
ЗАВДЯКИ цій програмі можна дистанційно 
моніторити температуру в приміщеннях, 
управляти обладнанням індивідуального 
теплопункту в школах чи дитсадках, вчасно 
виявляти порушення у роботі системи, а голо-
вне – оперативно реагувати на зміну погоди 
та графіка роботи закладу. Тобто вночі або під 
час канікул, коли навчання не проводиться, 
рівень енергоспоживання можна знижувати 
до необхідного технічного мінімуму. 

«У п’ять разів пересічний українець витра-
чає більше енергії, ніж пересічний європеєць. 
Я впевнений, що нові, сучасні технології, 
мають використовуватися всюди. І зараз Київ 
є прикладом для інших населених пунктів 

нашої держави. Нині ми переходимо до сис-
теми розумне місто», – заявив голова КМДА 
Віталій Кличко. 

Дитсадок № 402 збудований ще 55 років 
тому і мав безліч технічних проблем. Примі-
щення постійно було прохолодним. У 2016-му 
тут провели утеплення фасаду та вікон. За рік 
встановили систему дистанційного контролю 
енергоспоживання. Це дало змогу покращи-
ти рівень комфортного перебування дітей у 
приміщеннях. 

«Завдяки термосанації ми відродилися. 
В нас були старі вікна. Приміщення завжди 
дуже холодне. А нині – тепло. Ми дуже задо-
волені. Плата за споживання енергоресурсів 

суттєво зменшилася», – розповіла завідуюча 
дитсадка Валентина Яценко. 

Загальні витрати за опалення в закладах 
освіти столиці цьогоріч склали близько 800 
мільйонів гривень. Оснащення теплових пунк-
тів системами погодного регулювання дають 
економію енергоспоживання в обсязі 25-30 
відсотків. За підрахунками фахівців, налаго-
дивши автоматику, лише за період зимових 
канікул вдалося зекономити 1,5 мільйона 
гривень. А система моніторингу дозволить 
ще додатково зекономити 10 відсотків. 

«Завдяки цій системі, використовуючи 
сучасні технології, ми заощадимо 30-40 
відсотків енергії. Це означає, що 300 міль-
йонів гривень на рік можемо економити. 
А це кошти на будівництво двох дитячих 
садочків. Не використовуючи цю систему, 
ми гроші викидаємо на вітер», – зазначив 
Віталій Володимирович. 

Під час відвідування садочка мер Києва 
Віталій Кличко підписав Меморандум про 
партнерство між Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження Укра-
їни та столичною держадміністрацією щодо 
запровадження систем енергоменеджменту 
в бюджетній сфері для підвищення енерго-
ефективності будівель бюджетних установ �

Рівень захворюваності 
на грип та ГРВІ в місті 
нижчий за епідпоріг 

Показник захворюваності за шостий 
тиждень року є нижчим епідемічного по-
рогу на 15,0%. Проте, якщо порівнювати 
з попереднім тижнем, спостерігається 
незначне зростання. Так, із гострими 
респіраторними захворюваннями за 
останні сім днів до лікарів звернулося 
7680 дорослих і 18151 дитина. 

«Серед школярів рівень захворюва-
ності зріс майже на 19%», – зауважила 
директор Департаменту охорони здоров’я 
Валентина Гінзбург, коментуючи тим-
часове призупинення занять у деяких 
школах міста. 

Вона розповіла, що за шостий тиждень 
року до закладів охорони здоров’я госпі-
талізовано 288 осіб, із них 189 дітей, та 
повідомила, що з початку епідемсезону 
вакцинацією проти грипу охоплено понад 
27 тисяч осіб, із них понад 6,5 тис. – діти. 

«На ранок 12 лютого у Києві закрито 
119 шкіл. Попереднє закриття сприяло 
покращенню ситуації – 23 заклади вже 
повернулися до навчального процесу», – 
розповіла директор Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту Олена Фіданян. 

