
«Київавтодор» 
розпочинає комплексне 
оновлення магістралей 
На сьогодні КК «Київавтодор» веде активну 
роботу з ремонту доріг у рамках «малого» 
та «великого кільця». Про це в ефірі «5 ка-
налу» заявив гендиректор «Київавтодору» 
Олександр Густєлєв. 

«Так, у рамках так званого малого кільця 
наразі в активній фазі ремонт вул. Олени 
Теліги, на вихідних розпочато капремонт 
шляхопроводу на перетині вул. Олени 
Теліги та вул. Кирилівської, який востаннє 
оновлювався у 1963 році. Також цьогоріч 
відремонтують просп. Степана Бандери. На-
гадаю, що у 2016-му було реконструйовано 
вул. Вадима Гетьмана, отже напрямок між 
Шулявським шляхопроводом і Північним 
мостом завершать до кінця року», – сказав 
очільник корпорації. 

Що стосується так званого великого 
кільця, за словами Олександра Густєлєва, 
торік капітально відремонтована ділянка 
Кільцевої дороги, що знаходиться на ба-
лансі підприємств «Київавтодору» (частина 
Кільцевої дороги – на балансі Служби 
автодоріг Київської області), шляхопроводи 
на перетині Кільцевої дороги та просп. 
Перемоги, а також на Одеській площі. 
Цьогоріч капремонт проведуть на просп. 
Академіка Палладіна та вул. Академіка 
Заболотного. 

«Таким чином, – зазначив Олександр 
Густєлєв, – «Київавтодор» переходить від 
ремонту окремих вулиць до повноцінного 
ремонту магістральних напрямків, зокрема 
південного в’їзду у столицю – оновлені 
просп. Глушкова, шляхопровід на Одеській 
площі, вул. Васильківська, Голосіївська площа 
і далі бульв. Дружби Народів. У західному 
напрямку – просп. Перемоги, шляхопроводи 
Ковельський, Святошинський та біля станції 
метро «Нивки», площа Перемоги та бульв. 
Тараса Шевченка». 

Тривають роботи з підготовки до ре-
монтів 2019 року. У планах на наступний 
рік – просп. Героїв Сталінграда, Космонавта 
Комарова, вул. Богатирська, Борщагівська 
та ін. 

«Козацькими шляхами» 

5 травня о 9.00 на центральній площі парку 
культури та відпочинку «Перемога» Дні-
провського району відбудеться урочисте 
шикування учасників XXVІІІ традиційного 
Всеукраїнського збору-походу «Козацькими 
шляхами» під гаслом: «Привіт, НавколоСвіт!». 
Захід триватиме до 9 травня та проходитиме 
у с. Виграїв, Корсунь-Шевченківського р-ну 
Черкаської обл. Його учасниками стануть 
1000 представників скаутських, дитячих та 
молодіжних ГО, а також організовані групи 
шкіл, ВНЗ, загони волонтерів. 

У столиці надзвичайний 
рівень пожежної 
небезпеки 

Надзвичайний (5 класу) рівень пожежної 
небезпеки у Києві протримається до 5 
травня, попередили в Укргідрометцентрі. 
Фахівці закликають киян максимально 
обережно поводитися з вогнем, особливо 
в лісопаркових зонах, і нагадують про пра-
вила поведінки у разі виникнення пожежі. 
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Весну тюльпани 
прикрашають

 �  На Печерську відкрилася унікальна 
квіткова виставка «Навколо світу»

ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» в КО «Київ-
зеленбуд», відвідувачі виставки зможуть виру-
шити у навколосвітню подорож помилуватися 
неймовірними барвами квітів, побувавши у 
10 різних містах, як-от Амстердам, Венеція, 
Нью-Йорк, Лондон, Сідней, Париж та інші. 
Загальна площа композицій – більше 2000 
м кв. Над створенням виставки працювало 
150 людей. 

В експозиції можна буде побачити такі сорти 
тюльпанів: Кейп Таун (жовтий з червоною 
каймою), Мондіал (білий ранній, махровий), 
Вікінг (махровий, ранній червоний), Епрікот 
Фокс (абрикосового кольору), Стронгголд 
(жовтий), БлуДаймонд (пурпурно фіолетовий, 

схожий на піон), Алібі, Оранжкасіні, Ван Ейк, 
Ред Рівайвел (яскраво-червоний), Флемінг 
Флег (фіолетовий) та інші. 

Тюльпан об’єднує світ – це не просто вислів, 
це багатовікова історія поширення весняної 
квітки крізь віки просторами планети Земля. 
Уперше їх почали вирощувати в Персії. Най-
древніша згадка про тюльпан зустрічається 
в перських легендах ХI століття. Вважається, 
що назва походить від перського слова «тюлі 
бан» – тюрбан, через подібність квітки зі 
східним головним убором. 

«Окрім виставки тюльпанів, на території 
Співочого поля зусиллями ландшафтних 
дизайнерів районів встановлено понад 10 

яскравих фотозон: телефонна будка Лондона, 
карнавальна маска, повітряна куля, японський 
чайний сад, джазова сцена, книга подорожей 
та інше», – повідомили в «Київзеленбуді». 

