
Віталій Кличко: 
«Наше завдання – 
не зменшувати обсягів 
ремонту доріг» 

Наше завдання – не зменшувати обсягів 
ремонту доріг, щоб вже за декілька років 
у столиці були автошляхи європейського 
рівня. Про це в ефірі радіо «НВ» заявив мер 
Києва Віталій Кличко. 

Він зауважив, що в місті 1667 км доріг 
і декілька років тому понад 90 відсотків 
шляхів потребували ремонту. При цьому 
голова КМДА нагадав, що столична влада у 
2016 році оновила 200 км доріг, а в 2017 – 
300 км. «Кожен підрядник, який залучений 
до ремонту доріг, дає гарантію 5 років на 
їх експлуатацію. Якщо виникають проблеми, 
підрядник оновлює їх за власні кошти», – 
сказав міський голова. 

За його словами, нині багато нарікань, 
що асфальт сходить разом зі снігом. Вод-
ночас, додав мер, це стається на тих шля-
хах, які не ремонтувалися десятиріччями. 
«Термін експлуатації шляхів 10 років. По 
закінченню цього терміну має відбуватися 
капітальний ремонт магістралі», – заува-
жив Віталій Кличко і додав, що цьогоріч 
у столиці також буде оновлено не менше 
300 км автошляхів. 

11 квітня – Міжнародний 
день визволення в’язнів 
фашистських таборів 

Сьогодні на території заповідника «Бабин 
Яр» відбудеться церемонія покладання квітів 
до Міжнародного дня визволення в’язнів 
фашистських таборів. Також 11 квітня об 
11.00 на території Національного історико-
меморіального заповідника «Бабин Яр» за-
плановано проведення церемонії покладання 
квітів до Пам’ятного знаку «Пам’ять заради 
майбутнього», Меморіалу пам’яті загиблих 
у Бабиному Яру, пам’ятника закатованим у 
колишньому концтаборі «Сирецький». 

У заході візьмуть участь керівники міста, 
центральних органів виконавчої влади, члени 
громадських організацій ветеранів війни – 
колишніх в’язнів фашистських концтаборів, 
громадськість. 

У столиці очікується 
високий рівень пожежної 
небезпеки 

Із 11 до 13 квітня в місті очікується високий 
(4 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це 
попередили в Українському гідрометцентрі. 
Фахівці закликають киян максимально 
обережно поводитися з вогнем, особливо 
в лісопаркових зонах, і нагадують про 
дотримання правил поведінки у разі ви-
никнення пожежі.
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Європейський комфорт 
для юних киян
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11 квітня світова спільнота відзначає 
Міжнародний день визволення в’язнів 
фашистських таборів. У цей день 
в 1945 році американські війська 
увійшли на територію Бухенвальда 
(найбільшого концентраційного 
табору)

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

 �  Протягом останнього часу у місті відкрито 17 сучасних ДНЗ, 
ще 8 приймуть малечу цього року

ПІД ЧАС інспекції дошкільного 
навчального закладу Київський 
міський голова Віталій Кличко на-
гадав, що цей дитсадок свого часу 
був закритий через низьку заван-
таженість. 18 років приміщення 
знаходилося в оренді, тут роз-
міщувався міський центр зайня-
тості. Через інтенсивну забудову 
житлового масиву Борщагівка 
виникла потреба у забезпеченні 
місцями дітей дошкільного віку. 

Мер Києва підкреслив, що торік 
у травні відкрили в окремому 
приміщенні Центр соціальних 
служб Святошинського району, 
куди переїхав і міський центр за-
йнятості. Тому на початку серпня 
2017-го в цьому приміщенні роз-
почали капремонт, щоб відновити 
роботу дитсадка. 