У метрополітені 
з’явиться поїзд 
для закоханих у Київ 

Творці анімаційного фільму «Викрадена 
принцеса: Руслан і Людмила» (Animagrad, 
FILM.UA Group) та Київський метрополітен 
підготували соціально-освітній проект, 
присвячений столиці: «Милий Київ Міли». 
З 14 лютого у вагонах одного з потягів 
Оболонсько-Теремківської (синьої) гіл-
ки розмістять яскраві постери, на яких 
голов на героїня мультфільму розповість 
про свої улюблені місця рідного міста. 

«Це вже другий наш кінотеатральний 
реліз, із яким ми співпрацюємо з під-
земкою. Дуже вдячні за увагу та повагу 
до українського кіно, яке є частиною 
культурного життя країни. Наш проект 
стартує саме у метро, але це тільки по-
чаток», – каже директорка з маркетингу 
FILM.UA Group Поліна Толмачова. 

Оскільки події мультфільму розгорта-
ються за часів Київської Русі, принцеса 
поділиться цікавими фактами про те, що 
розташовувалося в стародавні часи на 
місці нинішніх центральних станцій під-
земки. Так, пасажири дізнаються, що понад 
тисячу років тому на місці «Кловської» 
знаходилося язичницьке капище, а по-
близу «Поштової площі» князь Володимир 
хрестив перших жителів Київської Русі. 
Загалом Міла розповість про історію ло-
кацій, що розташувалися навколо восьми 
станцій метро: «Кловська», «Контрактова 
площа», «Хрещатик», «Майдан Незалеж-
ності», «Поштова площа», «Університет», 
«Золоті ворота» та «Арсенальна». 

Понад півтора тисячоліття історії Ки-
єва налічують сотні дивовижних історій і 
фактів, тому обрати найважливіше, най-
яскравіше і найцікавіше з життя столиці 
допомогли фахівці з Центру урбаністич-
них студій Національного університету 
«Киє во-Могилянська академія» історики, 
краєзнавці.
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Тепло ощадливого 
комфорту

Завдяки встановленій у столичному дитсадку № 402 системі контролю за споживанням тепла можна дистанційно моніторити температуру в приміщеннях, управля-
ти обладнанням індивідуального теплопункту

 �  Впровадження сучасної системи дистанційного контролю 
енергоспоживання в школах і дитсадках столиці допоможе 
щорічно економити понад 300 мільйонів гривень

Столична влада продовжує запроваджувати в школах та 
дитсадках унікальну для України систему дистанційного контролю 
енергоспоживання. На сьогодні вона вже працює у 400 закладах 
бюджетної сфери нашого міста. Про це учора повідомив мер 
Києва Віталій Кличко під час відвідування ДНЗ № 402, де 
змонтовано систему дистанційного контролю за споживанням 
тепла. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ДОКУМЕНТХрещатик
14 лютого 2018 р.
№18 (5069)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 18 (1830), середа, 14 лютого 2018 р.

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,4 га

(в межах ділянки з кодом: 75:059:0001),
розташованій між будинками 

59 на бульварі Академіка Вернадського
та 2, 4 на вул. Академіка  Доброхотова
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 726/3733 від 20 грудня 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 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,4 ãà (â ìåæàõ ä³ëÿíêè ç êîäîì: 
75:059:0001), ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè 
59 íà áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî òà 2, 4 
íà âóë. Àêàäåì³êà Äîáðîõîòîâà ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2.  Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè  êîìïëåê-
ñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà  Êèºâà äî 
2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïîäîâæåíèõ íà 
ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 (òàáëèöÿ 2 
«Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-
êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), âêëþ÷èâøè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî 
ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,4 ãà (â ìåæàõ 