Також на Співочому полі паралельно три-
ватимуть виставка фігур з автомобільних зап-
частин в стилі стім-панк (вага фігур близько 
0,5 тонни), різні тематичні експозиції та 
святкові заходи, зокрема відбудуться лекції 
з «Ландшафт ного дизайну», майстер-класи 
з флористики та хенд-мейду, еко-ярмарок, 
працюватимуть дитячий парк атракціонів, 
ярмарок хендмейду а також дивовижний 
квітковий ярмарок, гастрономічна зона, від-
критий кінотеатр, вечірня лаунж-зона та ще 
багато іншого. 

Нагадаймо, що години роботи квіткової 
виставки, розташованої за адресою вул. Лавр-
ська, 33: 10.00 – 21.00. 

Вартість вхідних квитків: 50 грн – дорослий 
та 25 грн – дитячий. (Безкоштовний вхід – ді-
тям до 7 років та пільговим категоріям на-
селення: пенсіонерам, людям з інвалідністю, 
чорнобильцям, учасникам бойових дій) �

У Києві на Співочому полі Печерського ландшафтного парку розпочала 
роботу виставка тюльпанів «Навколо світу», яка триватиме впродовж 
місяця, до 27 травня. Для її створення використали 250 тисяч квітів: 
15 різновидів тюльпанів за формою, кольором і терміном цвітіння. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 46 (1858), п’ятниця, 4 травня 2018 р.

Про визначення комунального 
підприємства «Київпастранс» та комунального 

підприємства «Київський метрополітен» 
перевізниками акредитованих осіб 

та вболівальників на період проведення в місті Києві 
фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів 

УЄФА серед жінок сезону 2017/2018
Рішення Київської міської ради № 484/4548 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до статей 17, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента 
України від       29 листопада 2016 року № 525/2016 «Про підготовку та проведення в Україні фінальних матчів Ліги 
чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 05 квітня 2017 року № 236-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення в Україні фінальних 
матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018», рішення Київської міської ради 
від 14 вересня 2017 року № 38/3045 «Про затвердження договору про проведення фінального матчу Ліги чемпіонів 
УЄФАтм 2017/2018», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, 

що знаходиться за адресою:  
вул. Ентузіастів, 5, літера А 

у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 32/4096 від 15 лютого 2018 року

Керуючись Земельним кодексом України, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 частини першої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень 
у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України», з метою раціонального використання земель територіальної громади міста Києва, забезпечуючи 
збереження відповідного рівня зелених насаджень у столиці та з метою їх належного утримання, беручи до уваги 
бажання представників територіальної громади міста Києва у підвищенні рекреаційного потенціалу міста Києва, 
збільшуючи площі зелених насаджень та озеленення в цілому по столиці України, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 15.02.2018 №  31/4095

ПЛАН-СХЕМА
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿê³é íàäàºòüñÿ ñòàòóñ ñêâåðó 

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè...............âóëèöÿ Åíòóç³àñò³â, 3/1, ë³òåðà À  
            ó Äí³ïðîâñüêîìó ð-í³ ì. Êèºâà
Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè..................................0,23 ãà

Ãðàô³÷íèé âèãëÿä ³ç çàñòîñóâàííÿì ñóïóòíèêîâî¿ çéîìêè

Про надання статусу скверу земельній ділянці, що 
знаходиться за адресою:  вул. Ентузіастів, 3/1, літера А 

у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 31/4095 від 15 лютого 2018 року

Керуючись Земельним кодексом України, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 частини першої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень 
у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України», з метою раціонального використання земель територіальної громади міста Києва, забезпечуючи 
збереження відповідного рівня зелених насаджень у столиці та з метою їх належного утримання, беручи до уваги 
бажання представників територіальної громади міста Києва у підвищенні рекреаційного потенціалу міста Києва, 
збільшуючи площі зелених насаджень та озеленення в цілому по столиці України, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êè¿âïàñòðàíñ» òà êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ïåðåâ³çíèêàìè ùîäî 
áåçêîøòîâíîãî ïåðåâåçåííÿ àêðåäèòîâàíèõ îñ³á 
òà âáîë³âàëüíèê³â, ÿê³ ìàþòü êâèòêè íà ô³íàëüí³ 
ìàò÷³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â ÓªÔÀ òà Ë³ãè ÷åìï³îí³â ÓªÔÀ 
ñåðåä æ³íîê ñåçîíó 2017/2018, ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
ì³ñüêèì ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ â çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó.

