
До Дня Києва оновлять 
Володимирську гірку 
У Києві до Дня міста відкриють оновлену 
Володимирську гірку, а згодом і низку інших 
туристичних об’єктів столиці, де тривають 
ремонтні роботи. Про це на своїй сторінці 
у мережі Facebook написав мер Києва 
Віталій Кличко. 

«Київ чепуриться і готується до літнього 
сезону. Для комунальників весняно-літня 
пора – це час інтенсивної роботи. Ми ре-
монтуємо столичні дороги, парки, знакові 
туристичні об’єкти», – зазначив Віталій Клич-
ко. Він наголосив, що на Володимирській 
гірці зараз киплять роботи – й у вихідні, і 
зранку, і ввечері. 

«Це – одна з візитівок міста і, сподіваюся, 
кияни будуть приємно вражені оновленим 
місцем відпочинку», – написав мер столи-
ці. –Також незабаром будуть відкриті нові 
сходи на Старокиївській горі від Пейзажної 
алеї до урочища Гончарі–Кожум’яки. Плану-
ємо у майбутньому продовжити сходи, щоб 
з’єднати Пейзажну алею, Алею художників із 
Володимирською гіркою та Аркою Дружби 
народів у єдиний туристичний маршрут». 

Він зауважив, що на Пейзажці кияни 
та туристи побачать не лише нові сходи, 
там відбувається і реконструкція та благо-
устрій території, укріплення схилу. Це буде 
сучасна і комфортна зона відпочинку в 
історичному центрі. Зокрема з оглядовими 
майданчиками, зручними лавами, громад-
ською вбиральнею, зонами доступу до WI-FI, 
відеоспостереженням, новим сучасним 
освітленням. 

У суботу парк 
імені Тараса Шевченка 
перетвориться 
на територію родинного 
відпочинку 

Із нагоди відзначення Міжнародного дня 
сім’ї та Дня Матері 12 травня з 11.00 до 15.00 
у парку імені Тараса Шевченка відбудеться 
культурно-мистецький захід під гаслом: 
«Святкуймо День сім’ї всією сім’єю!». На 
подію запрошено близько 3 тисяч учасників. 
Свято проводиться з метою пропагування 
сімейних традицій, формування інституції 
відповідального батьківства та популяри-
зації спільного дозвілля. Організатором є 
Служба у справах дітей та сім’ї КМДА за 
участі мережі Центрів соцслужб для сім’ї, 
дітей та молоді м. Києва, партнерських 
організацій. 

Учасники дійства знайдуть для себе 
можливість реалізувати потребу у дозвіллі 
у різних формах – ігровій, творчій, худож-
ньо-прикладній, мистецькій. Усі локації 
умовно об’єднуються у родини, які готові 
надати кожному можливість проявити себе 
та навчитись відпочивати цікаво і корисно 
разом із членами своєї сім’ї. 

Також на присутніх чекає концертна 
програма «Родина справжніх талантів», 
під час якої свої виступи подарують як 
творчі колективи і молоді зірки україн-
ської естради, так і талановиті родини 
міста. Акробатичні етюди, майстер-клас із 
вальсування, звучання бандури та сопілки, 
родинні пісні – представники різних по-
колінь київських сімей презентують свою 
творчість у найрізноманітніших жанрах на 
центральній сцені парку.
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Пам’ять, що гартує 
перемогу

 �  Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії 
вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги 
у Другій світовій війні

УРОЧИСТА хода на чолі з Гла-
вою держави пройшла Алеєю 
Воїнської Слави до могили Не-
відомого солдата. Петро Поро-
шенко поклав квіти до могили 
Невідомого солдата та вшанував 
пам’ять загиблих. До монумента 
також було встановлено вінок зі 
стрічкою національних кольорів. 
Присутні вшанували пам’ять за-
гиблих ге роїв хвилиною мов-
чання. У церемонії взяли участь 
ветерани Другої світової війни, 
Прем’єр-міністр України Воло-
димир Гройсман, інші офіційні 
особи, представники Уряду, Адмі-

ністрації Президента, духовенства 
та громадськості. 

Воїни Почесної варти пройшли 
перед монументом урочистим 
маршем. 

Напередодні 8 травня мер Києва 
Віталій Кличко разом із іншими 
високопосадовцями держави взяв 
участь в акції «Перша хвилина миру» 
з нагоди Дня пам’яті та примирення 
та Дня Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. Захід відбувся у 
Національному музеї історії України 
у Другій світовій війні. 