«Я переконаний, що всі батьки 
хочуть, щоб їхні діти відвідува-

ли садки європейського рівня. 
І наше завдання – забезпечити 
комфортні умови малечі для ви-
ховання та навчання», – сказав 
Віталій Володимирович. Крім 
того, столична влада поставила 
перед собою завдання – щоб черги 
до дитячих садочків у місті не 
було. Адже ще три роки тому вона 
складала 15 тисяч осіб, і наразі її 
вдалося скоротити більше, ніж 
утричі. «І ми робимо все, щоб у 
найближчі кілька років цієї чер-
ги не було. Вирішити проблему 
допоможе спорудження нових 
та реконструкція і капремонти 
старих закладів», – повідомив 
міський голова. Він зауважив, 
що за останні роки у столиці 
відкрилося 17 дитсадків, і ще 
8 – новозбудованих та повністю 
реконструйованих – відкриються 
цьогоріч. «Ми відкриваємо ДНЗ 

високого рівня, з сучасним облад-
нанням, комфортними умовами. 
Нам є чим пишатися. Садок, який 
ми проінспектували сьогодні, 
також високого рівня. Тут є все 
належне обладнання. Я переко-
наний, що дітям тут подобається. 
Цей заклад – приклад того, якими 
мають бути всі садки у столиці», – 
підкреслив Віталій Кличко. 

На реконструкцію дитсадка з 
міського бюджету виділили 38 
млн грн. Заклад розрахований на 
12 груп – 220 місць. Із 20 березня 
він вже розпочав свою роботу. 
Нині триває набір дітей за елек-
тронною чергою. Наразі в садочку 
працює 6 груп, які відвідують 76 
дітей. Із 16 квітня відкриють ще 
дві групи. В основному, це діти 
ясельного віку. У найближчий 
час заклад запрацює на повну 
потужність. 

До слова, дитсадок може від-
відувати і малеча з особливими 
освітніми потребами (інклю-
зія). Для цього тут створено всі 
необхідні умови: пандус, сен-
сорна кімната з різноманітним 
комплексом для психологічного 
розвантаження, сучасний спор-
тивно-ігровий комплекс зі ске-
ледромом. У кімнаті для малюків 
є інтерактивна пісочниця. Серед 
нововведень – «жива підлога», де 
хлопчики і дівчатка можуть оби-
рати різноманітні ігри та весело 
навчатися й розважатися. 

Мер Києва наголосив, що за-
галом на фінансування столичної 
освіти цьогоріч виділено понад 
14 млрд грн. «Головне – це інвес-
тиції в наших дітей, щоб вони 
мали гарну освіту, виховувалися 
в належних умовах», – заявив 
Віталій Кличко �

Учора мер Києва Віталій Кличко проінспектував 
капітально відремонтований, повністю 
оновлений дитячий садок № 179 у 
Святошинському районі, який працює три тижні 
й вже приймає юних відвідувачів. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 348/4412 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до статей 760 – 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 22.02.2018 року № 351/4415

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні за 
початковою вартістю, визначеною за результатами незалежної оцінки, 

яких надається
№ 

п/п
Найменування транспорт-
них засобів та їх технічна 

характеристика
Рік випуску

Первісна 
балансова 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 

вартість, грн
Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7

1. Державна установа «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

1.1.

Автомобіль DAEWOO 
ESPERO 2.0 CD, реєстрацій-
ний № АА6283АН, шасі/ку-
зов № KLAJF19W1VB191901 
СЄДАН, пробіг 665002 км

1997 25807,0 14588,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 1

1.2.

ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 18538КА, двигун 
№ 40260FW0009520, 
шасі/кузов 
№ XTH322140W0066409, 
пробіг 320401 км

1998 36948,0 36948,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 2

1.3.
ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ АА2922ВВ, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0379975 
СЄДАН, пробіг 330660 км

2000 20833,0 20833,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 3

1.4.

ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 18599КА, двигун 
№ 40260FW0007969, 
шасі/кузов 
№ XTH322140W0065566, 
пробіг 273780 км

1998 36948,0 36948,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 4

2. Відокремлений підрозділ Голосіївський міжрайонний відділ (філія) лабораторних досліджень державної установи «Київський міський 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

2.1.
ВАЗ 21074, реєстраційний 
№ АА1045ОІ, двигун 
№ 3941182, шасі/кузов 
№ T0960669, пробіг 87794 км

1995 14488,0 14488,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 5

2.2.

ВАЗ 21074, реєстраційний 
№ АА5231АТ, двигун 
№ 8941182, шасі/кузов 
№ XTA210740T0982441, 
пробіг 41191 км

1996 17785,0 17785,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 6

3. Відокремлений підрозділ Деснянський міжрайонний відділ (філія) лабораторних досліджень державної установи «Київський міський 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

3.1.
ВАЗ 21053, реєстраційний 
№ АА9361АТ, шасі/кузов 
№ XTA210530W1767758, 
пробіг 381240 км

1998 16926,0 16926,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 7

3.2.
ВАЗ 2107, реєстраційний 
№ 34145КА, шасі/кузов 
№ Y9L2107001L000883, про-
біг 163985 км

2001 19663,0 19663,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 8

3.3.

ВАЗ 2107, реєстраційний 
№ АА0196АХ, двигун 
№ 4479518, шасі/кузов 
№ XTA210430V581162, про-
біг 350000 км

1997 14614,0 14614,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 13

4. Відокремлений підрозділ Оболонський міжрайонний відділ (філія) лабораторних досліджень державної установи «Київський міський 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

4.1.
ВАЗ 2106, реєстраційний 
№ 6915КИЕ, шасі/кузов 
№ 131469/4403G, пробіг 
335429 км

1995 14320,0 14320,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 9

4.2.
ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ АА4319АТ, шасі/кузов 
№ XTA210430T0516474, 
пробіг 137244 км

1995 14588,0 14588,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 10

4.3.

SKODA FELICIA COMBI 
1.6, реєстраційний 
№ АА2703АО, двигун 
AEE75831, шасі/кузов 
№ TMBEGF653X7062699, 
пробіг 289900 км

1998 37826,0 37826,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 11

4.4.
ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ 28993КА, шасі/кузов 
№ XTA21043010799864, про-
біг 113744 км

2000 18414,0 18414,0 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
05.05.2017 № 12
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Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу на списання шляхом продажу 
транспортних засобів

Рішення Київської міської ради № 351/4415 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до частини шостої статті 75 та частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи лист 
державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» від 10 травня 
2017 року № 1061, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради  
від 22.02.2018 року № 349/4413

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

№ п/п Об’єкт оренди Строк оренди Цільове призначення Орендна ставка, %

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

1 просп. Рокоссовського, 
10, літ. А 

нежитлові приміщення 
1 поверх 

Площа – 405,00 кв. м

2 роки 364 дні Розміщення аптеки, що 
реалізує готові ліки 

або
375,0 кв. м – розміщення 
торговельного об’єкта з 
продажу продовольчих 

товарів, крім товарів 
підакцизної групи

30,0 кв. м – розміщення 
торговельного об’єкта з 
продажу непродоволь-

чих товарів, алкогольних 
та тютюнових виробів

12

8

18

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, право оренди яких виборюється на 

конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 349/4413 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до статей 760 – 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
заяви більше ніж від одного претендента, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 22.02.2018 року № 348/4412

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв. м

Ставка орендної 
плати у %

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА»

1. ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ІНВАЛІДІВ «РО-
ДИНА» 

Ідентифікаційний 
код 25745830 

Форма власності – 
приватна 

Форма фінансу-
вання – членські 

внески

ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА 
МИКОЛИ, № 14, 
Солом’янський 

район ЖБ – 5-по-
верховий 
1 поверх 

Площа – 2289,22 
кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ 
БЕЗКОШТОВНУ ПСИХОЛОГІЧ-
НУ, СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ, 

РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА АДАПТАЦІЮ 
ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ З 

