
У Києві триває заміна 
старих в’їзних знаків 
на нові, із символами 
столиці 

У Києві триває заміна старих в’їзних 
знаків у місто на нові, кожен із яких 
символізуватиме якусь особливість укра-
їнської столиці. Про це заявив мер Києва 
Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ». 

Він нагадав, що минулого року вста-
новили новий знак на Бориспільському 
шосе, що веде з аеропорту «Бориспіль». 

«Кожен, хто заїжджає зі сторони Бо-
рисполя, може побачити триметрові 
букви «Київ» та силует захисника сто-
лиці – Архістратига Михаїла», – сказав 
Віталій Володимирович. 

Він зауважив, що на в’їзді до різних 
міст світу розташовані символи цих 
населених пунктів. Зокрема в Берліні – 
Ведмідь, у Бремені – велика скульптура 
Бременських музикантів. Водночас, додав 
голова КМДА, коли заїжджаєш до Києва, 
бачиш лише невеличкі таблички з на-
писом назви населеного пункту. «Тому 
ми вирішили встановити в’їзні знаки 
з символами нашого міста», – сказав 
очільник столиці. 

Він підкреслив, що один із символів 
Києва – княгиня Ольга. Її силует, висотою 
18 метрів, буде розміщено на в’їзді до 
столиці з Житомирської траси. 

«В’їзні знаки – це одна з візитівок 
нашого міста для тих, хто приїздить 
автотранспортом до Києва», – додав 
Віталій Кличко. 

Прийнято до розгляду 
петицію щодо 
зупинення вирубки 
парку «Крістерова Гірка» 

Електронна петиція «Зупинити росій-
ському забудовнику вирубку нашого 
парку «Крістерова Гірка», що у Поділь-
скому районі столиці, поки ще не пізно» 
набрала необхідну кількість голосів та 
прийнята до розгляду. 

Відтак, вказану петицію підтримали 
10066 осіб, при мінімально необхідних 
10000. 

Київський міський голова Віталій 
Кличко уже доручив постійним комісіям 
Київради з питань екологічної політики та 
з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, а також профільному 
заступнику голови КМДА і виконавчому 
органу Київради (КМДА) розглянути 
електронну петицію в установленому 
порядку. 

Автор звернення Дмитро Тодоренко 
зазначає, що забудовник звів паркан 
навколо значної частини парку, були 
зрізані дерева і знищено дитячий май-
данчик. За його словами, територія, 
захоплена інвестором, межує з Інститу-
том харчової біотехнології та геноміки 
НАН України, раніше там був Інститут 
хлору. Автор петиції закликає зупинити 
початок будівельних робіт російським 
інвестором і не допустити можливу 
техногенну катастрофу в цьому куточку 
нашого міста.
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Переваги 
відкритого аукціону

 �  Відкриті електронні торги, проведені комунальним підприємством 
«Міський магазин», поповнили бюджет міста значною сумою 

У ВІВТОРОК за участі першого заступника 
голови КМДА Миколи Поворозника, радника 
Київського міського голови Дмитра Білоцер-
ковця відбулася виїзна нарада, що проходила 
поряд зі станцією метро «Печерська». Тема 
обговорення – відкриті аукціони на право роз-
міщення засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі. 

«Ми вперше отримали рекордну суму від 
продажу одного з лотів – 1,012 млн грн. Інші 
два були продані теж за досить великі суми: 
920 тис. та 760 тис. грн. Власники цих засобів 
пересувної торгівлі отримали перемогу під час 
проведення електронних торгів на право роз-
міщення об’єктів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі, які проводило комунальне 
підприємство «Міський магазин», – зазначив 
Микола Поворозник. 

За його словами, сьогодні розроблено чіткий 
алгоритм проведення торгів, згідно з яким 

кожен охочий може взяти участь у них та в 
рівній чесній боротьбі отримати перемогу і 
відповідно право реалізації своєї підприєм-
ницької діяльності у визначеному місці та на 
законних підставах. 

«Наше завдання – захищати таких підпри-
ємців, адже саме завдяки їхній роботі столиця 
отримує чималі кошти, за рахунок яких будуть 
відремонтовані дороги, закуплене нове облад-
нання у лікарні, оновлений громадський тран-
спорт та реконструйовано парки», – підкреслив 
перший заступник голови КМДА і додав, що 
міська влада й надалі продовжуватиме боротьбу 
з нелегального торгівлею у Києві. 

