
У ЧЕТВЕР Віталій Кличко від-
відав Центр організації дорож-
нього руху в рамках забезпечен-
ня роботи Київського міського 
оперативного штабу з ліквідації 
надзвичайних ситуацій під час 
ускладнених погодних умов. Він 
нагадав, що в рамках діяльності 
Постійної комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій КМДА у 
Центрі створено оперативну групу, 
яка займається забезпеченням 
скоординованої роботи представ-
ників ДСНС, поліції та комунальних 
служб. Зокрема здійснює моніто-
ринг місцезнаходження та режиму 
роботи снігоприбиральних машин 
за допомогою GPS-трекерів. 

За його словами, нині близько 
500 GPS-трекерів встановлені на 
комунальну спецтехніку, зокрема, 
і снігоприбиральну, за пересуван-
ням якої можна спостерігати на 
окремому сайті. Мер Києва безпо-

середньо в штабі у реальному часі 
зміг проконтролювати роботу авто 
на Європейській площі. «Ми мо-
жемо в онлайн режимі отримати 
інформацію по кожному району та 
ШЕУ. Ви неодноразово бачили, що 
під час снігопадів ми виїжджали й 
контролювали місцезнаходження 
техніки. Зараз не потрібно по-
стійно їздити. За пересуванням 
машин можемо спостерігати як 
на карті, так і завдяки камерам 
відеоспостереження», – зазначив 
Віталій Володимирович. 

Він зауважив, що інформацію 
про місцезнаходження техніки 
можуть бачити і кияни. Систе-
ма також дозволяє щопівгодини 
здійснювати відеомоніторинг 
дорожньої ситуації на 23 аварійно-
небезпечних спусках і підйомах та 
інформування відповідних служб 
у разі ускладнень. Також здій-
снюється організація чергування 
автомобільних евакуаторів на 

найбільш складних ділянках для 
забезпечення прибирання снігу. 

Голова КМДА наголосив, що 
станом на ранок четверга, на 
магістралі виведено 453 одини-
ці техніки. «Всі спецмашини на 
вулицях, у режимі очікування в 
різних районах міста й готові при-
ступити до прибирання снігу», – 
додав Віталій Кличко і нагадав, 
що до столиці призупинено в’їзд 
великогабаритного транспорту. 
Для водіїв таких авто облаштовані 
пункти обігріву на в’їздах у Київ. 

Мер наголосив, що система 
працює в рамках Smart City. Так 
в столиці встановлено вже 6 ти-
сяч відеокамер, а до кінця року 
їх має бути понад 10 тисяч. І це 
дозволяє отримувати оперативну 
інформацію про ситуацію в місті. 

За його словами, система буде 
використовуватися після вступу в 

дію закону про паркування, щоб 
припинити хаотичні автостоянки. 

Також у рамках ініціативи 
Kyiv Smart City Київська міська 
державна адміністрація спільно 
із столичним Управлінням па-
трульної поліції та навігаційним 
сервісом Waze розпочали втілю-
вати партнерську програму для 
ефективного управління міським 
трафіком, поліпшення комфорту 
та безпеки на дорогах із залучен-
ням комунальних, дорожніх і ава-
рійних служб, правоохоронців. На 
сьогодні здійснюється взаємний 
обмін інформацією для оптимі-
зації дорожньої ситуації, актуа-
лізації змін у схемі руху з метою 
ефективного реагування служб 
на різні проблеми. В тому числі, 
карту перекриттів магістралей 
оновлюватимуть безпосередньо 
працівники Патрульної поліції �

«Об’єднай береги 
Дніпра «живим» 
ланцюгом Соборності» 

22 січня у столиці відбудеться масштабна 
акція під такою назвою. Більше двох 
тисяч киян долучаться у понеділок до 
символічного об’єднання берегів Києва 
на згадку 99-ої річниці підписання IV 
Універсалу об’єднання УНР і ЗУНР у Со-
борну Україну та розгорнуть 30-метровий 
національний прапор на мосту Патона. 