ВАДАМИ РОЗВИТКУ, ІНВАЛІДІВ, 
ЯКЩО ОРЕНДОВАНА ПЛОЩА НЕ 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРО-

ВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

100,0 кв. м 
18,0 кв. м 
1 поверх 

Площа – 118,00 кв. м

1 грн на рік 
7 %

2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè» òà ¿¿ â³äîêðåìëåíèì 
ï³äðîçä³ëàì íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà 
àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà 
ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ëà-
áîðàòîðíèé öåíòð Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè» òà ¿¿ â³äîêðåìëåíèì ï³äðîçä³ëàì:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ 
çàñàäàõ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêòà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé çàòâåðäæåíèé çã³äíî ç ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó óêëàñòè â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 38 (1850), cереда, 11 квітня 2018 р.



3РЕКЛАМА Хрещатик
11 квітня 2018 р.

№39 (5090)

Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî "Ñòóä³ÿ ËÀÄ" âèêîíóº ðîáîòè ç ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ "ÌÅÃÀÏÎË²Ñ-²ÍÂÅÑÒ" 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 126/23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Â³ê³íã" 
çà âêàçàíèì ì³ñöåì äëÿ óçãîäæåííÿ ìåæ³.

Â³äïîâ³äíî äî Íàêàçó Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ³ç çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ¹ 376 â³ä 18.05.2010 ð. "Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
òà ¿õ çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè" ïîâ³äîìëÿºìî Âàñ, ùî ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 
âóë. Æèëÿíñüê³é, 126/23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ìåæóº ç Âàøîþ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:078:0039), â³äáóäåòüñÿ 19.04.2018 ð. îá 11.00.

Â ðàç³ íåÿâêè Àêò ïðèéîìêè - ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ìåæîâèõ çíàê³â, â³äïîâ³äíî äî âèùåâêàçàíî¿ "²í-
ñòðóêö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) òà ¿õ çàêð³ïëåííÿ 
ìåæîâèìè çíàêàìè", áóäå ââàæàòèñÿ ïîãîäæåíèì.

Ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ êåð³âíèöòâà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÄÀØ-
ÁÅÍÒ ²ÍÂÅÑÒ" ïîâ³äîìëÿºìî, ùî íàêàçîì ¹ 2/04 â³ä 03.04.2018 ð. áóëî àíóëüîâàíî/
ñêàñîâàíî òà âèçíàíî íå÷èííèìè (íåä³éñíèìè) ç ìîìåíòó âèäàííÿ (óêëàäåííÿ) 
âñ³ ³ñíóþ÷³ äîðó÷åííÿ, äîâ³ðåíîñò³, àäâîêàòñüê³ äîãîâîðè, äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ 
þðèäè÷íèõ ïîñëóã (ïðàâîâî¿ äîïîìîãè) òîùî, âèäàí³/óêëàäåí³ â ïåð³îä äî 03 êâ³òíÿ 
2018 ðîêó, Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÄÀØ-ÁÅÍÒ ²ÍÂÅÑÒ", â îñîá³ 
ßðîâîãî Àíäð³ÿ Â³êòîðîâè÷à, Ìàìîíòîâà Â'ÿ÷åñëàâà Ìèêîëàéîâè÷à àáî ³íøèõ îñ³á 
(â òîìó ÷èñë³, âèêîíóþ÷èõ îáîâ'ÿçêè êåð³âíèêà), ÿêèì â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ â³ä 
³ìåí³ TOB "ÄÀØ-ÁÅÍÒ ²ÍÂÅÑÒ" áóëè äåëåãîâàí³/ïåðåäîðó÷åí³.

