
Місто активно 
готується 
до проведення фіналу 
Ліги чемпіонів 

Українська столиця продовжує активну 
підготовку до проведення фіналу Ліги 
чемпіонів УЄФА. І саме з цим пов’язані 
певні труднощі щодо пересування міс-
том. Про це заявив мер Києва Віталій 
Кличко в коментарі журналістам. 

Він наголосив, що через низку орга-
нізаційних заходів вже обмежений рух 
центром столиці. «Ми повідомляємо на 
офіційному сайті міської адміністрації, 
яким чином краще об’їхати перекриті 
вулиці, щоб не стояти в заторах», – по-
відомив Віталій Володимирович. 

За його словами, очікується на приїзд 
близько 100 тисяч гостей і зараз у місті 
облаштовують фан-зони. «Ми маємо 
забезпечити комфорт і безпеку тих, хто 
перебуватиме в фан-зонах, одну з яких 
зараз облаштовують на Хрещатику», – 
додав столичний мер. 

Коментуючи ситуацію зі значним 
підвищенням готелями цін на прожи-
вання під час фіналу Ліги чемпіонів 
УЄФА, голова КМДА висловив вдячність 
усім киянам, які готові прийняти у себе 
вболівальників. «Я вдячний мешканцям, 
які безкоштовно пропонують житло, щоб 
гості Києва розмістилися. Але також 
хочу наголосити, що ми звернулися до 
Антимонопольного комітету відносно тих 
готелів, які в декілька разів підвищили 
ціни на проживання. І зараз очікуємо 
на відповідь АМКУ» – наголосив Віталій 
Кличко. – Завдання столичної влади – 
зробити все, щоб кожен, хто приїхав 
до Києва, від’їжджав з позитивними 
враженнями та мав бажання поверну-
тися до української столиці». 

День Києва 
та День столиці 
святкуватимуть 
27 травня 

Цьогоріч День Києва та День столи-
ці відзначатимуть 27 травня – після 
проведення фіналів Ліги чемпіонів 
УЄФА. Про це в рамках розширеного 
засідання Колегії Київської міської 
державної адміністрації повідомила 
директор Департаменту культури Діа-
на Попова. 

«Цього року День Києва і День столи-
ці будуть футбольними. Відзначатимуть 
свята 27 травня із 13.00 на території 
Фестивального містечка Ліги чемпіонів, 
що наразі монтується на Хрещатику. 
Із 13.00 ми вступаємо у свої права 
на голов ній сцені», – розповіла Діана 
Попова. 

Директор Департаменту культури 
повідомила, що з бюджету міста на 
проведення і організацію святкових за-
ходів із нагоди Дня Києва і Дня столиці 
виділено 200 тисяч гривень. 

Передбачено виступи хорів і ан-
самблів, буде проведено танцювальний 
флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сети, а 
також вітальну промову скаже Київський 
міський голова Віталій Кличко.
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Нові тарифи: 
компромісне зростання
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 �  У липні вартість проїзду в столичному громадському транспорті 
підвищиться, але для пенсіонерів та інших пільговиків 
залишатиметься безкоштовною

«ІЗ 14 ЛИПНЯ встановлюється новий тариф 
на проїзд у міському транспорті столиці. Паса-
жири, котрі користуються проїзними квитками 
на місяць та безконтактними картками, при їх 
поповненні сплачуватимуть за одну поїздку 
від 6,3 грн, – повідомив учора під час прес-
брифінгу щодо перегляду діючих тарифів на 
проїзд у громадському транспорті заступник 
голови КМДА Дмитро Давтян. – Тобто місь-
ка адміністрація встановлює максимально 
низьку вартість проїзду саме для киян, які 
користуються транспортом постійно, а 8 грн. 
сплачуватимуть пасажири, що користуються 
ним інколи або гості столиці». 

За його словами, останнє підвищення та-
рифів до економічно обґрунтованого рівня 
відбулось у лютому 2015 року. А у 2017-му було 
коригування окремих його складових. 

«Із 2015 року в країні зросли тарифи на 
електроенергію – у 5,4 рази, вартість дизельного 
палива – у 1,5 рази, вартість шин – у 1,5 рази, 
індекс споживчих цін за вказаний період (2015-
2017 рік) становить 183%», – підкреслив Дмитро 

Давтян. – Наразі економічно обґрунтований тариф 
на перевезення одного пасажира, що враховує всі 
видатки, становить у метро – 8,27 грн, у наземному 
транспорті – 8,77 грн. Тобто нинішнє зростання 
є компромісним, і воно менше від необхідного». 