ä³ëÿíêè ç êîäîì: 75:059:0001), ðîçòàøîâàíîþ 
ì³æ áóäèíêàìè 59 íà áóëüâàð³ Àêàäåì³êà 
Âåðíàäñüêîãî òà 2, 4 íà âóë. Àêàäåì³êà Äî-
áðîõîòîâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,4 ãà 
(â ìåæàõ ä³ëÿíêè ç êîäîì: 75:059:0001), 
ðîçòàøîâàíî¿ ì³æ áóäèíêàìè 59 íà áóëü-
âàð³ Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî òà 2, 4 íà âóë. 
Àêàäåì³êà Äîáðîõîòîâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³-
ñòðàö³¿) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
ïóíêòàìè 3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

6. 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

Про надання статусу скверу земельній ділянці,   
розташованій між будинками 

11-д, 15-а та 15-б на вул. Академіка Туполєва 
у Святошинському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 723/3730 від 20 грудня 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 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,6 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè 
11-ä, 15-à òà 15-á íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ 
÷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 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè  êîìïëåê-
ñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà  Êèºâà äî 
2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî 
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-
ìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³-
ñòðàö³¿) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
ïóíêòàìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. 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

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, розташованій 

між будинками 11 та 11-а на вул. Академіка Туполєва 
у Святошинському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 724/3731 від 20 грудня 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 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,32 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè 
11 òà 11-à íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ 
÷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 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè  êîìïëåê-
ñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà  Êèºâà äî 
2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî 
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âè-
ìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³-
ñòðàö³¿) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
ïóíêòàìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. 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

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,9 га

(в межах ділянки з кодом: 75:059:0001), 
розташованій між будинками 63-а та 71-а 

на бульв. Академіка Вернадського 
у Святошинському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 725/3732 від 20 грудня 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 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³ ïëîùåþ 0,9 ãà (â ìåæàõ ä³ëÿíêè ç êîäîì: 
75:059:0001), ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè 63-à 
òà 71-à íà áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàíîì-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2.  Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè  êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà  Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572 (òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì»), âêëþ÷èâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà-
÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â 
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,9 ãà (â ìåæàõ ä³ëÿíêè ç êîäîì: 

75:059:0001), ðîçòàøîâàíîþ ì³æ áóäèíêàìè 
63-à òà 71-à íà áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,9 ãà (â ìåæàõ ä³-
ëÿíêè ç êîäîì: 75:059:0001), ðîçòàøîâàíî¿ ì³æ 
áóäèíêàìè 63-à òà 71-à íà áóëüâ. Àêàäåì³êà 
Âåðíàäñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

6. 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



3реклама Хрещатик
14 лютого 2018 р.

№18(5069)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання», а також у зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної 
плати, вартості послуг з технічного обслуговування газових котелень, тарифу на 
централізоване постачання холодної води, відповідно до Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого 
Постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 TOB «Новобудова» здійснено коригування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, послуги з централізо-
ваного опалення і постачання гарячої води, затверджених розпорядженням від 
20.09.2017 року №1156.

Для категорії «Населення» розмір тарифу на теплову енергію за 1 Гкал стано-
вить 1285,93 грн з ПДВ.

Для категорії «Бюджетні установи» розмір тарифу на теплову енергію за 1 Гкал 
становить 1781,64 грн з ПДВ.

Для категорії «Інші споживачі» (крім населення) розмір тарифу на теплову 
енергію за 1 Гкал становить 1781,64 грн з ПДВ.

Плановий тариф на послугу з централізованого опалення при наявності квар-
тирного та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується 
на опалення для категорії «Населення» становить 1327,85 грн з ПДВ за 1 Гкал. 

Плановий тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води за 
умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання 
для категорії «Населення» становить 79,90 грн з ПДВ за 1 куб. м.