«Сьогодні ми згадуємо і шану-
ємо тих, хто боровся з нацизмом, 

хто самовіддано і героїчно захищав 
свою землю. Із кожним роком усе 
менше живих історій, все менше 
учасників і очевидців Другої світо-
вої, – зазначив Віталій Кличко. – І 
сьогодні кожен українець як ніколи 
розуміє справжню ціну словам 
«хвилина миру». Бо так само, як і 
понад 70 років тому, українцям зі 
зброєю в руках доводиться відсто-
ювати цілісність та незалежність 
своєї держави. І кожен із нас вірить, 
що незабаром довгоочікуваний 
мир нарешті запанує в Україні». 

Він зазначив, що співвітчизни-
ки мають пам'ятати та шанувати 

тих, хто у різні часи боронив нашу 
землю. 

«І ми повинні робити все, щоб 
не повторювалися трагічні по-
милки минулого, які накрили тоді 
війною всю Європу. Нам потрібна 
єдність заради миру в нашій дер-
жаві, заради спокою в Європі», – 
зазначив Віталій Кличко. 

У середу, в рамках урочистості 
«Пам’ятаємо – Перемагаємо!» з 
нагоди відзначення Дня пам’яті 
та примирення i 73-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні у Національному 
музеї історії України у Другій сві-
товій війні відбулася концертна 
програма Київського академіч-
ного муніципального духового 
оркестру «Україна – священна 
земля», поминальний реквієм 
«Пам’ять», молебень за мир в 
Україні, церемонія покладання 
гірлянди Військової Слави до 
скульптурної композиції «Фор-
сування Дніпра», концертно-
тематична програма «Перемога, 
свята перемога!» �

і і б

З нагоди 73-ї річниці Перемоги над нацизмом за участі Глави держави, Прем’єр-міністра, ветеранів Другої світової війни, духовенства та громадськості у столиці відбулася 
церемонія вшанування пам’яті загиблих

У День Перемоги над нацизмом Президент України Петро Порошенко взяв участь 
у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги у Другій 
світовій війні. Напередодні у Національному музеї історії України у Другій світовій 
війні відбулася акція «Перша хвилина миру». А 9 травня тут пройшли урочистості 
«Пам’ятаємо – Перемагаємо!» в рамках яких організували концертну програму, 
поминальний реквієм «Пам’ять», молебень за мир в Україні, церемонію покладання 
гірлянди Військової Слави до скульптурної композиції «Форсування Дніпра». 

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 48 (1860), п’ятниця, 11 травня 2018 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 15.02.2018 № 35/4099

ПЛАН-СХЕМА
земельної ділянки, якій надається статус скверу 

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 4, ë³òåðà À  
     ó Äí³ïðîâñüêîìó ð-í³ ì. Êèºâà
Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  0,33 ãà

Ãðàô³÷íèé âèãëÿä ³ç çàñòîñóâàííÿì ñóïóòíèêîâî¿ çéîìêè

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що знаходиться за адресою: Русанівська набережна, 4, 

літера А у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 35/4099 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:

Про внесення змін до деяких тарифів та структури тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій

Розпорядження № 737 від 3 травня 2018 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою приведення у 

відповідність із законодавством тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 41, літера А 

у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 34/4098 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:

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 äî-
ïîâíåííÿìè), ç óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 «Ïðî 
ïðîäîâæåííÿ ÷èííîñò³ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ 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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,33 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 4, ë³òåðà À ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó 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, 

1. Ïîçèö³þ 39 Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà ³íøèõ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â æèëèõ áóäèíê³â, ïîãîäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ñåðïíÿ 
2010 ðîêó ¹ 676, âèêëþ÷èòè.

2. Ïîçèö³¿ 273, 274 Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî 

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè (íå ï³çí³øå àáî 
ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì), âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 êâ³òíÿ 2011 ðîêó 
¹ 617, âèêëþ÷èòè.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,52 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Åíòóç³àñò³â, 41, 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
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№50 (5101)

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації. Балансоутримувач – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва, що розташоване за адресою: бульв. Вигурівський, 4:

1) просп. Маяковського, 18-а, загальна площа – 31,3 кв.м, 1-й поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – 
розміщення торговельного об'єкта з продажу товарів дитячого асортименту, вартість об'єкта оренди (без ПДВ) – 601000,00 грн,  
ставка орендної плати – 6%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 3005,00 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн 
коригується на індекс інфляції. Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня 
наступного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяков-
ського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна 
за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду майно, 
що віднесене до сфери управління та стосовно якого надійшла заява:

- Нежитлові приміщення, загальною площею 36,00 кв. м, що розташовані на 1-2 поверхах Школи І-ІІІ ступенів  
№ 111 ім. С.А. Ковпака Дарницького району м. Києва на вул. Здолбунівська, 7-б, з метою розміщення суб'єкта госпо-
дарювання, який провадить погодинно діяльність у сфері освіти (курси англійської мови), терміном на 2 роки 364 дні. 
Орендна ставка становить 4 % від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом на 31.01.2018 становить 
780 400,00 грн. Орендна плата за місяць становить 2 624,75 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції (погодинна 
оренда розраховується відповідно до погодженого навчальним закладом графіку). Балансоутримувач – Управління 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харківське шосе, 168-к). Термін прийняття заяв про 
намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за 
адресою: вул. О.Кошиця, 11, каб.114 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

17.05.2018 о 13.15 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва (вул. Болбочана 
Петра 8, корпус 1, м. Київ, суддя Смолій І.В.) відбудеться судове засідання в адміністративній 
справі № 826/3497/18 за адміністративним позовом заступника прокурора м. Києва в інтересах 
держави до Київської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення Київської 
міської ради від 20.12.2016 №1005/4012 «Про затвердження детального плану території в межах 
проспекту Перемоги, вулиць Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, залізничних колій, вулиць 
Тимофія Шамрила, Дорогожицької, Олени Теліги, Олександра Довженка.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі спеціалізованої школи № 173 за адресою: просп. Відрадний, 20, загальною 
площею 80,04 кв.м, запропонована заявником мета використання – розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого 
спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (проведення занять зі спортивного бального танцю), погодинна 
оренда, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 31.03.2018 становить – 1268500,00 грн (без ПДВ). Розмір 
орендної плати за одну годину 5,73 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання приміщень. 
Пн.- Пт. з 19.00 до 21.00 (10 год. на тиждень). 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються 
за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Отримати 
довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Втрачений студентський квиток КВ № 11488131 виданий студенту стоматологічного фа-
культету Національного медичного університету імені Богомольця Мазуру Данилу Сергійовичу 
вважати недійсним

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної влас-

ності територіальної громади міста Києва, які передані до сфери управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Об’єкти нерухомості, що перебувають на балансі  Управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  
(м. Київ, вул. Йорданська, 11-а, тел. 418-60-41):

- нежитлове приміщення 2 поверху в нежитловій окремо стоячій будівлі ЗНЗ № 20 за 
адресою: м. Київ, просп. Оболонський,32-б  площею 190,0 кв.м, вартістю  3 789 900,0 грн  
(без ПДВ), під розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно), орендна ставка –  
3%, розмір орендної плати за одну годину без ПДВ станом на 31.01.2018 –19,74 грн, 
розмір місячної орендної плати згідно з запропонованим графіком оренди 256,62  грн, 
запропонований заявником строк оренди - 2 роки 364 дні; 

- нежитлове приміщення 1 поверху в нежитловій окремо стоячій будівлі ЗНЗ № 233 за 
адресою: м. Київ, вул. Йорданська,22-а, площею 75,0 кв.м, вартістю  1 584 000,0 грн (без 
ПДВ), під розміщення  шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (погодинно), орендна 
ставка – 15%, розмір орендної плати за одну годину без ПДВ станом на 31.01.2018 – 
41,25 грн, розмір місячної орендної плати згідно з запропонованим графіком оренди 
1732,50 грн, запропонований заявником строк оренди - 2 роки 364 дні; 

- одноповерхова нежитлова  окремо розташована будівля ЗНЗ № 16 за адресою: м. 
Київ, вул. Вишгородська,42/1, загальною  площею 281,28  кв.м, вартістю  3 089 000,0 
грн (без ПДВ), під розміщення суб’єкта господарювання, який проводить  діяльність 
у сфері освіти, крім  кваліфікованих приватних навчальних закладів, орендна став-
ка – 1;3%, розмір орендної плати за  за 1 кв.м  без ПДВ станом на 31.10.2017 –21,0 
грн, розмір місячної орендної плати 5885,65 грн, запропонований заявником строк 
оренди - 2 роки 364 дні; 

Об’єкти  нерухомості, що перебувають  на балансі комунального некомерційного 
підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського 
району м.Києва  (м. Київ, вул.Північна,4-а, тел. 411-50-36)

- приміщення басейну, розташоване на 1 поверсі нежитлової окремо стоячої будівлі 
за адресою: м. Київ, вул. Північна,4-а, площею 318,2 кв.м  вартістю 7 180 700,0 грн 
(без ПДВ), під розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована 
на організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно), орендна 
ставка – 3%, розмір орендної плати за одну годину без ПДВ станом на 31.01.2018 – 
37,40 грн, розмір місячної орендної плати згідно з запропонованим графіком оренди 
5759,56  грн запропонований заявником строк оренди - 2 роки 364 дні, додатково до 
заяви необхідно надати інформацію про можливість забезпечення належного утримання 
матеріально-технічної бази об’єкту, у тому числі басейну.   