2. Íàäàòè çãîäó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âïàñòðàíñ» òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» íà óêëàäåííÿ ç ÓªÔÀ 
òðèñòîðîííüî¿ óãîäè ïðî áåçêîøòîâíå ïåðåâå-
çåííÿ àêðåäèòîâàíèõ îñ³á òà âáîë³âàëüíèê³â, ÿê³ 
ìàþòü êâèòêè íà ô³íàëüí³ ìàò÷³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â 
ÓªÔÀ òà Ë³ãè ÷åìï³îí³â ÓªÔÀ ñåðåä æ³íîê ñå-
çîíó 2017/2018 ó ì³ñò³ Êèºâ³, ÿêîþ ïåðåäáà÷èòè 
êîìïåíñàö³þ çà áåçêîøòîâíå ïåðåâåçåííÿ 
çàçíà÷åíèõ îñ³á.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî îäåðæàíà êîìïåíñàö³ÿ 
çà áåçêîøòîâíå ïåðåâåçåííÿ àêðåäèòîâàíèõ 
îñ³á òà âáîë³âàëüíèê³â, ÿê³ ìàþòü êâèòêè íà 
ô³íàëüí³ ìàò÷³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â ÓªÔÀ òà Ë³ãè 
÷åìï³îí³â ÓªÔÀ ñåðåä æ³íîê ñåçîíó 2017/2018 
ó ì³ñò³ Êèºâ³, çã³äíî ç òðèñòîðîííüîþ óãîäîþ, 
ùî áóäå óêëàäåíà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî 
ð³øåííÿ, ðîçïîä³ëÿòèìåòüñÿ ì³æ êîìóíàëüíèìè 
ï³äïðèºìñòâàìè ó òàêîìó ñï³ââ³äíîøåíí³: 75% 
– êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñòðàíñ», 
25% – êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé 
ìåòðîïîë³òåí».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,59 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Åíòóç³àñò³â, 5, ë³òåðà À ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ»:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çåìëå-
â³äâîäó (íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ) çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ 
ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.4. Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ ³íøèõ 
êîøò³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñêâåðó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
âèçíà÷åí³é ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.5. Ïðîâåñòè â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷íî-ïëàíîâ³ 
ðîçðàõóíêè ùîäî íåîáõ³äíîãî ïîäàëüøîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì, 
òà ïåðåäàòè íàïðàöüîâàí³ äàí³ äî âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  
¹ 806/3381 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè 

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíå-
ííÿìè), ç óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 «Ïðî ïðîäîâæåí-
íÿ ÷èííîñò³ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè 
ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà»:

3.1. Ó ðîçä³ë³ 2.1. «Òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ» ó òàáëèö³ 1 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà» çá³ëüøèòè 
ïîêàçíèê Ñêâåðè ïî Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíó â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðîçä³ë³ 2.1. «Òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ» ó òàáëèö³ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì» äîäàòè îá’ºêò (çåìåëüíó ä³ëÿíêó), 
âèçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó 
ñêâåð³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,23 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Åíòóç³àñò³â, 3/1, ë³òåðà À ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ»:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çåìëå-
â³äâîäó (íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ) çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ 
ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.4. Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ ³íøèõ 
êîøò³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñêâåðó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
âèçíà÷åí³é ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.5. Ïðîâåñòè â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷íî-ïëàíîâ³ 
ðîçðàõóíêè ùîäî íåîáõ³äíîãî ïîäàëüøîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì, 
òà ïåðåäàòè íàïðàöüîâàí³ äàí³ äî âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  
¹ 806/3381 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçâè-
òêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ç 
óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572 «Ïðî ïðîäîâæåííÿ ÷èí-
íîñò³ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà 
äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà»:

3.1. Ó ðîçä³ë³ 2.1. «Òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ» ó òàáëèö³ 1 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà» çá³ëüøèòè 
ïîêàçíèê Ñêâåðè ïî Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíó â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðîçä³ë³ 2.1. «Òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ» ó òàáëèö³ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì» äîäàòè îá’ºêò (çåìåëüíó ä³ëÿíêó), 
âèçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó 
ñêâåð³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ" (àäðåñà: Íàáåðåæíå øîñå, 
2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. (044) 254-65-52) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè êîðèãóâàííÿ ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ îá'ºêòà "Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî âóëèö³ 
Àëìà-Àòèíñüê³é â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà" çã³äíî äî Ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
¹ 18 â³ä 09.01.2008 ðîêó ïðî ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî âóëèö³ Àëìà-Àòèí-
ñüê³é. Äîâæèíà òðàìâàéíî¿ ë³í³¿, ùî ïëàíóºòüñÿ äî ðåêîíñòðóêö³¿, ñòàíîâèòü 5,1 êì 
â îäíîêîë³éíîìó âèì³ð³. Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ 
äîçâîëèòü ïîë³ïøèòè äîðîæí³é ñåðâ³ñ ì³ñòà òà çá³ëüøèòü ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü 
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³, ïîêðàùèòü ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóãè ïî ïåðåâåçåííþ 
ïàñàæèð³â, çàáåçïå÷èòü ìàêñèìàëüíó áåçïåêó òà çðó÷í³ñòü ðóõó. Ðåêîíñòðóêö³ÿ 
êîë³¿ äîçâîëèòü çìåíøèòè øóìîâå íàâàíòàæåííÿ. Îá'ºêò âõîäèòü ó "Ïåðåë³ê âèä³â 
ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåð-
äæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹ 808. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ðîçðîáëÿþòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, òà çàáåçïå÷óþòü 
âèêîíàííÿ îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ ³ çàõèñíèõ çàõîä³â. Áóä³âíèöòâî îá'ºêòà 
áóäå ñóïðîâîäæóâàòèñü âïëèâîì íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä 
áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà àâòîòðàíñïîðòó. Îñíîâíèì âèäîì âïëèâó íà êîìïîíåíòè 
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ º øóìîâå íàâàíòà-
æåííÿ. Ïðîöåñ ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè, ùî óòâîðÿòüñÿ â ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà 
åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà, âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äõîäè". 
Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³äáóâàòèìóòüñÿ ÷åðåç 30 äí³â ç äàòè 
ïóáë³êàö³¿ î 10.00 çà àäðåñîþ: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ", 
Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. (044) 254-65-52. Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ 
íàïðàâëÿòè ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