Ó çâ'ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì ïîâ³äîìëÿþ, ùî ïîäàëüøå ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â 
TOB "ÄÀØ-ÁÅÍÒ ²ÍÂÅÑÒ" íà ï³äñòàâ³ àíóëüîâàíèõ/ñêàñîâàíèõ òà âèçíàíèõ íå÷èííèìè 
(íåä³éñíèìè) äîêóìåíò³â º íåçàêîííèì òà ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ äî 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹ 
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, 

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çà-
ãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ. ì

Îðåíäíà 
ñòàâêà ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ 

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè 
çàïðîïîíîâàíèé 

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 
1 êâ.ì, 

ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

1 ÊÏ ç óòðèìàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü 

Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà (03113, 
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìî-
ãè, 82-à òåë. 453-33-15)

1 ïîâåðõ Óçâ³ç Ãåðöåíà, 
6 ê. 2 19,00 4

Ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 66,94 1271,77 381530,00

2 1 ïîâåðõ Óçâ³ç Ãåðöåíà, 
6 ê. 2 9,10 6

Ðîçì³ùåííÿ
ï³äïðèºìñòâà, ùî 

çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç 
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî ôîíäó

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 152,28 913,65 182730,00

3

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà 
øê³ðíî- âåíåðîëîã³÷íà 

ë³êàðíÿ (04209, Áîãàòèð-
ñüêà, 32, òåë. 413-41-40)

2 ïîâåðõ (÷àñ-
òèíà õîëó)

Áîãàòèðñüêà, 
32 25,00 12

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº 
ãîòîâ³ ë³êè (àïòå÷íèé 

ïóíêò)

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 256,36 6409 640900,00

4

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåê-
ñïëóàòàö³ÿ" 

(âóë. Âîëîäèìèðñüêà,
51-à, òåë. 234-23-24)

1 ïîâåðõ
ïðîñï. Êî-

ìàðîâà, 14-à 
ë³ò. À

182,60 5

Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç 
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ 

òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 79,38 14495,00 3478800,00

5 1-2 ïîâåðõ âóë. Ãíàòà 
Þðè, 9 ë³ò. À 16,50 8 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 134,26 2215,33 332300,00

6 1 ïîâåðõ
âóë. Ôðî-

ë³âñüêà, 1/6 
ë³ò. À'

7,50 6

Ðîçì³ùåííÿ êñåðîêî-
ï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ 

íàäàííÿ íàñåëåííþ ïî-
ñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ 

äîêóìåíò³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

äî äàòè ï³äïèñàííÿ 
àêòó ïðèéìàííÿ- 

ïåðåäàâàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ ïåðå-
ìîæöåì àóêö³îíó, 
àëå íå á³ëüøå, í³æ 

2 ðîêè 364 äí³

201,20 1509,00 301800,00

7 1-2 ïîâåðõ
âóë. Ñèìîíà 

Ïåòëþðè, 
23/126 ë³ò. À

10,70 6

Ðîçì³ùåííÿ êñåðîêî-
ï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ 

íàäàííÿ íàñåëåííþ ïî-
ñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ 

äîêóìåíò³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 168,69 1805,00 361000,00

8 1-3 ïîâåðõ
âóë. Ôðî-

ë³âñüêà, 1/6 
ë³ò. À'

13,30

1 àáî Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñòàíîì íà 31.12.2017

13 ²íøå âèêîðèñòàííÿ

äî äàòè ï³äïèñàííÿ 
àêòó ïðèéìàííÿ- 

ïåðåäàâàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ ïåðå-
ìîæöåì àóêö³îíó, 
àëå íå á³ëüøå, í³æ 

2 ðîêè 364 äí³

32,05 426,33
511600,00

416,72 5542,33

9 1-3 ïîâåðõ
âóë. Ôðî-

ë³âñüêà, 1/6 
ë³ò. À'

82,50

1 (äëÿ 
ïëîù³ 20,0 

êâ.ì) 

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.12.2017

äî äàòè ï³äïèñàííÿ 
àêòó ïðèéìàííÿ- 

ïåðåäàâàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ ïåðå-
ìîæöåì àóêö³îíó, 
àëå íå á³ëüøå, í³æ 