Під час виїзду посадовці оглянули територію 
навколо станції метро «Печерська» на наявність 
незаконної пересувної торгівлі. Окрім цього, 
керівництво міста поспілкувалося з підпри-
ємцями, які купили торговельні майданчики 
на відкритому аукціоні. 

Нагадаймо, що 30 березня, у столиці стар-
тував прийом заявок на участь в електронних 
торгах на право розміщення засобів пере-
сувної дрібнороздрібної торговельної мережі 
в місті Києві. 

Електронні торги будуть проведені товарною 
біржею «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» 12 квітня 
о 12.00 на електронному торговому майдан-
чику за адресою: https://kmda.e-commodity.
fbp.com.ua/. 

На торги виставлено 34 місця у всіх районах 
столиці. Карту з місцями розміщення засобів 
пересувної дрібнороздрібної торговельної 
мережі можна переглянути за посиланням 
(місця, що виставлені на торги, помічені 
зеленим кольором. 

Заява на участь у торгах в електронному 
вигляді подається за посиланням до 18.00 
п’ятого квітня. Заява на участь в торгах у 
паперовому вигляді подається до Центру 
надання адміністративних послуг м. Києва, 
згідно з графіком роботи Центру, за адресою: 
Дніпровська набережна, 19-б. 

Для участі в торгах необхідно з 1 квітня 
до 18.00 5 квітня сплатити гарантійний та 
реєстраційний внески. Уся актуальна інфор-
мація розміщена на сайті КМДА у розділі 
«Оголошення». 

Питання щодо проведення торгів можна 
поставити на сторінку КП «Міський магазин» 
у Facebook чи за телефонами: 067-383-20-82, 
067-326-08-62  �

Місто отримало 2,692 млн грн від продажу лотів на право 
розміщення засобів пересувної торгівлі, що розташовані біля 
виходу зі станції метрополітену «Печерська». Про це учора 
повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник 
під час робочого виїзду на місце розміщення засобів пересувної 
торгівлі. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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Учора за участі першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, радника Київського міського голови Дмитра Білоцерковця відбулася 
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12 Вахітов Антон Володимирович ліцей «Наукова зміна» 9 IV етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад 
з математики (ІІ місце) 
ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з інформатики (ІІ місце) 
ІІІ етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад 
з математики (ІІ місце)

2. Ïîçèö³þ 11 ðîçä³ëó «Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí»: 

11 Рябоконь Максим 
Сергійович

Ліцей №142 11 III (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (I місце)
III (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії (I місце)
III (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології (II місце)
IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії (II місце)

âèêëþ÷èòè.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî

Про надання Національному 
меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – 

Музею Революції Гідності 
земельних ділянок для облаштування 

та експлуатації пішохідної зони, 
благоустрою та озеленення території у складі 

меморіально-музейного комплексу 
на Алеї Героїв Небесної Сотні 
від Майдану Незалежності 

до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5 у Печерському 
та Шевченківському районах м. Києва

Рішення Київської міської ради № 363/4427 від 22 березня 2018 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 117, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 22.02.2018  № 343/4407

Зміни до додатка до рішення 
Київської міської ради від 05 жовтня 2017 року 

№ 164/3171 «Про затвердження списку стипендіатів Київської міської 
ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва»

1. Ðîçä³ë «Äàðíèöüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè íîâîþ ïîçèö³ºþ 12 òàêîãî çì³ñòó:

Про внесення змін до додатка 
до рішення Київської міської ради 

від 05 жовтня 2017 року № 164/3171 
«Про затвердження списку 

стипендіатів Київської міської ради в галузі освіти для 
обдарованих дітей міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 343/4407 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про персональні  

стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих  дітей міста Києва, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 15 березня 2012 року № 207/7544, враховуючи протокол № 3 засідання конкурсної комісії з 
розгляду, відбору та висунення кандидатів на персональну стипендію Київської міської ради від 16 листопада 2017 
року, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.02.2017 № 822/1826 «Про затвердження списку 
присяжних Оболонського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 339/4403 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 20.04.2017 

№ 217/2439 «Про затвердження 
списку присяжних Печерського 
районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 337/4401 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 08.12.2016 