Як повідомили організатори заходу, 
збір учасників починається о 7.30: на пра-
вому березі – біля станції метро «Дружби 
Народів», на лівому березі – біля метро 
«Лівобережна». Поблизу моста Патона на 
охочих приєднатися до акції чекатимуть 
до 08.00 на зупинці громадського тран-
спорту з боку Русанівської набережної 
(лівий берег) та на в’їзді на міст (правий 
берег). Після об’єднання обох берегів Дні-
пра, учасники заходу спільно виконають 
гімн України, а також вшанують пам’ять 
Героя України Сергія Нігояна, який був 
убитий 22 січня 2013 року та всіх борців, 
котрі поклали своє життя за Українську 
державу, запаливши свічки. 

Всі присутні отримають роздруковану 
версію IV Універсалу, а також пам’ятну жов-
то-блакитну стрічку на згадку про акцію. 

Геннадія Заболотного 
призначено головою 
Деснянської РДА 

Президент України Петро Порошенко 
своїм розпорядженням № 11/2018-рп 
призначив головою Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
Геннадія Заболотного. 

– Призначити Заболотного Геннадія 
Вадимовича головою Деснянської РДА 
з 17 січня 2018 року з оплатою праці 
відповідно до законодавства в порядку 
переведення, звільнивши з посади голови 
Березівської РДА Одеської області, – 
йдеться у тексті розпорядження від 15 
січня 2018 року. 

Українці святкують 
Водохреще 

Сьогодні біля каплиці на честь Водохреща 
в столичному Гідропарку о 14.00 роз-
почнеться обряд освячення води, який 
проведе предстоятель УПЦ КП патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет. 

Загалом у місті локації для купання об-
ладнали в Дніпровському, Оболонському 
та Деснянському районах.  Для безпечного 
святкування в Києві буде задіяно 125 
рятувальників і 13 одиниць спецтехніки. 

Напередодні Водохреща працівники 
«Київводоканалу» підготували автоцис-
терни, в яких розвозитимуть питну воду 
для освячення. Так для дезінфекції було 
здійснено обробку внутрішньої поверхні 
водовозок. Після цього промили автоцис-
терни питною водою. На підставі лабора-
торних досліджень, з’ясувалося, що якість 
рідини відповідає нормативним вимогам 
Державних санітарних норм і правил. 

Тож сьогодні кияни і гості столиці 
зможуть скористатися водовозками з 
питною водою у парку культури і відпо-
чинку «Гідропарк» та на вул. Стеценка,14.

íîâèíè

¹ 7 (5058)  ï’ÿòíèöÿ  19 ñ³÷íÿ 2018 ð.

Центр організації дорожнього руху займається вдосконаленням та роз-
витком Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР), 
утриманням технічних засобів регулювання дорожнім рухом (світлофори, 
дорожні знаки, «лежачі поліцейські»), розробкою схем організації дорож-
нього руху, в тому числі під час масових заходів, забезпеченням роботи 
Київського міського оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. 
Наразі впроваджуються функції щодо забезпечення проведення масових 
заходів, ваговимірювального контролю вантажного транспорту на в’їздах 
у місто, створення єдиної електронної бази дислокації технічних засобів 
регулювання дорожнього руху, створення районних центрів організації 
дорожнього руху (у 10 районах Києва) тощо.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

Снігоприбирання 
під контролем 

 �  У Центрі організації дорожнього руху здійснюють моніторинг 
місцезнаходження та режиму роботи комунальної спецтехніки 
за допомогою GPS-трекерів і камер відеоспостереження 
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Міський оперативний штаб з ліквідації надзвичайних 
ситуацій працюватиме в цілодобовому режимі для 
невідкладного вжиття заходів під час снігопадів. 
Контролювати ситуацію допомагатиме система 
відеоспостереження. Про це учора заявив мер Києва 
Віталій Кличко під час робочого візиту до Центру 
організації дорожнього руху. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У рамках ініціативи Kyiv Smart City столична влада спільно із Управлінням патрульної поліції та навігаційним сервісом Waze розпочали втілювати 
партнерську програму для ефективного управління міським трафіком, поліпшення комфорту та безпеки на дорогах із залученням комунальних, дорожніх 
і аварійних служб, правоохоронців
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Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 7 (1819), п’ятниця, 19 січня 2018 р.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Продовження додатка до рішення №500/3507 від 21 листопада 2017 року. Початок у номерах газети “Хрещатик” від 16, 17 січня 2018 року.
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Продовження додатка у наступному номері
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Посвідчення дружини (чоловіка) опікуна померлого громадянина із числа (ліквідаторів/по-
терпілих) смерть якого пов’язана з чорнобильською катастрофою категорія 1, серія А, 
№ 512132 на ім’я Горобець Марії Григорівни вважати недійсним.