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифів приймаються на адресу 
TOB "Новобудова" 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10 протягом 7 ка-
лендарних днів після виходу оголошення.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

03165, Київ – 165, пр. Комарова, 7 

НАКАЗ

29.01.2018 м. Київ № 13

Про внесення змін до Порядку забезпечення киян орто-
педичним взуттям та ортопедичними устілками, засобами 
особистої гігієни, шапочками для купання лежачих хворих, 
затвердженого наказом Департаменту соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 19 вересня 2016 року № 483

На виконання міської цільової програми «Турбота. Назу-
стріч киянам» на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 03 березня 2016 року 116/116 та 
відповідно до підпункту 36 пункту 6, підпункту 10.12 пункту 10 
Положення про Департамент соціальної політики виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 12 лютого 2013 року № 175 (у редакції 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 
2015 року № 778), з метою забезпечення подальшого со-
ціального захисту окремих категорій малозахищених верств 
населення міста Києва

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку забезпечення киян ортопедичним 
взуттям та ортопедичними устілками, засобами особистої 
гігієни, шапочками для купання лежачих хворих, затвердже-
ного наказом Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 19 вересня 2016 року № 483, зареєстрова-
ного в Головному територіальному управлінні юстиції у місті 
Києві 28 вересня 2016 року № 150/1463, такі зміни:

1.1. У підпунктах 7.1, 7.2 пункту 7 після слова «заявою» 
доповнити символами і словами «(з дозволом на обробку 
персональних даних)»;

1.2. пункт 8 доповнити абзацами десятим, одинадцятим 
такого змісту:

«копія довідки виданної за формою, визначеною Порядком 
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509, в якій 
зазначено фактичне місце проживання в місті Києві (для 
внутрішньо переміщених осіб);

Департамент або Управління, опрацьовуючи заяву про 
забезпечення ортопедичними виробами та засобами осо-
бистої гігієни використовують інформацію про реєстрацію 
місця проживання у місті Києві осіб, зазначених у пунктах 3, 
4 цього Порядку з інформаційної системи «Реєстр терито-
ріальної громади міста Києва».

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим;
1.3. пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:
«Діти-інваліди, у разі якщо їх антропометричні дані не 

співпадають із закупленими памперсами для дітей, можуть 
бути забезпечені памперсами для дорослих, які відповіда-
ють їх розмірам».

2. Начальнику відділу правового забезпечення (Шутій В. М.) 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію 
до Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

3. Наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за-

ступника директора Департаменту Черкашину Л. Б.

В. о. директора Департаменту
С. Устименко

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональ-
них та міжнародних зв'язків управління з питань децентралізації, розвитку місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002. №169 (з наступними змінами), 
та Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 
службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом-
лення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію об-
лікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї 
сім'ї за 2017 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного 
державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про 
конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці 
надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на 
конкурс). Телефон для довідок 202-72-29.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади заступника начальника управління з питань децентралізації, розвитку місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до По-
рядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (з на-
ступними змінами), та Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик 
посад державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 
13.09.2011 №11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом-
лення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію 
облікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством 
порядку; відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та 
членів своєї сім'ї за 2017 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації 
до Єдиного державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення 
про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати 
праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на 
конкурс). Телефон для довідок 202-72-29.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста відділу господарського забезпечення управління адмі-
ністративного та господарського забезпечення Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до По-
рядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (з на-
ступними змінами), та Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик 
посад державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 
13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом-
лення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію 
облікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством 
порядку; відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та 
членів своєї сім'ї за 2017 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації 
до Єдиного державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення 
про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати 
праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на 
конкурс). Телефон для довідок 202-72-29.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) оголошує конкурс на заміщення посади директора - худож-
нього керівника театрально-концертного закладу культури «Київський академічний 
театр українського фольклору «Берегиня».

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), контак-
тний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості 
про наявність чи відсутність судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії до-
кументів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний 
лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проекти про-
грам розвитку театрально-концертного закладу культури «Київський академічний театр 
українського фольклору «Берегиня» на один і п'ять років.