2 ðîêè 364 äí³

65,27 5384,88
2978300,00

2 (äëÿ 
ïëîù³ 30,0 

êâ.ì) 

3 àáî

13 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 391,09 32264,92

10 1-3 ïîâåðõ
âóë. Ôðî-

ë³âñüêà, 1/6 
ë³ò. À'

158,00

1 (äëÿ 
ïëîù³ 20,0 

êâ.ì) 

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 (äëÿ 
ïëîù³ 30,0 

êâ.ì) äî äàòè ï³äïèñàííÿ 
àêòó ïðèéìàííÿ- 

ïåðåäàâàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ ïåðå-
ìîæöåì àóêö³îíó, 
àëå íå á³ëüøå, í³æ 

2 ðîêè 364 äí³

85,69 13539,81
5556600,00

3 (äëÿ 
ïëîù³ 50,0 

êâ.ì) 

4 àáî

13 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 380,99 60196,50

11

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 6 

(ïðîñï. Êîìàðîâà, 3, 
òåë. 497-12-38)

1 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Êîñìîíàâòà 
Êîìàðîâà, 3 

êîðï.10

160,00 13

²íøå âèêîðèñòàííÿ 
íåðóõîìîãî ìàéíà 

(ðîçì³ùåííÿ òåõíîëî-
ã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ 
äëÿ âèðîáíèöòâà òà 

òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äëÿ 

çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðí³ 
òåïëîâîþ åíåðã³ºþ)

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 89,87 14379,08 1327300,00

12

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷-
íèé îíêîëîã³÷íèé öåíòð 

(âóë. Âåðõîâèííà, 69, 
òåë. 424-67-10)

1 ïîâåðõ 
(÷àñòèíà 

ïðèì³ùåííÿ 
ãîëîâíîãî 

êîðïóñó (âõ³ä 
â ïîë³êë³í³êó)

âóë. Âåðõî-
âèííà, 69 

êîðï.1

4,0 5

Ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíîãî îá’ºêòà ç 

ïðîäàæó ïðåñè, êíèã, 
ãàçåò ³ æóðíàë³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 91,98 459,90 131400,00

1,0 1

Ðîçì³ùåííÿ êñåðîêî-
ï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ 

íàäàííÿ íàñåëåííþ ïî-
ñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ 

äîêóìåíò³â

13
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" 
(04070, Íàáåðåæíå 

Øîñå, 2, òåë. 254-65-27)

1 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Àêàäåì³êà 

Êîðîëüîâà, 7 
ë³ò. Á

35,0 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 66,93 3627,5 426 120,00

4 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Àêàäåì³êà 

Êîðîëüîâà, 7 
ë³ò. À

19,2 8 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

14

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 10 (ïðîñï. 
Ãîëîñ³¿âñüêèé, 59-á, 

òåë. 525-32-73)

1 ïîâåðõ
ïðîñï. Ãîëîñ³-
¿âñüêèé, 59-á, 

ë³ò. Á
7,30 4

Ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, 
ÿêèé íå çä³éñíþº ïðî-

äàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 78,04 569,67 170900,0

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 

âóë Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëå-

ôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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.
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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 61336

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»

Стартував конкурс проектів, 
розроблених молодіжними 
та дитячими громадськими 
організаціями
ДЕПАРТАМЕНТ освіти і науки, молоді та спорту КМДА оголосив 
міський конкурс із визначення проектів, розроблених молодіжни-
ми та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка у 2019 році. 

Проекти мають бути спрямовані на розв’язання пріоритетних 
завдань, а саме: створення умов для інтелектуального, морального, 
здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого по-
тенціалу; сприяння зайнятості та самозайнятості молоді; інформа-
ційне забезпечення реалізації молодіжної політики. 

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проек-
ту, становить 75% від загальної суми кошторису витрат та не може 
перевищувати 75 тис. грн. 