Проект "Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва" 
розроблено на підставі рішення Київської міської ради від 06.10.2016 р. №168/1172 та 
на замовлення КП "Спецжитлофонд".

Проектом передбачається будівництво п'яти житлових секцій змінної поверховості 
9-18-25 поверхів з відповідними верхніми технічними поверхами та підвалами під 
усіма секціями.

Будівництво передбачається в одну чергу з виділенням трьох пускових комплексів, 
а саме:

– 1 пусковий комплекс – будівництво житлових секцій №№ 1 та 2 (9-18 пов.), 108 
квартир, із вбудованою ТП в секції № 1;

– 2 пусковий комплекс – будівництво житлових секцій №№ 3 та 4 (25 пов.), 207 квартир;
З пусковий комплекс – будівництво житлової секції № 5 (25 пов.) 276 квартир.
Проектом благоустрою передбачено влаштування майданчиків для відпочинку дітей 

та дорослого населення, спортивних, господарських майданчиків та гостьових авто-
стоянок відповідно до діючих нормативних документів.

На сьогодні розробляється проектно-кошторисна документація на житловий будинок.
Відгуки та пропозиції надсилайте на адресу: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34, КП 

"Спецжитлофонд", тел. 417-07-42.

Оголошення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва, яке віднесено до сфери управління Шевченків-
ської районної в місті Києві державної адміністрації

Об'єкт оренди 
(адреса, площа 

технічна характе-
ристика)

Використання за цільовим призначенням
Стартовий розмір 
місячної орендної 

плати, грн (без ПДВ)*

Розмір авансової 
орендної плати для 

участі у конкурсі на право 
оренди, грн (без ПДВ)

Реквізити (балансоутриму-
вача) для сплати авансової 

орендної плати

Балансоутримувач – КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"

вул. Рейтарській, 
18 40,9 кв.м 

цоколь

розміщення суб'єкта господарювання, 
що здійснює побутове обслуговування 

населення (пошив та ремонт одягу), роз-
міщення благодійної організації на площі, 
що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності та розміщення 
торговельного об'єкта з реалізації продо-
вольчої та непродовольчої групи товарів, 

крім товарів підакцизної групи.

14709,36 (359,64 грн 
за 1 кв.м) 29418,72

р/р 26008302839918 ГУДКУ 
у м. Києві та Київської обл. 

АТ "Ощадбанк" 
код банку 322669, 
ЄДРПОУ 34966254 
ІПН 349662526590

Рекомендований строк оренди – 2 роки 364 дні
(у разі строку оренди більше рекомендованого переможець 

конкурсу додатково повинен подати документи, які необхідні для 
нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком 
визначеним законом). 

Умови конкурсу:
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;
– додатково до орендної плати нараховується податок на додану 

вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством 
України;

– використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
– дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;
– страхування орендованого майна;
– відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на 

утримання майна, а саме:
– амортизаційні відрахування на об'єкт оренди;
– експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
– вартість комунальних послуг, витрати на утримання прибудин-

кової території,
– вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інже-

нерного обладнання та внутрішньо-будинкових мереж, ремонту 
будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплати за послуги 
на підставі договорів з постачальниками;

– утримання об'єктів відповідно до санітарно-екологічних та проти-
пожежних норм, дотримання правил охорони праці;

– підтримання належних умов експлуатації та технічного стану 
об'єкта оренди;

– у повному обсязі виконувати всі зобов'язання зазначені у до-
говорі оренди;

– укладання охоронного договору на пам'ятку культурної спадини;
– компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення неза-

лежної оцінки об'єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення 
незалежної оцінки не може бути більшим ніж показники звичайної 
ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом 
державного майна України;

– компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголо-
шення про вивчення попиту на право оренди нежитлового приміщення 
за виставленими    рахунками відповідних засобів масової інформації.

– компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголо-
шення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів 
масової інформації.

Для участі в конкурсі претендент подає (за адресою: 01030, 
м. Київ. вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208, час роботи 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації: 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) оголошує конкурс на заміщення посади директора – художнього керівника 
комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет".

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, 
володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім 
і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних; 
автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, 
інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, 
громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу 
електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 
копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні 
листи довільної форми, мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проекти програм 
розвитку комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Мо-
дерн-балет" на один і п'ять років.

Документи приймаються до 16 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3.
Довідки за тел.: 279-52-82, 279-72-51. Е-пошта – dk@kievcity.gov.ua.
Департамент культури до 12 лютого 2018 року приймає пропозиції щодо кандидатів до 

складу конкурсної комісії від громадських організацій у сфері культури відповідного функ-
ціонального спрямування.

01.02.2018 о 10.15 в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва (вул. 
Болбочана Петра 8, корпус 1), суддя Келеберда В. І., відбудеться судовий розгляд 
справи № 826/10567/17 за позовом Дубровського О. Л. до Київської міської ради, 
треті особи: виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), TOB "Терра Проджект", Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Обслуговуючий кооператив "Єнісейська садиба-2" про визнання протиправним та ска-
сування рішення Київської міської ради від 06.04.2017 № 141/2363 "Про затвердження 
детального плану території в межах вулиці Саперно-Слобідської, проспекту Науки у 
Голосіївському районі м. Києва".

ОГОЛОШЕННЯ
про виклик в суд Слізконос Олександра Борисовича як відповідача у справі

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа 
№761/33387/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра 
та Гарантія" до Слізконос Олександра Борисовича про відшкодування збитків в порядку регресу.

Розгляд зазначеної справи призначено на 19.03.2018 року о 09.30 з Шевченківському ра-
йонному суді м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а). Суд викликає 
Слізконос Олександра Борисовича в якості відповідача.

Явка до суду с обов'язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі 
доказами.

Суддя A.A. Осаулов

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Семенівська Наталія Леонідівна, Семенівський Андрій Ярославович, що зареєстровані за адресою: 
м. Київ, вул. Декабристів, 9 кв. 91 необхідно з'явитися 28 лютого 2018 року о 12.00 до Дарницького 
районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Севастопольська, 7 / 13, зал № 6) для участі в судовому засіданні 
по цивільній справі за позовом Григорович Олени Анатоліївни до Семенівської Наталії Леонідівни, 
Семенівського Андрія Ярославовича, третя особа Служба у справах дітей Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації про припиненя права користування нерухомим майном шляхом виселення.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за наявними у справі матеріалами у Вашу 
відсутність.

У випадку неявки відповідач зобов'язаний повідомити суд про причини своєї неявки.

Суддя Л.К. Леонтюк

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

1) просп. Маяковського, 29, 1 поверх, загальна площа – 2,00 кв.м, мета використання за заявою ініціатора 
оренди – розміщення платіжного терміналу, ставка орендної плати – 40 %, вартість об'єкта оренди – 55000,00 грн, 
місячна орендна плата (без ПДВ) – 1833,33 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 наступного після роз-
міщення 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: 546-20-71, 546-07-49

пн. – чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45): на розгляд 
конкурсної комісії в запечатаному конверті з написом "На 
конкурс" прошнуровані та пронумеровані документи разом 
з описом (конверт має бути опечатаний печаткою претендента 
на участь у конкурсі із зазначенням назви учасника конкурсу, 
характеристики об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутри-
мувач), кінцевий термін подання документів для участі у 
конкурсі 05.02.2018:

1. Заяву про участь у конкурсі. 
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі: 
а) для юридичної особи:
– документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи;
– копії установчих документів завірені заявником;
– базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як 
за 30 днів до дня подачі документів.

б) для фізичної особи:
– копію документа, що посвідчує особу та належним чином 

оформлену довіреність на представника;
– за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;

– завірену належним чином копію декларації про доходи або 
звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – плат-
ника єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, 

крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу.

5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь 
у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для 
повернення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 09.02.2017 о 10.00 за адресою: 
м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 406. Телефон для 
довідок 235-00-77.