Документи приймаються до 15 березня 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 07 березня 2018 року приймає пропозиції щодо кандидатів 

до складу конкурсної комісії від «громадських організацій у сфері культури відповідного 
функціонального спрямування.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні 
Київради депутати затвердили 
правила розміщення оголошень, 
які суворо заборонятимуть роз-
міщення рекламних листівок 
на елементах вуличного благо-
устрою. 

Тож, відтепер розміщення 
оголошень, інформаційно-агі-
таційних плакатів, листівок, в 
тому числі рекламного змісту, 
в місті дозволятиметься лише 
на інформстендах, дошках та 
інших спеціально призначених 
для цього місцях. Розклеювати 
їх забороняється на засобах та 
обладнанні зовнішнього освіт-
лення, дорожньому покритті, 

парканах, фасадах будівель та 
споруд, на інших елементах ву-
личного обладнання. 

«У разі порушення правил, 
підприємцям телефонуватимуть 
за вказаними в оголошенні те-
лефонами і наполягатимуть на 
сплаті адмінштрафу. Особам, які 
ігноруватимуть правила і надалі 
розміщуватимуть рекламні ого-
лошення не в призначених для 

цього місцях, кожні кілька хвилин 
надходитиме автоматизований 
дзвінок, який блокуватиме лінію, 
а відтак – не даватиме можли-
вість потенційним покупцям 
з ними зв’язатися», – зазначив 
співавтор документа депутат 
Київради Дмитро Стрижов. 

Таке рішення, переконані 
депутати,покращить естетич-
ний вигляд столиці  

Торік у службі зайнятості працевлаштували 
майже 15 тисяч киян 

Столиця успішно переймає європейський 
досвід щодо участі містян у прийнятті рішень

Київрада затвердила 
нові правила розміщення 
оголошень 

СТАНОМ на 1 січня 2018 року 
в столичному центрі зайнятості 
зареєстровано 9,2 тисячі без-
робітних, що на 21% менше, 
ніж торік. Позитивної динаміки 
вдалося досягнути за основ-
ними напрямами діяльності. 
Кількість працевлаштованих 
становить 14,7 тисячі осіб. Якщо 

порівнювати з 2016 роком, число 
роботодавців, які співпрацювали 
з центрами зайнятості, – 12,4 
тисячі осіб, що на 33% більше; 
кількість вакансій становила 
63,9 тисячі – це на 23% більше, 
ніж у попередньому році.

У базі даних КМЦЗ найбільше 
вакансій пропонується кваліфіко-

ваним робітникам із інструмен-
том (17%), а також для осіб, які 
не мають, або мають найпростіші 
професії (15,4%). 

Підбір працівників займає 
певний час через низький рівень 
оплати праці, що їм пропонують. 
Так, середня зарплата медсестер, 
вихователів і їхніх помічників, 
електромеханіків, електромон-
терів, операторів котелень, двір-
ників становить 3723 грн, тоді як 
у штатних працівників – близько 
14 тис. грн. Серед безробітних, які 
перебувають на обліку в службі 
зайнятості, стабільно високою 
є частка громадян із вищою 
освітою 87%; 7% мають повну 
загальну середню та 6% – проф-
техосвіту. 

Станом на 1 лютого триває 
пошук роботи для 9,4 тис. безро-
бітних, із яких 8,1 тис. отримують 
допомогу по безробіттю  

НЕЩОДАВНО представники міської влади Києва 
та громадських організацій у Страсбурзі зустрілися 
з експертами Ради Європи. Основна мета - озна-
йомитися зі стандартами РЄ щодо участі громадян 
у процесі прийняття рішень, аби розвивати та 
вдосконалювати партисипативну демократію у 
столиці. Під час зустрічі європейські фахівці пре-
зентували інструменти залучення мешканців до 
процесу прийняття рішень, а також поділилися 
керівними принципами щодо громадської участі 
в процесі вирішення політичних питань. 

Київська делегація, у свою чергу, розповіла про 
успіхи в столиці, здійснені протягом реалізації 
пілотного проекту «Сприяння участі громадян 
у демократичному процесі прийняття рішень в 
Україні». 