№ 550/1554 «Про затвердження 
списку присяжних Голосіївського 
районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 338/4402 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Íàö³îíàëüíîìó 
ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñó Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñî-
òí³ – Ìóçåþ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ äëÿ îáëàøòóâàííÿ 
òà åêñïëóàòàö³¿ ï³øîõ³äíî¿ çîíè, áëàãîóñòðîþ 
òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ ó ñêëàä³ ìåìîð³àëüíî-
ìóçåéíîãî êîìïëåêñó íà Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³ â³ä Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî Àëå¿ Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 3-5 ó Ïå÷åðñüêîìó òà Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – 
çåìë³ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîä 
ÊÂÖÏÇ 08.02, çàÿâà ÄÖ â³ä 20.02.2018 ¹ 72023-
002682354-031-03, ñïðàâà Ä-8763).

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüíîìó ìåìîð³àëüíîìó 
êîìïëåêñó Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ – Ìóçåþ Ðåâî-
ëþö³¿ Ã³äíîñò³ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40223870), 
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ 
îáëàøòóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ï³øîõ³äíî¿ çîíè, 
áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ ó ñêëàä³ 
ìåìîð³àëüíî-ìóçåéíîãî êîìïëåêñó íà Àëå¿ Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â³ä Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî Àëå¿ 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 3-5 ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ó 
òîìó ÷èñë³:

– ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5352 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:82:012:0079) òà ïëîùåþ 0,5949 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:485:0001) ó 
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;

– ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2272 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:76:016:0005) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Íàö³îíàëüíîìó ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñó 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ – Ìóçåþ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà÷à 
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
17.08.2017 ¹ 7045/0/12-4/19-17, Äåïàðòàìåíòó 
ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.09.2017 ¹ 064/1181-60, 
Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 27.09.2017 
¹ 667/10/61-17, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðå-
ìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â 
òà ñïîðóä íà íèõ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
â³ä 03.10.2017 ¹ 1164/20-11 òà Äåïàðòàìåíòó 
êóëüòóðè â³ä 17.10.2017 ¹ 060-7764.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ 
äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè 
ä³ëÿíêàìè ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.8. Ïèòàííÿ ñïëàòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü àáî óêëàäåííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó 
íà çåëåí³ íàñàäæåííÿ âèð³øóâàòè â³äïîâ³äíî äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2011 
¹ 384/6600 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà» (³ç 
çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè).

3.9. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é 
âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.10. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñòàíí³ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿãàõ ç Äåð-
æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-
ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âèêëþ÷èâøè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2472 ãà ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ 2, Ïå÷åðñüêèé ðàéîí, ñêâåðè, ïîçèö³ÿ 29, 
«Á³ëÿ Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó êóëüòóðè»).

5. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, 
çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåäàòè äî 
äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 05 æîâòíÿ 2017 ðîêó 
¹ 164/3171 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ñòè-
ïåíä³àò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ãàëóç³ îñâ³òè 
äëÿ îáäàðîâàíèõ ä³òåé ì³ñòà Êèºâà» çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. 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. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09.02.2017 ¹ 822/1826 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

- äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«50. Ñåìåí÷óê Ñâ³òëàíà Ôåäîð³âíà».

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.04.2017 ¹217/2439 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

- äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«11. Âîâê Îëåêñ³é ²âàíîâè÷»;

- äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«12. Áîñþê Ñåðã³é Â³êòîðîâè÷»;

- äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«13. ×åðíèøåíêî Ìèêîëà Àíàòîë³éîâè÷».

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.12.2016 ¹ 550/1554 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«21. Çîíü Â³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷».

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 36 (1848), середа, 4 квітня 2018 р.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²!

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî» ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ», «áþäæåò» òà «³íø³» ðîçðàõîâàí³, çã³äíî ç 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî»: www.kte.kiev.ua

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿ

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 1 127,64 26,23

ÏÄÂ 225,53 5,25

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1 353,17 31,48

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â 
ç íàñåëåííÿ

Íàéìåíóâàííÿ

ãðí/êóá.ì 

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ                                        
ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñ-
òåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 

çà â³äñóòíîñò³                               
ðóøíèêîñóøèëüíèê³â 

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 67,13 62,08

ÏÄÂ 13,43 12,41

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 80,56 74,49

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â 
ç «áþäæåòîì» òà «³íøèìè» êàòåãîð³ÿìè ñïîæèâà÷³â 

Íàéìåíóâàííÿ ãðí/êóá.ì

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 84,13

ÏÄÂ 16,83

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 100,96

Âêàçàí³ òàðèôè äëÿ Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî» âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå. 