Критерій визначення переможця конкурсу:
Найбільший розмір орендної плати та, за умов взяття 

зобов'язань, виконання інших умов конкурсу.
У разі надходження двох або більше пропозицій, які відпові-

дають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною 
комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної 
плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням 
принципу аукціону.

* – коригується на індекс інфляції



МЕГАПОЛІСХрещатик
19 січня 2018 р.
№7 (5058)

4

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 59260

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

Ф
от

о 
П

ав
ла

 П
А

Щ
ЕН

КА

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
УС

ЕН
КА

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У місті стандартизують усі елементи вуличної 
інфраструктури

Швидкість на окремих магістралях 
можна збільшувати, але відповідально

Інвестори можуть долучитись 
до облаштування зупинкових 
комплексівСТОЛИЧНА влада продовжує 

приводити місто до єдиних єв-
ропейських стандартів задля 
комфорту і безпеки киян. Так, 
днями в мерії відбулася нара-
да щодо належного естетичного 
вигляду елементів благоустрою 
як будинкових покажчиків, ого-
роджувальних елементів, обме-
жувальних стовпчиків та урн для 
сміття, приведення їх до єдиного 
архітектурного типу. 

«Зараз задається єдиний стиль 
усіх елементів вуличної інфра-
структури, який з часом буде роз-
виватись», – зазначив заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Функціональне призначення 
таких елементів – огородження 
небезпечних місць розриттів, що 
дозволятиме бачити їх з великої 
відстані та не псуватиме зовнішній 
вигляд Києва, обмеження парку-
вання у непризначених для цього 
місцях та естетичні урни для сміт-
тя, що відповідатимуть санітарним 
вимогам. Саме велика кількість 

таких елементів на вулицях зумов-
лює необхідність стандартизації їх 
зовнішнього вигляду до єдиного 
архітектурного типу. 

«Вимоги до таких елементів 
надзвичайно високі. Насамперед, 
вони мають бути економними за 
своєю вартістю, естетично при-

вабливими, антивандальними, 
витримувати як високі літні, так й 
низькі зимові температури та мати 
довгий експлуатаційний термін», – 
зауважив директор Департаменту 
міського благоустрою та збере-
ження природного середовища 
Андрій Фіщук 

У МІСЬКІЙ адміністрації обереж-
но ставляться до ініціативи збіль-
шення максимально дозволеної 
швидкості на окремих вулицях. 
Таку думку висловив «УН» заступ-
ник голови КМДА Дмитро Давтян. 

«Я вважаю, що зниження швид-
кості – це дуже позитивний крок. 

Адже більшість травматичних і 
смертельних випадків трапляється 
на дорогах Києва саме через не-
дотримання швидкісного режиму. 
Водії надто безпечні, а це може 
вартувати не лише здоров’я, але 
й їхнього життя та життя інших 
учасників дорожнього руху. Тож 

у цілому я підтримую такий крок. 
Разом із тим, у нас зареєстрована 
петиція про ймовірне збільшення 
дозволеної швидкості на окремих 
вулицях. Я розумію, що в окремих 
випадках це підвищення можна 
допустити, однак маємо детально 
розглянути ділянки, активність 
руху на них, кількість пішоходів 
тощо. Підвищувати можна, але 
дуже незначно і дуже обережно», – 
вважає заступник голови КМДА. 

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року 
в Україні знизилася максималь-
на швидкість руху в населених 
пунктах із 60 до 50 км/год. Так, 
набула чинності Постанова уряду 
від 10 листопада 2017 року «Про 
внесення змін до ПДР». Уже через 
кілька днів у розділі «Електронні 
петиції» Київради було зареєстро-
вано звернення: «Дозволити рух 
основними магістралями столиці 
зі швидкістю, вищою 50 км/год», 
яке наразі набрало понад 8,6 тисячі 
підписів 

22 СІЧНЯ завершується прове-
дення інвестконкурсів, спрямо-
ваних на оновлення столичних 
зупинкових комплексів для підви-
щення рівня комфорту та безпеки 
пасажирів, а також естетичного 
вигляду міського середовища. 
Як повідомили в Департаменті 
економіки та інвестицій, відпо-
відно до умов конкурсів учасники 
зобов’язані забезпечити фінансу-
вання всіх витрат, пов’язаних із 
облаштуванням об’єктів, зокрема 
розробку проектної або іншої 
належної документації, монтажні 
роботи, приєднання зупинок до 
електричних мереж, укладення 
договорів на постачання електро-
енергії, експлуатацію, санітарне 
утримання та благоустрій. 