Також було презентовано Концепцію академії 
громадської участі, платформи НУО та онлайн-плат-
форми– «єдиного вікна», який об’єднає електронні 
інструменти участі, пропонуватиме інтерактивні 
можливості, які б дозволяли громадськості брати 
участь в електронних консультаціях на всіх етапах 
формування та реалізації політики. За результатами 
презентації учасники напрацювали рекомендації 
щодо подальшої роботи проекту. 

«Успішна реалізація проекту «Сприяння участі 
громадян у демократичному процесі прийняття 
рішень в Україні» дасть змогу впровадити його 
на національному рівні, а Києву вкотре довести, 
що столиця України – це європейська столиця», – 
зазначила керівник Управління з питань децен-
тралізації, розвитку місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв’язків Київради 
Марина Чернишова   

НА ПЕРЕХРЕСТІ вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у 
постійному режимі введено в експлуатацію новий світлофорний об’єкт. 

«Міська влада продовжує встановлювати нові світлофорні об’єкти в 
центральній частині міста, щоб підвищити безпеку дорожнього руху в 
умовах інтенсивного трафіку. Сьогодні 371 пристрій з наявних 637 під-
ключено до автоматизованої системи керування дорожнім рухом. Це 
дозволить влаштувати так звані «зелені хвилі» – роботу світлофорів у 
координованому режимі, що підвищить пропускну здатність вулично-
дорожньої мережі», – зазначив директор Департаменту транспортної 
інфраструктури КМДА Сергій Симонов. 

Нагадаємо, що при КП «Київдорсервіс» функціонує Центр вдоскона-
лення організації автопотоків, що забезпечує роботу центрального пункту 
управління автоматизованою системою керування дорожнім рухом 
(АСКДР) на 124 перехрестях міських доріг, де рух транспорту та пішоходів 
регулюється світлофорами. Центр є майданчиком для вирішення голов-
них питань щодо вдосконалення безпеки дорожнього руху в столиці   

ІЗ 14 ДО 19 ЛЮТОГО 
в кінотеатрі «Київ» (вул. 
Велика Васильківська, 
19), триватиме міні-
фестиваль найкращих 
фільмів  2017 року, 
що не потрапили до 
українського  кіно-
прокату. Захід органі-
зовує фестиваль «Мо-
лодість» за підтримки 
дистриб’юторської 
компанії B&H. Стрічки, 
які демонструватимуть, 
здобули визнання на 
Берлінському та най-
більшому американ-
ському огляді незалежного кіно Sundance, отримали відзнаки спільнот 
критиків і кінопрофесіоналів, номінації на престижні кінопремії «Золотий 
глобус» та «Оскар». 

У День святого Валентина фестиваль відкриє кіно про кохання – «На-
зви мене своїм ім’ям» (Call me by your name) режисера Луки Ґуаданьїно. 
Ця витончена історія кохання 17-річного юнака та 24-річного вченого на 
фоні сонячних італійських пейзажів стала найбільшим хітом фестивалю 
«Молодість. Пролог» у жовтні 2017 року. 

«Молодість» вкотре дає можливість усім кіногурманам насолодитись 
витонченим фестивальним кіно за участю найбільш видатних акторів 
Голлівуду та Європи. Ось неповний перелік зірок, які невдовзі з’являться 
на великих екранах завдяки фестивалю «Невидане»: Майкл Фассбендер, 
Шарлотта Генсбур, Кейсі Аффлек, Руні Мара, Марк Гемілл, Хлоя Севіньї, 
Дензел Вашингтон, Колін Фаррелл та Армі Гаммер. 

Докладніше про фільми, представлені в програмі фестивалю: 
https://molodist.com/pres-relizi/kmkf-molodist-predstavlyaye-nevidane/  

Кінотеатр «Київ» запрошує 
на міні-фестиваль «Невидане» 

На вулиці Богдана 
Хмельницького запрацював 
новий світлофор 
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