Конкурсні пропозиції можуть подавати молодіжні та дитячі ГО, 
зареєстровані в установленому порядку не пізніше, аніж за два роки 
до оголошення конкурсу, за умови, що такі організації беруть участь 
у співфінансуванні проекту в розмірі не менше 25% необхідного 
обсягу фінансування. Учасники можуть подавати на конкурс кіль-
ка пропозицій у друкованій формі, українською мовою і містити 
форми документів. 

Конкурсна пропозиція приймається з дня опублікування ого-
лошення до 14 травня 2018 року щоденно, крім суботи, неділі та 
святкових днів з 10.00 до 17.00, за адресою: м. Київ, б-р Шевченка, 3. 
Контактний телефон (044) 235-32-00. 

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження 
бюджету м. Києва на 2019 рік  

Киян запрошують приєднатися 
до флешмобу «Велосипедом на роботу» 

У Голосієво змонтували 
два нових світлофори

АСОЦІАЦІЯ велосипедистів Києва запрошує пра-
цівників столичних офісів узяти участь у флешмобі 
«Велосипедом на роботу», що відбудеться в п’ятницю, 
13 квітня, з 8.00 до 10.00. 

За традицією учасників акції очікуватиме на 
Майдані Незалежності (біля Архангела Михаїла) 
сніданок із кавою, фото на згадку і конкурси. 

Заїхати на велосипеді перед роботою на Майдан 

Незалежності можна поодинці, разом із іншими 
учасниками зі свого району (мапа збору колон) або 
разом із колегами у складі корпоративної колони. 
На Майдані буде проведено конкурс Best Corporate 
Team, в якому переможе найчисленніша корпора-
тивна велоколона, і конкурс на найкращий діловий 
«лук» серед усіх учасників та учасниць заходу. Для 
участі в конкурсах потрібно зареєструватись: https://
goo.gl/2Xf7VM 

До флешмобу можна долучитись також онлайн 
у Facebook, поставивши фоторамку й обкладинку 
Bike to Work. 

Програма зустрічі «Велосипедом на роботу»: 
07.00-07.30 – старт колон із різних районів Києва 

для тих, хто не хоче їхати поодинці; 
08.00-08.30 – зустріч на Майдані Незалежності, 

ранкова кава, спілкування, музика; 
08.30-08.40 – обрання переможців конкурсів на 

найкращий діловий велосипедний «лук» та Best 
Corporate Team; 

08.40-8.45 – традиційне спільне фото; 
08.45-10.00 – дружнє спілкування за кавою   

СПЕЦІАЛІСТИ КП «Центр організації дорожнього 
руху» завершили пуско-налагоджувальні роботи 
на новозбудованих об’єктах на проспекті Валерія 
Лобановського, 196 та на перехресті вулиць Героїв 
Оборони та Полковника Потєхіна. Наразі вони пра-
цюють у постійному режимі. 

«Ми продовжуємо встановлювати нові світлофо-
ри, адже це запорука безпеки і водіїв, і пішоходів. 
Зі зростанням кількості автотранспорту зростає 
навантаження на колись тихі вулички, вони пе-
ретворюються на важливі транзитні артерії – як, 
наприклад, вулиці Героїв Оборони та Полковника 
Потєхіна. А новий світлофор на проспекті Лоба-

новського, 196 забезпечить безпечний пішохідний 
перехід і дозволить дозувати транспортний потік 
перед Деміївською площею»,– зазначив директор КП 
«Центр організації дорожнього руху» Віктор Черній. 

Нагадаємо, що спорудження нових світлофорів у 
Києві було відновлено у 2015 році – якщо у 2013 та у 
2014-му не було збудовано жодного, то у 2015 році 
споруджено 13, у 2016 – 28, а у 2017 – 44  
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ДЛЯ СВОЄЧАСНОЇ підготовки до поминальних 
днів Департаменту ЖКІ доручено подбати про об-
лаштування та приведення до належного санітар-
ного стану комунальних кладовищ. Відповідним 
розпорядженням КМДА профільним структурам 
також зобовʼязано забезпечити пожежну безпеку 
на кладовищах та вжити заходів для попередження 
надзвичайних ситуацій. 