Об’єкти нерухомості, що перебувають на балансі комунального підприємства «Ке-
руюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» 
(м. Київ, вул. Північна, 22; тел. 332-35-56):

- нежитлові  підвальні приміщення, розташовані в  житловому будинку за адресою: 
м. Київ, вул. Вишгородська,50  площею   90,1 кв. м,  вартістю 44 385,70 грн (без ПДВ), 
під розміщення громадської,  благодійні організації, яка здійснює  безкоштовну психо-
логічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб-учасників АТО,  (організація 
має відповідати  кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктом 4.8 Положення про 
оренду  майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради 
від 21.04.2015 № 415/1280),   орендна ставка – 1 грн на рік, розмір місячної орендної 
плати – 0,08 грн без ПДВ станом на 31.01.2018, запропонований заявником строк 
оренди – 2 роки 364 дні.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного 
після розміщення оголошення. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16, 
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, 16, Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, відділ з 
питань майна комунальної власності, кім. 220-222, телефон для довідок 418-41-98.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Фото Павла ПАЩЕНКА

ПРОГРАМУ приурочено до 250-річчя стаціонарного 
європейського цирку , що відзначається у 2018-му. 
Вона проходить в рамках проекту «Київська циркова 
весна». Назва відносить нас до фресок Софії Київ-
ської із зображеннями жонглерів та еквілібристів на 
першах, що свідчить про давню історію циркового 
мистецтва на наших теренах. 

«Кожен номер, як і фреска, є цілісним твором 
і несе певну думку. В програмі зайняті виключно 
українські артисти, високим рівнем яких можемо 
пишатися. Багато з них є призерами міжнародних 
фестивалів», – зауважила гендиректор Національного 
цирку України Людмила Шевченко. 

Глядачів чекають захоплюючі виступи в пові-
трі – тендітна Юлія Стеценко виконуватиме трюки в 
кільці, а гімнаст на ременях Максим Бобер злітатиме 
під купол в образі Нікколо Паганіні. Родзинкою є 
номер у виконанні Юлії Макарової і Олексія Малого 
в образах Адама та Єви, з яким артисти отримали 
бронзу на Міжнародному цирковому фестивалі 
«Золотий Слон» в Іспанії. Вони піднімаються вгору 

без страховки, здійснюють ризиковані підтримки, 
в тому числі й висячи на зубах. 

Яскравий груповий номер з національним коло-
ритом покажуть акробати на доріжці під керівни-
цтвом Олега Рибченко. Зокрема артисти виконають 
подвійний сальто на батуті з піруетом на 360 градусів. 
Ще одна цікавинка програми – еквілібр на першах, 
за участі п’яти міцних чоловіків і однієї дівчини. 
Перші, на які підіймаються артисти, чотири метри 
заввишки. А кульмінацією стануть небезпечні по-
льоти від одного перша до іншого на висоті 12 метрів. 

На манежі виступатиме один з трьох дуетів в світі, 
що представляє номер на моноциклі. Ігор Родько 
тримає баланс, а майстер спорту з гімнастики Лілія 
Падалка виконує акробатичні трюки. Дебютує в 
програмі торішній випускник циркової академії, 
жонглер Даніїл Лисенко. Він ставитиме рекорд з 
підкидання одночасно 11 кілець. 

Дресирувальники Юлія і Микола Козирєви тради-
ційно працюють з хижаками, тиграми і левами, які 
слухняно стрибають через кільця. В номері «Екзо-
тична група тварин» разом з Юлією виступатимуть 
дикобрази, косухи, камерунські кози, лами, собаки 
і дикий кабан. 

Кумедними сценками дітей і дорослих потішать 
Олег Литвинський та Андрій Обухов з комік-дуету 
«Пластилін» Спеціально для шоу вони підготували 
пародію на дресуру тигра та морського котика. 

Програма «Київські фрески» йтиме у суботу і 
неділю до 1 липня. 