24.04.2018 Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 517/4581 ïðî çàâåð-
øåííÿ óêëàäåíî¿ ç ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà 
ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001.

Ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïîâåðíóòå ç 
âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ âèùåçàçíà÷åíî¿ 
Óãîäè, áóäå çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà Êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ "Êè¿âòåïëî-
åíåðãî", â åêñïëóàòàö³þ ÿêîãî ç 01.05.2018 ïåðåõîäÿòü êîòåëüí³, òåïëîâ³ ìåðåæ³, 
òåïëîâ³ ïóíêòè, ë³÷èëüíèêè òà ³íøå äîïîì³æíå ìàéíî.

Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî âèùå, ïî÷èíàþ÷è ç 01.05.2018 ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðèïèíÿº 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ òåïëîïîñòà÷àííÿ òà ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðèïèíåííÿ ä³¿ ïðîïîçèö³¿ 
(ïóáë³÷íî¿ îôåðòè) ìåøêàíöÿì æèòëîâèõ áóäèíê³â ì. Êèºâà â³äíîñíî óêëàäåííÿ 
Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè íàñåëåííþ, òåêñò ÿêîãî áóëî îïóáë³êîâàíî â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 06.08.2014 
¹111(4511) òà â³ä 12.06.2015 ¹83(4679)."

Øàíîâí³ âëàñíèêè æèòëîâèõ òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü áóäèíêó (ãóðòîæèòêó) 
íà âóë. Æóêîâà 53-à!

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó", çàïðî-
øóºìî Âàñ âçÿòè ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó 
"Ñàìîâðÿäíà ãðîìàäà "Æóêîâà 53-à" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 39678489) âëàñíèê³â êâàðòèð (ê³ìíàò) òà 
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóë. Æóêîâà, 53-à, ì. Êè¿â, 02166.

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî çàãàëüí³ çáîðè â³äáóäóòüñÿ 22 òðàâíÿ 2018 ðîêó î 16 ãîä. 00 õâ. çà àäðåñîþ 
ì. Êè¿â âóë. Ê³îòî, 11-à â ïðèì³ùåíí³ ÆÅÊ-301 

Ïîðÿäîê äåííèé:
1. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â ÎÑÁÁ.
2. Îáðàííÿ Ãîëîâè òà Ñåêðåòàðÿ çáîð³â.
3. Çì³íà íàçâè îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó òà ïðèâåäåííÿ Ñòàòóòó ó 

â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó" 
òà Òèïîâîãî ñòàòóòó îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì 
Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè 
â³ä 23 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ¹ 238, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 08 æîâòíÿ 2015 
ðîêó çà ¹ 1220/27665.

4. Âèáîðè Ïðàâë³ííÿ, Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ òà Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÎÑÁÁ.
5. Íàäàííÿ ïîâíîâàæåíü ïðåäñòàâíèêàì çàãàëüíèõ çáîð³â ùîäî ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â çàãàëüíèõ 

çáîð³â Îá'ºäíàííÿ, Ñòàòóòó Îá'ºäíàííÿ òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Îá'ºäíàííÿ.
6. Ð³çíå.
Ïðè ñîá³ íåîáõ³äíî ìàòè äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà ïðàâî âëàñíîñò³.
Ç ïîâàãîþ, ²í³ö³àòèâíà ãðóïà áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó íà âóë. Æóêîâà, 53-à â ì. Êèºâ³.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 292 ³ìåí³ ãåòüìàíà Óêðà¿íè ²âàíà 
Ìàçåïè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Äàíüêåâè÷à, 5:

1) âóë. Äàíüêåâè÷à, 5, çàãàëüíà ïëîùà – 70,30 êâ.ì, 2 òà 3 ïîâåðõè, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà 
îðåíäè – íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (ïîãîäèííî), à ñàìå âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè –
1 225 400,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 4 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1 031,58 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 
ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç 
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, 
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà 
òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ïðî óìîâè òà ñòðîêè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó êàíäèäàòóð íà ïîñàäó äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âòåïëîåíåðãî"

Çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ùîäî ï³äïðèºìñòâà

Íàéìåíóâàííÿ 
ï³äïðèºìñòâà 

Ñêîðî÷åíå

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âòåïëîåíåðãî"

ÊÏ "Êè¿âòåïëîåíåðãî", 
ªÄÐÏÎÓ 40538421 

Þðèäè÷íå òà ôàê-
òè÷íå ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ 

01001, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 15-à;
02094, ì. Êè¿â, âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 38 

Îñíîâí³ íàïðÿìè 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâà
(Ìåòà òà ïðåäìåò 
ä³ÿëüíîñò³)

Çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîñò³ åíåðãîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷³â ì³ñòà Êèºâà, çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíèõ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà, íàëåæíî¿ åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, òà îäåðæàííÿ ïðèáóòêó. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà  º âèðîáíèöòâî, ïîñòà÷àííÿ òà ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, 
âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ ïàðè, ãàðÿ÷î¿ âîäè òà êîíäèö³éîâàíîãî ïîâ³òðÿ, ïîâ³ðêà 
òà ðåìîíò çàñîá³â âèì³ðþâàííÿ, íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ òà 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïåðåðîáêà, óòèë³çàö³ÿ ð³çíîìàí³òíèõ â³äõîä³â ³ âòîðèííèõ ðåñóðñ³â òà  ðåàë³çàö³ÿ êîìïëåêñó ³íøèõ ä³é, 
ïåðåäáà÷åíèõ Ñòàòóòîì ÊÏ.

Â³äîìîñò³ ùîäî ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³

Ñòðîê ³ ì³ñöå ïðèé-
ìàííÿ äîêóìåíò³â

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 18 ãîä. 00 õâ. 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó â Äåïàðòàìåíò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
âóë. Â.Æèòîìèðñüêà,15-à, ì. Êè¿â (ñåêòîð óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì – ê³ì. 1)

Íîìåð òåëåôîíó 
äëÿ äîâ³äîê, àäðå-
ñà åëåêòðîííî¿ 
ïîøòè ñåêòîðó 
óïðàâë³ííÿ ïåðñî-
íàëîì Äåïàðòà-
ìåíòó

278-00-28
 zki.kadru@kievcity.gov.ua

Ïåðåë³ê äîêóìåí-
ò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
ó÷àñò³ â êîíêóðñ³

 Îñîáà, ÿêà ïðåòåíäóº íà çàéíÿòòÿ êåð³âíî¿ ïîñàäè (äàë³ – êàíäèäàò), ïîäàº îñîáèñòî ó âèçíà÷åíèé â îãîëîøåíí³ ñòðîê òàê³ äî-
êóìåíòè:
1) çàÿâó â äîâ³ëüí³é ôîðì³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëü-
íèõ äàíèõ";
2) êñåðîêîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ (ó ðàç³ çàïîâíåííÿ – 3 – 6) ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà ñòîð³íîê, äå çàçíà÷àþòüñÿ 
â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà, àáî äîêóìåíòà, ùî íàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíèíîâ³ Óêðà¿íè ó çâ'ÿçêó ç âòðàòîþ ïàñïîðòà (äëÿ 
³íîçåìö³â òà îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà – ³íøîãî äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó);
3) àâòîá³îãðàô³þ êàíäèäàòà, ùî îáîâ'ÿçêîâî ïîâèííà ì³ñòèòè: ïð³çâèùå (óñ³ ïð³çâèùà ó ðàç³ çì³íè), âëàñíå ³ì'ÿ (óñ³ âëàñí³ ³ìåíà, 
â òîìó ÷èñë³ ó ðàç³ çì³íè) òà ïî áàòüêîâ³ (çà íàÿâíîñò³), ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, 
òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè (çàíÿòòÿ), ãðîìàäñüêó ðîáîòó (â òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), ÷ëåíñòâî ó ïîë³òè÷íèõ 
ïàðò³ÿõ, ó òîìó ÷èñë³ â ìèíóëîìó, íàÿâí³ñòü òðóäîâèõ àáî áóäü-ÿêèõ ³íøèõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ óïðîäîâæ 
ðîêó, ùî ïåðåäóº ïîäàííþ çàÿâè (íåçàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³), ñêëàä ñ³ì'¿, ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ òà ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, êîíòàêòíèé 
íîìåð òåëåôîíó, àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³;
4) ÷îòèðè ôîòîêàðòêè êàíäèäàòà ðîçì³ðîì 4 õ 6 ñàíòèìåòð³â íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ òà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³;
5) êîï³þ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, íàóêîâèé ñòóï³íü, â÷åíå çâàííÿ;
6) êîï³þ çàïîâíåíî¿ ÷àñòèíè òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³);
7) êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ);
8) äîâ³äêó ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (çà íàÿâíîñò³ òàêîãî äîïóñêó);
9) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, 
âñòàíîâëåíîþ Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ (åëåêòðîííà ôîðìà).
Êàíäèäàò òàêîæ ìîæå ïîäàòè ³íø³ äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè íà âëàñíèé ðîçñóä.
Îñîáà ïðåä'ÿâëÿº îðèã³íàëè äîêóìåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, êîï³¿ ÿêèõ ïîäàþòüñÿ íåþ äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. 