Нагадаємо, що КМДА оголосила 
про відповідні інвестконкурси 
(лоти 1-28) в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик» (від 
22.12.2017 № 135 (5048), на офі-
ційному інтернет-порталі КМДА 
(рубрика «Інвесторам» – вкладка 

«Конкурси») та на веб-сайті. 
Умовами конкурсів передба-

чено зобов’язання інвесторів у 
цілому за 28 лотами сплатити 
до бюджету Києва орієнтовно 
не менше 10,6 млн грн. Різна 
кількість зупинок в лотах (від 9 
до 242) надає можливість взяти 
участь у заході суб’єктам великого, 
середнього та малого підпри-
ємництва. Їхній загальний строк 
благоустрою та облаштування за 
окремим лотом не повинен пере-
вищувати 18 місяців із моменту 
набрання чинності інвестиційного 
договору. 

Право власності на павільйон 
очікування і на кіоск із продажу 
проїзних документів, інших то-
варів (надання послуг) належить 
інвестору. Зупинковий комплекс 
до закінчення строку дії інвест-
договору передається до кому-
нальної власності територіальної 
громади Києва. Термін дії угоди 
за окремим лотом становить 
10 років 

Киян запрошують на ярмарки

На хабарі затримано інспектора поліції

ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» 
в Департаменті промисловості та 
розвитку підприємництва КМДА, 
вихідними в столиці відбудуться 
традиційні сільськогосподарські 
ярмарки. Зокрема у суботу торгу-
ватимуть в Голосіївському районі 
на вул. Голосіївській, 4-10, на вул. 
Паньківській, в Дарницькому – на 
вул. Ревуцького, на перетині вул. 
П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, 
в Деснянському – на вул. Ліс-
ківській (в межах вул. Милос-
лавської та вул. Радунської), на 
вул. М. Цвєтаєвої (в межах вул. 
М. Закревського та просп. В. Мая-
ковського), в Дніпровському – на 
бульв. Бучми, 2-10, в Оболонсько-
му – на вул. Йорданській, 1-9, в 
Печерському – на вул. К. Білокур, 
в Подільському – на просп. Сте-
пана Бандери (біля Куренівського 

парку), в Святошинському – на 
вул. Григоровича Барського, 7, 
в Солом’янському – на просп. 
Космонавта Комарова, 28 (до вул. 
Чумака), в Шевченківському – на 
вул. В. Василевської, 1-17. 

У неділю ярмаркуватимуть 
в Голосіївському районі на вул. 
Маршала Конєва (в межах вул. 
М. Ломоносова та В. Касіяна), в 
Дарницькому – на перетині вул. 
П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в 
Дніпровському – на вул. С. Сталь-
ського (в межах вул. Райдужної 
та Старосільської), в Печерсько-
му – на вул. І. Кудрі (в межах вул. 
Іоанна Павла ІІ та Чигоріна), в 
Солом’янському – на вул. Ф. Ерн-
ста, 14-а, в Святошинському – на 
бульв. Академіка Вернадського, 
79, в Шевченківському – на вул. 
Татарській, 32-38 

ПРОКУРАТУРОЮ міста спіль-
но зі слідчими ГУ СБУ в м. Києві 
та Київській області викрито на 
одержанні 1 100 доларів США не-
правомірної вигоди інспектора 
сектору ювенальної превенції 
Голосіївського УП ГУНП у м. Києві. 

Згідно з матеріалами СБУ та 
Департаменту внутрішньої без-
пеки Нацполіції України, вказані 
кошти службовець вимагав та 
отримав від фізичної особи за 
не притягнення до кримінальної 

відповідальності. Інспектора було 
затримано на «гарячому» одра-
зу після отримання ним другої 
частини хабара у сумі 500 до-
ларів США. 

Для затриманого передбачаєть-
ся покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на строк від 5 до 10 років, 
з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років. 

Наразі тривають першочергові 
слідчі дії 
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