В рамках «Київської циркової весни» відбудеться 
Київський міжнародний молодіжний фестиваль цир-
кового мистецтва «Золотий каштан». Змагатимуться 
артисти від 5 до 25 років, яких оцінюватиме міжнародне 
журі. Конкурсні виступи пройдуть 30 та 31 травня, вхід 
вільний. А 1 червня відбудеться гала-шоу переможців. 
Також окрему шоу-виставу за участю своїх випускни-
ків презентує і столична циркова академія. Її покази 
триватимуть з 25 травня до 3 червня 

Цирк: від давнини 
до сучасності У ДЕНЬ пам’яті та примирення 

мер Києва Віталій Кличко зустрівся 
з матерями загиблих учасників 
АТО, нагородив їх подяками за ви-
ховання воїнів-захисників та вручив 
медалі «Честь. Слава. Держава», 
якими героїв АТО нагороджено 
посмертно. Так, матері отримали 
73 подяки та 61 медаль відповідно. 

Мер нагадав, що 8 травня укра-
їнський народ разом з Європою 
та світом відзначає День пам’яті 
й примирення. «В цей день ми 
вшановуємо тих, хто віддав 
найцінніше – життя, захищаю-
чи незалежність і територіальну 
цілісність своєї Вітчизни, – за-
явив Віталій Володимирович. – За 

чотири роки російської агресії 
на сході України загинуло 336 
киян-учасників АТО. Всього ж 
в зоні АТО побувало більше 25 
тисяч наших земляків». 

Мер Києва подякував матерям 
героїв за їхню відданість, материн-
ську любов і неоціненний внесок у 
виховання захисників незалежної 
держави. Побажав здоров’я, миру, 
сил жити далі й будувати Україну 
такою, якою  хотіли бачити їхні 
сини. «Ви виховали патріотів своєї 
землі. Виховали героїв, які стали 
гордістю України і Києва», – додав 
Віталій Кличко. 

Пам’ять полеглих воїнів вша-
нували хвилиною мовчання 

 У СУБОТУ 12 травня в ра-
йонних клініко-діагностичних 
центрах та Київському міському 
консультативно-діагностич-
ному центрі відбудеться день 
відкритих дверей для багато-
дітних матерів та матерів сімей 
учасників АТО. 

До Дня матері жінки зможуть 
у зручному форматі пройти різ-
номанітні медичні і діагностичні 
обстеження та проконсультуватися 
із терапевтами, сімейними ліка-
рями, вузькими спеціалістами 

НА КОНТРАКТОВІЙ площі 
12 і 13 травня відбудеться пер-
ший Міжнародний фестиваль 
сучасної клезмерської музики 
Kyiv Klezmer Fest, який готовий 
прийняти близько 20 тис. гостей. 

«Наша багаторічна мрія про 
організацію великого клезмер-
ського фестивалю у Києві нарешті 
здійснилась. Дуже символічно, 
що він стартує у 70-ту річницю 
Держави Ізраїль, з якою українців 
повʼязують особливі та дуже міцні 
культурні й людські звʼязки. Крім 
того, цьогоріч виповнюється 100 
років найвідомішій клезмерській 
мелодії «Хава Нагіла», яка була на-
писана в Україні. І нам би хотілось 
завдяки цьому проекту приверну-
ти увагу до традиційної для нашої 
країни клезмерської музики. Цей 
фестиваль проводиться вперше 
у Києві, і я сподіваюсь, що він 
стане традиційним. 

Участь у ньому візьмуть най-
кращі виконавці з усього світу. 
Недарма спеціально на цю подію 
до нас збираються приїхати чимало 
слухачів не лише з різних куточків 
країни, а й навіть з-за кордону. 
Тож впевнена, що на нас очікує 
багато веселощів, класної і якісної 
музики та шалене задоволення», – 
розповіла директор Департаменту 
культури КМДА Діана Попова. 

Нагадаємо, 12 та 13 травня у 
рамках фестивалю безкоштовні 
концерти відбуватимуться просто 
неба на великій сцені. Окрім того, 
до 14 травня на різних локаціях 
у Києві триватимуть вечірки, ви-
ставки, лекції і майстер-класи, 
присвячені клезмерській музиці 
та єврейській культурі. Захід три-
ватиме за ініціативи Департамен-
ту культури КМДА та за підтримки 
Посольств США і Держави Ізраїль 
в Україні 

У мерії вшанували пам’ять 
киян – захисників України

Завтра багатодітні мами 
та матері сімей учасників АТО 
зможуть пройти позачергові 
медичні обстеження

На Подолі пройде 
Kyiv Klezmer Fest

 �  В новій виставі 
покажуть розмаїття 
номерів 
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Нещодавно Національний цирк 
України презентував програму 
«Київські фрески». В шоу беруть 
участь вітчизняні артисти, які 
працюють в різних жанрах: повітряні 
гімнасти, акробати, жонглери та 
клоуни. Традиційно на манежі 
глядачі побачать тигрів, левів, коней і 
екзотичних тварин. 

Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»
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