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â (Íàêàçó ¹ 390) â³ä 
ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 38, 
òåë. (044) 559-13-33.
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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 61118

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

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Парк Партизанської слави 
оновлять 

Для киян – учасників АТО 
організували позачергові 
обстеження у КМКДЦ

У ПАРКУ Партизанської слави, що в Дарницькому районі, встанов-
лять 5 унікальних арок-фонтанів. Їх монтаж передбачено проектом 
капремонту оази, який презентували у КО «Київзеленбуд». Протягом 
2018 року тут влаштують стилізовану головну вхідну групу, що скла-
датиметься з 5 унікальних арок-фонтанів, які символізуватимуть 
5 років партизанського руху під час Другої світової війни. Окрім 
того, планується встановлення 7047 кв. м мощених пішохідних 
доріжок та алей з фібробетону – інноваційного покриття, що має 
високу декоративну привабливість та витривале в експлуатації. Буде 
облаштовано 5105 кв. м асфальтного покриття для проїзду техніч-
ного транспорту. Також у парку збудують громадську вбиральню, 
оновлять доріжки навколо артезіанської свердловини та створять 
новий бюветний павільйон. Тут з’являться прогулянкові доріжки 
навколо озера, стилізовані лави та урни  

ЩОСУБОТИ кияни – учасники АТО можуть за направленнями 
проходити позачергові обстеження у Київському міському кон-
сультативно-діагностичному центрі. Відповідний наказ підписано у 
Департаменті охорони здоров’я. За словами директора Департаменту 
Валентини Гінзбург, така можливість існує з листопада минулого 
року, і нею користуються учасники АТО, які мешкають у столиці. 

«Безумовно, кожен із наших захисників може будь-коли прийти 
у будь-який медичний заклад. Проте для зручності було прийняте 
рішення виділити для їх обслуговування ще й окремий день. Гадаю, 
що така додаткова можливість сприятиме ранньому виявленню, про-
філактиці захворювань і взагалі – здоров’ю людей, які ризикували 
та продовжують ризикувати своїм життям заради миру в нашій 
країні», – наголосила Валентина Гінзбург. 

Вона також нагадала, що на базі Київського міського клінічного 
госпіталю ветеранів війни працює Реабілітаційний центр мульти-
дисциплінарного профілю для надання допомоги учасникам АТО 
з ураженням нервової системи, посттравматичними ураженнями 
опорно-рухового апарату, зокрема хворим, які отримали спінальну 
травму або психосоматичні розлади внаслідок психотравми. 

«Торік в Центрі проліковано 660 учасників АТО. Усього ж у кому-
нальних закладах охорони здоров’я протягом 2017-го обстежено та 
проліковано понад 5 тисяч осіб, постраждалих у зоні бойових дій», 
– розповіла Валентина Гінзбург   

Київ може стати 
побратимом Ханчжоу

Міські фонтани 
готують до сезону

У центрі столиці пройде VIII Всеукраїнський 
фестиваль писанок

МОЖЛИВОСТІ щодо ймовірного 
побратимства обговорили під час 
зустрічі заступника голови КМДА 
Дмитра Давтяна і заступника місь-
кого голови – секретаря Київради 
Володимира Прокопіва з мером 
міста Ханчжоу і представниками 
муніципалітету. Сторони вбача-
ють у такому кроці поглиблення 
взаємовигідного партнерства та 
напрацювання корисних ділових 
зв’язків. 

«У Ханчжоу розташовані офіси 
таких гігантів, як Alibaba та Geely. 

Це місто вважається одним із пе-
редових у технологічній галузі. Тож 
партнерство із Ханчжоу дозволить 
Києву підсилити свої прагнення 
до «розумного» розвитку. Останні 
кілька років ми плідно працюємо 
у цьому напрямку, і вже маємо 
чимало надбань. Однак цей процес 
невпинний, українська столиця 
має розвиватися як з огляду на гео-
графічні й економічні особливості, 
так і вимоги сучасності», – вважає 
Дмитро Давтян. 

