управлінь/Іпотеч-
ного центру Держмолодьжитла 
«Щодо питань формування про-
позиції об’єктів за програмою 
«Доступного житла». Згідно з 
цим, договірна ціна 1 кв. м об’єкта 
фінансування (квартири) для 
учасників програми не пови-

нна перевищувати показника, 
зазначеного забудовником у га-
рантійному листі, поданому ним 
на розгляд Міжвідомчої комісії. 

Крім того, відповідно до ан-
тикорупційних принципів ви-
користання бюджетних коштів, 
зазначена ціна не повинна пере-
вищувати ціну, встановлену для 
ринкового продажу, заявлену на 
сайті забудовника, сайтах агентств 
нерухомості тощо, а також ту, за 
якою продавалося житло в об’єкті 
за програмою пільгового креди-
тування. 

Директорам регіональних 
управлінь/Іпотечного центру 
Держмолодьжитла дані доручення 
щодо контролю за додержанням 
забудовниками зазначених прин-
ципів формування цін на житлові 
об’єкти, відібрані для участі у про-
грамі «Доступне житло». 

Здійснений фахівцями аналіз 
вартості квадратного метра житла, 
погодженого для участі в програмі, 
показав, що станом на 31 грудня 
за жодним таким об’єктом в усіх 
регіонах України не допущено 
перевищення як ціни, зазначеної в 
гарантійних листах забудовників, 
так і середньої ринкової 1 м кв., а 
в деяких випадках квартири реалі-
зують за вартістю, що є дешевшою 
за ринкову 

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ позитив-
ного іміджу Києва за кордоном 
і стимулювання залучення іно-
земних інвестицій в економіку 
нашого міста стартує підготовка 
української столиці до участі 
у щорічному форумі «Annual 
Investment Meeting 2018» в м. Ду-
бай, ОАЕ. 

Відповідальним за підготовку 
та участь у цьому впливовому 
заході розпорядженням КМДА 
визначено Департамент еконо-
міки та інвестицій. 

«Щорічний форум «Annual 
Investment Meeting 2018» – це 
всесвітньо відома міжнародна 
платформа для розвитку зовніш-
ньої торгівлі та залучення прямих 
іноземних інвестицій, зустрічей 
та обміну досвідом, підписання 
угод про співробітництво і парт-
нерські стосунки. Участь у такому 

перспективному заході дасть змо-
гу знайти та залучити зарубіжні 
надходження для спорудження 
в Києві нових об’єктів, важливих 
для його соціально-економічного 
розвитку», – зазначив перший 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

Восьмим щорічним інвестфо-
румом передбачено: конференції, 
міжнародну виставку, семінари 
з підвищення потенціалу, AIM 
Start Up, AIM Awards, AIM Connect, 
Investors Hub, презентації країн, 
супровід. 

Подія триватиме 9-11 квітня 
2018 року у Всесвітньому торгово-
му центрі м. Дубай. Передбачена 
участь 141 країни, понад 1000 
експертів і спеціалістів у сфері 
прямих іноземних інвестицій, 
а також 138 медіа-партнерів із 
усього світу 

У Дніпровському районі 
реалізовано ще один проект-
переможець ГБ

У ДНІПРОВСЬКОМУ районі 
відбулося відкриття центрального 
входу комунального некомер-
ційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 2 Дніпровського 
району м. Києва» (вул. П. Тичини, 
22). У рамках реконструкції тут 
облаштовано нові сходи зі зручни-
ми поручнями та пандусами для 
маломобільних груп населення, 
оновлено освітлення, здійснено 
благоустрій території біля входу 
для вільного та зручного доступу 
до закладу. Розширено тротуар 
навпроти центрального входу 
та вимощено його тротуарною 
плиткою (ФЕМ) із облаштуванням 
вздовж доріжок поручнів. Про-
ведено утеплення фасаду вхідної 
групи. Також висаджено 92 дерева 
ялівця звичайного. 

Варто зауважити, що за понад 
40 років експлуатації тротуари та 
ганок будівлі зносилися. Прове-
дення поточних ремонтів було не 
здатне забезпечити функціону-
вання споруди на високому рівні, 
а для надання сучасного рівня 
зручностей виникла необхідність 
провести реконструкцію. При 
спорудженні Центру в 70-х роках 
минулого століття будівельні нор-
ми та стандарти не враховували 
потреби людей з інвалідністю. 
Завдяки оновленню вдалося по-
кращити доступність і зручність 
вхідної групи для пацієнтів за-
кладу, збільшити привабливість 
закладу для відвідувачів. 

Проект реалізовано завдяки 
Громадському бюджету та актив-
ній участі мешканців Березняків. 
Автор – Людмила Смирнова 
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