Â³äîìîñò³ ùîäî ðîçðîáêè êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é

Ï³ñëÿ óõâàëåííÿ 
ð³øåíü ïðî äîïóñê 
êàíäèäàòà äî 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 

ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà,âèçíà÷åíèõ ïóíêòàìè 
7, 8 ñòàò³ 7 Ïîëîæåííÿ ³ ïóíêòàìè 27, 28 Ðåãëàìåíòó Êîì³ñ³¿, ðîçðîáèòè êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ òà ïîäàòè ¿õ êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿.

Ïåðåë³ê âèìîã äî êàíäèäàò³â íà ïîñàäó êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà

Êàíäèäàòîì íà 
ïîñàäó äèðåêòîðà 
ï³äïðèºìñòâà 
ìîæå áóòè îñîáà, 
ÿêà:

1) ìàº âèùó îñâ³òó çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè ñïåö³àë³ñò àáî ìàã³ñòð;
2) ìàº äîñâ³ä óïðàâë³ííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ àáî îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ (â òîìó ÷èñë³ ãîñïîäàðñüêèõ 
òîâàðèñòâàõ), àáî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
3) â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ;
4) ìàº âèñîê³ ìîðàëüí³, ä³ëîâ³, ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³ òà îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³, çäàòíà çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè òà ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, 
îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ îáîâ'ÿçêè;
5) ùîäî ÿêî¿ â³äñóòí³ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 2 Ïîëîæåííÿ;
6) â³äïîâ³äàº ³íøèì âèìîãàì äëÿ êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè.

Ïîñàäîâ³ 
îáîâ’ÿçêè
äèðåêòîðà ï³äïðè-
ºìñòâà 

Äèðåêòîð çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì, çàáåçïå÷óº ïðàöþþ÷èõ ðîáîòîþ, îðãàí³çóº âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêó, 
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü, çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàâäàíü Ï³äïðèºìñòâà, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, 
Ñòàòóòîì Ï³äïðèºìñòâà ³ Êîíòðàêòîì.
Äèðåêòîðó íàëåæàòü çàêð³ïëåí³ çà íèì ïîâíîâàæåííÿ ³ ïðàâà, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ Ñòàòóòîì Ï³äïðèºìñòâà, Êîíòðàêòîì òà çàêîíîäàâ-
÷èìè ³ ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.

Óìîâè îïëàòè 
ïðàö³

Ïîñàäîâèé îêëàä â ðîçì³ð³:
ç 01 òðàâíÿ 2018 ð. – 90431(äåâ’ÿíîñòî òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà òðèäöÿòü îäíà) ãðèâíÿ 00 êîï.;
ç 01 ëèïíÿ 2018 ð. – 94482 (äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðèâí³ 00 êîï.;
ç 01 ãðóäíÿ 2018 ð. – 98591 (äåâ’ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî îäíà ) ãðèâíÿ 00 êîï.
³ ôàêòè÷íî â³äïðàöüîâàíîãî ÷àñó.
Íàäáàâêè, äîïëàòè òà ïðåì³¿ âñòàíîâëþþòüñÿ äî ïîñàäîâîãî îêëàäó çã³äíî êîíòðàêòó â³äïîâ³äíî äî: ðîçï. ÊÌÃ â³ä 15.07.2013 ð.  
¹ 118, ðîçï. ÊÌÄÀ â³ä 30.01.2017 ð. ¹ 77.

²íôîðìàö³ÿ ïðî 
ñòðîêîâ³ñòü 
ïðèçíà÷åííÿ íà 
ïîñàäó

 Ïðèçíà÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ ñòðîêîâî, 
íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³ 

²íòåðíåò-ïî-
ñèëàííÿ íà òåêñò   
Ïîëîæåííÿ ïðî 
êîíêóðñíèé â³äá³ð 
êàíäèäàòóð íà 
ïîñàäè êåð³âíèê³â 
ï³äïðèºìñòâ

  http://dzki.kievcity.gov.ua/content/normatyvy.html
 https://kievcity.gov.ua/content/vakansii.html 

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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

Õàðàêòå- 
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ. ì

Îðåíäíà 
ñòàâêà 

ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, 
çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 1 
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá'ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

1

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ" (âóë. 

Âîëîäèìèðñüêà, 
51-à, 234-23-24)

1 ïîâåðõ
ïðîñï. Â. 