«Для Києва дуже важливо розви-

вати міжнародне партнерство. Такі 
зв’язки – необхідний інструмент, 
аби заручитися підтримкою пере-
дових світових мегаполісів. Я радий, 
що прогресивне Ханджоу стане 
нашим партнером в технологічній 
сфері. Сподіваюся, що співпраця не 
обмежиться лише декларацією на 
папері, а Київ отримає реальний 
практичний результат», – зазначив 
Володимир Прокопів. 

Нагадаємо, Київ приєднався 
до руху споріднених міст у 1961 
році, першими його побратимами 
стали польський Краків і фінський 
Тампере. Станом на початок року 
українська столиця має 54 міста-
побратими   

ІЗ 1 ТРАВНЯ у столиці запрацюють фонтани на 
Майдані Незалежності. СВП «Київводфонд» вже 
розпочало розконсервацію водограю «Великий» та 
шести «малих» на Майдані Незалежності, а також 
монтаж насосного обладнання. 

Згідно з планом, на всіх водних об’єктах здій-
снять підготовку чаш, санацію резервуарів чистої 
води, встановлять зовнішнє обладнання тощо. На 
світломузичних водограях оновлять та збільшать 
музичний репертуар, тож незабаром всі мешканці 
та гості столиці почують улюблені хіти як у самому 
серці Києва, так і на набережній в акваторії Руса-
нівського каналу. 

Традиційно фонтани розпочнуть роботу з 1 травня 
та прикрашатимуть місто до 30 вересня, а світло-
музичною виставою можна буде насолоджуватись 
щоденно, окрім понеділка, з 21.00 до 23.00   

КИЇВ ГОТОВИЙ зустрічати най-
більше християнське свято – Ве-
ликдень. 8 квітня у всіх храмах 
столиці триватимуть святкові бого-
служіння, заплановано й чимало 
мистецьких подій. 

«11 квітня запрошуємо всіх по-
ціновувачів класичної музики 
до Шоколадного будиночка на 
пасхальний концерт, підготовле-
ний чоловічою хоровою капелою 
імені Левка Ревуцького. Відучо-
ра в Меморіальному музеї Марії 
Заньковецької працює Великодня 
виставка Тамари Федоренко та 
творчої студії «Писанкарство – 
відродження традиції». Крім того, 
в усіх музеях, бібліотеках, школах 
естетичного виховання запла-
новано чимало майстер-класів і 
подій щодо писанкарства та під-
готовки великоднього кошику в 
традиційному етнічному стилі», – 
повідомила під час прес-брифінгу 
директор Департаменту культури 
Діана Попова. 

Головною ж локацією цього-
річного свята стане фестиваль 
писанок, який щоразу стає масш-
табнішим і цікавішим. 

«Фестиваль писанок уже увось-
ме триватиме з 5 до 22 квітня на 
Софійській і Михайлівський пло-

щах, Володимирському проїзді із 
прилеглим до нього сквером. Цей 
яскравий проект став невід’ємною 
частиною Великоднього святку-
вання в Києві. Щороку його від-
відує близько 2 мільйонів киян, 
вітчизняних і зарубіжних турис-
тів», – додала Діана Попова. 

За словами організатора, за-
сновника «Folk Ukraine» Ігоря До-
бруцького, новинкою фестивалю 
стане експозиція 374 великих ве-
ликодніх зайчиків і 500 великих 
писанок. 

«Зміниться й інсталяція Со-
фійської площі: її прикрашатиме 
6-метрова світлодіодна писанка-
альтанка, де можна буде відпочити, 

попити кави та сфотографуватись 
на пам’ять. А щоб побачити всю 
панораму самобутніх витворів, на 
тлі Софійського собору встанови-
мо колесо огляду. Також вперше 
ініціюємо фестиваль пасок, які 
привезуть до столиці виробники 
з усієї України», – зазначив Ігор 
Добруцький. 

Також відвідувачів очікува-
тимуть Великодній ярмарок, ви-
ставки тогорічних робіт учасників 
арт-перформансу «585 художників» 
і гігантських кованих писанок-
мальованок, зона майстер-кла-
сів для дітей та дорослих, Kinder-
майданчик, київська карусель, 
монетний двір, атракціони тощо  
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