Зокрема Департамент охорони здоровʼя органі-
зує в поминальні дні з 15 до 18 квітня та 9 травня 
постійне чергування бригад екстреної (швидкої) 
медичної допомоги на Південному, Північному, 
Лісовому, Байковому та Міському кладовищах. 
Громадський порядок поблизу міських цвинтарів 
забезпечуватиме ГУ Нацполіції у м. Києві. 

Загалом заплановано очистити понад 303 га 
територій, вивезти сміття, зняти аварійні зелені на-
садження, кронувати та позбавити від омели понад 
290 дерев, благоустроїти 454 військових поховань та 
меморіалів, підготувати та запустити водопроводи, 
відремонтувати та пофарбувати огорожі, ворота, арки, 
фасади, бордюри, громадські вбиральні, контейнери 
для сміття тощо. 

Отже, згідно із розпорядженням, поминальні дні 
відбуватимуться на кладовищах: 

15 квітня – Пирогівському, Корчуватському, Ми-
шоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, 
Пуща-Водицькому, Південному, Святошинському, 
Братському, Михайлівському, Соломʼянському, Со-
вському, Шулявському, Старообрядному, Державному 
історико-меморіальному Лукʼянівському заповіднику; 

16 квітня – Дарницькому, Позняківському, Борт-
ничанському, Вигурівському, Троєщинському, Зві-
ринецькому, Куренівському, Біличанському, Жу-
лянському; 

17 квітня – Байковому, Биківнянському, РС СКП 
«Київський крематорій»; 

18 квітня – Міському; 
9 травня – Військовому, а також на Меморіалі на 

могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави   

У Києві триває 
підготовка кладовищ 
до поминальних днів 

ДНЯМИ виповнило-
ся 80 років видатному 
скульптору-монумен-
талісту, народному 
художнику України, 
заслуженому діячу 
мистецтв України, 
академіку Юлію Льво-
вичу Синькевичу. Він 
народився в родині 
відомих архітекто-
рів Левка та Євгенії 
Синькевич. По за-
кінченню художньої 
школи в 1955 році, 
вступив до Київсько-
го державного художнього інституту ім. Т.Г.Шевченка на факуль-
тет скульптури, в майстерню професора академіка Т.Г.Лисенка. 
Першою роботою Юлія, разом зі своїми друзями-однокурсника-
ми скульпторами Михайлом Грицюком, Анатолієм Фуженко та 
архітекторами Анатолієм Сницаревим і Юрієм Чеканюком став 
пам’ятник Т.Г.Шевченко встановлений 10 червня 1964 року в Москві 
до 150-річчя Кобзаря. 

Юлій Львович Синькевич учасник і організатор більш як 40 між-
народних скульптурних симпозіумів по каменю та дереву, учасник 
численних вітчизняних та міжнародних виставок. За 56 років плідної 
роботи важко перерахувати загальну кількість його робіт витесаних з 
каменю та вилитих у бронзі. Вони знаходяться в музеях, монументи 
розміщені в нашій державі та багатьох країнах світу, композиція 
«Родина» подарована від імені України та встановлена на честь 
50-річчя ООН в парку Націй Женеви. Тільки основних робіт налі-
чується більш ніж півсотні. Найвищий у світі монумент під назвою 
«Древо життя й свободи» відкритий в 2004 році на горі Говерла. 

Метр і тепер працює, з останніх його робіт меморіальний комплекс 
пам’яті жертвам комуністичних репресій «Биківнянські могили» 
(2012, Биківня, Україна); «Оранта» (2017, Київ)  

У народного художника 
України Юлія Синькевича – 
ювілей! 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /UKR ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