Ìàÿêîâñüêîãî, 
73 ë³ò. À

10,00 4

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 

çä³éñíþº ïîáóòîâå 
îáñëóãîâóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ (ðåìîíò 
êîìï'þòåð³â)

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 äí³ 64,47 644,70 193410,00

2

ÊÏ "Ïëåñî" (02660, 
ì. Êè¿â, Ìèê³ëüñüêî-

Ñëîá³äñüêà, 7, 
òåë.541-06-96)

Áåòîííèé 
ìàéäàè÷èê

Äàðíèöüêèé 
ðàéîí, Ãàëåðíà, 

1, Ä.6, çîíà 
â³äïî÷èíêó 
"Îñîêîðêè"

150,00 6

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå 
íå çä³éñíþº ïðîäàæ 
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè(ñåçîííî ç 01 

òðàâíÿ ïî 31 æîâòíÿ 
êàëåíäàðíîãî ðîêó)

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 91,13 13669,4 2733880,00

3
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê" 
04071, ì. Êè¿â, âóë. 

Âåðõí³é Âàë, 16, 
òñë.482-55-58

ï³äâàë âóë. Âåðõí³é 
Âàë, 16 42,57 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 94,20 4010,0 802000,0

4 ï³äâàë âóë. Âåðõí³é 
Âàë, 16 45,50 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 94,18 4285,0 857000,0

5

Êîìóíàëüíå àâòî-
òðàíñïîðòíå ï³äïðè-

ºìñòâî ¹ 273904 
ÊÀÏÒ-273904 (ïðîñï. 

Ñòåïàíà Áàíäåðè, 
26-à, òåë.418-31-04)

1 ïîâåðõ âóë. Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Ã 23,20 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 59,48 1380,00 276000,00

6

Äåïàðòàìåíò êóëüòó-
ðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ (áóëüâ. 
Ò. Øåâ÷åíêà, 3 ë³ò. 
À òåë. 279-61-09, 

278-42-62)

1, 2 ïîâåðõè âóë. Ìîñêîâ-
ñüêà, 3 ë³ò. À 262,4 6

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå 
íå çä³éñíþº ïðîäàæ 
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 

ãðóïè

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 162,54 42650,50 8530100

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.
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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 61743

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
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Нові назви отримали 24 вулиці 
та провулки у столиці 

У Києві відзначили 100-річчя 
піднесення українських 
прапорів Чорноморським 
флотом

НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні 
Київради депутати дали назви 
новим вулицям у столиці. Від-
так, у Голосіївському районі 
з’являться такі вулиці: Святосла-
ва Ріхтера, Бориса Мозолевсько-
го, Святоджерельна, Михайля 
Семенка, Пантелеймонівська, 
Полонської-Василенко, Омеляна 

Поповича, Пилипа Морачев-
ського. 

На мапі Оболонського – 6 но-
вих вулиць: Аманди Струве, Ми-
коли Плав’юка, Родини Костюків, 
Ореста Субтельного, Генерала 
Гандзюка, Ганни Барвінок. 

У Святошинському  назви 
отримали також 6 нових вулиць: 

Олени Курило, Олекси Синяв-
ського, Миколи Богуславського, 
Антоні Новосельського, Миколи 
Носова, Михайла Рибакова. 

Провулок Дзиґи Вертова та 
вулиця Юрія Липи з’являться 
у Дніпровському районі. А у 
Солом’янському — вулиця Ат-
тили Могильного. 

Окрім того, депутати уточ-
нили назву вулиці Валентина 
Отаманського у Голосіївському 
районі. Тепер вона носитиме на-
зву Валентина Отамановського  

У НЕДІЛЮ на Майдані Незалежності відбулось урочисте підняття 
прапора Військово-морських сил України. Захід ініціював кіно-
проект Генерація волі, за підтримки Науково-дослідного інституту 
українознавства. Військово-морський прапор вносили та підніма-
ли: капітан 1 рангу, ветеран військової служби Анатолій Грищук, 
полковник морської піхоти, ветеран військової служби Володимир 
Волошин, віце-старшина 1 статті, ліцеїст Одеського військово-мор-
ського ліцею Руслан Ковба, віце-старшина 1 статті, ліцеїст Одеського 
військово-морського ліцею Назар Діденко. 

Відбулася панахида за моряками всіх поколінь, які віддали своє 
життя за вільну та незалежну Україну. Під час заходу присутнім 
розповіли про історію національного військово-морського прапора, 
наголосили на значенні цієї події в історії держави.

Цього ж дня урочисте підняття прапора Військово-морських 
сил України з нагоди 100-річчя створення Українського військово-
морського флоту відбулося у столиці на площі Лесі Українки. Через 
анексію Севастополя Росією ювілейні заходи пройшли також в Одесі 
та Львові. В урочистостях, організованих Міністерством з питань 
тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, 
взяли участь представники особового складу та ветеранів Військово-
морських сил ЗСУ, громадськості. Виступаючи перед присутніми, 
заступник міністра Юсуф Куркчі підкреслив: «Вірю, що скоро укра-
їнський державний і військово-морський прапори майорітимуть 
над Севастополем і Кримом, Луганськом і Донецьком!»  

ІЗ НАГОДИ Дня Києва та фут-
больного свята кращі студенти 
кафедри країнознавства та туризму 
географічного факультету Київ-
ського національного університету 
імені Тараса Шевченка проводи-
тимуть  безкоштовні екскурсії 
історичними місцями у рамках 
проекту «Весняні тури». Про це 

повідомили організатор ініціати-
ви – туристично-інформаційного 
центру TourInfo. 

Відвідати екскурсії можна 
буде до 27 травня у вихідні дні. 
Маршрути розпочинатимуться 
від ТІЦ TourInfo, розташованих 
за адресами: пл. Контрактова, 
4 (станція метро «Контрактова 

площа»); вул. Володимирська, 24 
(Софійська площа); вул. Мазепи, 
8 (станція метро «Арсенальна»). 

Розклад екскурсій: 6, 12, 13, 19, 
20 та 27 травня. 

Час проведення: 11.00, 15.00. 
Обов’язкова реєстрація безпо-

середньо у TourInfo (https://www.
facebook.com/tourinfo.kyiv) або 
в електронному вигляді за по-
силанням https://bit.ly/2HqNzf4, 
слідкуйте за анонсами на сторінці  
TourInfo у Facebook. 

Проект реалізується за під-
тримки Управління туризму й 
промоцій КМДА та діятиме у рам-
ках  Історико-Краєзнавчого клубу 
«Витоки», метою якого є реалізація 
суспільно важливих проектів роз-
витку туризму у столиці України, 
відродження традицій та історич-
ної пам’яті нашого народу. Крім 
того, одним із завдань проекту є 
популяризація професії гіда серед 
студентської молоді. 

Організатори нагадали, що 
перший проект безкоштовних 
екскурсій відбувся навесні 2017 
року із нагоди «Євробачення–2017» 
та «Дня Києва». Тоді екскурсії від-
відали понад 1 000 осіб   

У місті на 15,6% 
скоротилася кількість 
безробітних 

ЯК ПОВІДОМИЛИ у Київському міському центрі 
зайнятості, завдяки підвищенню результативності 
роботи щодо оперативного працевлаштування гро-
мадян, кількість безробітних станом на 1 квітня 2018 
року, порівняно з аналогічним періодом минулого 
року, скоротилася на 15,6% (на 1,7 тис.) та становила 
9,3 тис. осіб. Разом із тим, кількість отримувачів 
допомоги по безробіттю скоротилася на 14,6% (на 
1,4 тис.) та становила 8,1 тис. осіб. 

Станом на 1 квітня 2018 року серед зареєстрованих 
безробітних, які перебували на обліку у столичній 
службі зайнятості, 34% – особи у віці до 35 років; 32% – 
у віці від 35 до 45 років; 34% – у віці понад 45 років. 

Значна частка киян, які звертаються за пошуком 
роботи до служби зайнятості це громадяни з вищою 

освітою. Так, станом на 1 квітня 87% зареєстрованих 
безробітних мали вищу освіту, 6% – професійно-
технічну, 7% – загальну середню освіту.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до 
служби зайнятості, станом на 1 квітня становила 9,7 
тисяч одиниць. 

За видами економічної діяльності, більшість 
вакансій налічується у сферах транспорту (16%), 
торгівлі та ремонту (14,7%), держуправління й обо-
рони, соцстрахування (11,3%), адміністративного 
та допоміжного обслуговування (10,9%), а також на 
підприємствах переробної промисловості (9,7%). 

Найбільшим попитом у роботодавців користу-
ються представники найпростіших професій (19,1%), 
кваліфіковані робітники з інструментом (17,5%), а 
також робітники з обслуговування, експлуатації, 
складання устаткування та машин (13,5%). 

У службі зайнятості підкреслили, що попит на 
різні спеціальності варіюється не лише з року в рік, 
а й може змінюватися впродовж кількох місяців  

Киян запрошують на безкоштовні екскурсії 
ІЗ 1 ТРАВНЯ у Києві офі-
ційно розпочався сезон 
роботи фонтанів після зи-
мового періоду. Як повідо-
мили у спеціалізованому 
водогосподарському ко-
мунальному підприємстві 
«Київводфонд», столичні 
водограї, розташовані у 
центральній частині міс-
та, працюватимуть з 1 
травня й до 30 вересня. 
Світло-музична вистава 
відбуватиметься щоденно, 
окрім понеділка, з 21.00 
до 23.00. Слід зазначити, 
що музичний репертуар 
фонтанів значно розши-
рився. Зокрема кияни та гості столиці зможуть почути наступні 
композиції: Джамала, Бумбокс – Злива, Океан Ельзи – Майже весна, 
Elvis Presley – A Little Less Conversation, Джамала – 1944, Pianoboy – 
Кохання, The Hardkiss – Журавлі, Queen – I want to break free, Shirley 
Bassey – History Repeating та інші. 

Нагадаємо, торік було проведено реконструкцію фонтанного 
комплексу, який складається з одного великого та шести малих водо-
граїв. До цього часу водний об’єкт не функціонував майже три роки    

Стартував сезон фонтанів
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