Заступник голови КМДА додав, що принципо-
вою умовою міського голови Віталія Кличка було 
збереження всіх пільг на проїзд громадським 
транспортом: для пенсіонерів, ветеранів АТО, 
чорнобильців та інших пільгових категорій 
населення проїзд залишиться безкоштовним. 

«Це складне рішення. І ми вимушені були 
його ухвалити, аби уникнути загрози тран-
спортного колапсу в столиці», – підсумував він. 

Міська влада опрацювала фінансові по-
казники транспортних підприємств, які свід-
чать про необхідність зміни вартості проїзду. 
Максимально було враховано економічну 
ситуацію та рівень заробітної плати у місті, а 
також критично важливі потреби для стабільної 
роботи столичних перевізників. 

«Для постійних пасажирів вартість поїздки 
у метро підвищиться на 1 грн 30 коп. у проїз-

них та на 1 грн 50 коп. при поповненні картки 
метро на 50 поїздок, відносно сьогоднішньої 
вартості у 5 грн. Усі пільги для соціально 
вразливих категорій населення, а таких у 
метрополітені 23, збережено», – повідомив 
начальник КП «Київський метрополітен» 
Вік тор Брагінський. 

Він додав, що отримані від зміни тарифу 
кошти спрямують на два основних напрями: 
оплата енергоресурсів, що здорожчали, та на-
ближення заробітної плати на підприємстві до 
середніх показників у столиці. 

«Нам потрібно втримати висококваліфіко-
ваних працівників, які сьогодні масово їдуть 
на найпростішу роботу в Європу, де отримують 
1000 євро щомісяця, або йдуть у приватні ком-
панії. Маємо близько 300 вакансій, серед яких 
машиністи, електрики та слюсарі з ремонту 
ескалаторів. Тобто фахівці, від яких залежить 
належна робота метрополітену», – сказав ке-
рівник київської підземки. 

Підвищення тарифів є вимушеним рішенням, 
яке владі довелося прийняти, аби не допустити 
транспортного колапсу в столиці. На цьому на-
голосив директор Департаменту транспортної 
інфраструктури КМДА Сергій Симонов. 

«Навіть новий підвищений тариф та запропо-
нована система оплати все одно ще залишають 
збитковими підприємства транспорту. Однак 
ми свідомо не пішли на більше підвищення, 
розуміючи складну економічну ситуацію в 
країні. Встановлюючи тарифи, ми шукали 
максимальний компроміс між інтересами 
пасажирів та економічно обґрунтованими 
цінами», – додав Сергій Симонов �
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Підвищення тарифів на проїзд в міському пасажирському транспорті є вимушеним рішенням, яке владі довелося прийняти, аби не допустити транспортного колапсу в Києві

Із 14 липня вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме 
від 6,3 грн – за умови користування проїзним квитком або безконтактною 
карткою, та 8 грн – за разову поїздку. Підвищення тарифів є вимушеним 
рішенням, яке владі довелося прийняти, аби не допустити транспортного 
колапсу в Києві. Принциповою умовою міського голови Віталія Кличка було 
збереження всіх пільг на безкоштовний проїзд для пенсіонерів, ветеранів АТО, 
чорнобильців та інших соціально незахищених категорій населення. 

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 50 (1862), середа, 16 травня 2018 р.

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, розташованій 

між будинками 24, 24-в на вулиці Митрополита 
Андрея Шептицького та будинком 5-б 

на вулиці Челябінській 
у Дніпровському районі м. Києва біля ДНЗ №691  

Рішення Київської міської ради № 38/4102 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,62 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
ì³æ áóäèíêàìè 24, 24-â ïî âóëèö³ Ìèòðîïîëèòà 
Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî òà áóäèíêîì 5-á íà âóëèö³ 
×åëÿá³íñüê³é ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
á³ëÿ ÄÍÇ ¹ 691, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 
ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹572/572,  âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

5. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про реорганізацію 
комунального підприємства 

«Служба замовника Печерського 
району для визначення виконавця 

послуг з ремонту приміщень, 
будинків, споруд»

Рішення Київської міської ради №62/4126 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, 

пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 22.03.2018 № 380/4444

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - ì. Êè¿â, âóë. Êàóíàñüêà, 4, 6/1
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - 1,42 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ

Про надання статусу скверу земельній ділянці,  
розташованій на вул. Каунаській, 4, 6/1 у Дніпровському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 380/4444 від 22 березня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Ñëóæáà çàìîâíèêà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó äëÿ 
âèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ ïîñëóã ç ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü, áóäèíê³â, ñïîðóä» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 33998044) øëÿõîì éîãî ïðèºäíàííÿ äî 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ 
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
35692211).

2. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè 
ñâî¿õ âèìîã – äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñëóæáà çàìîâíèêà 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó äëÿ âèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ 
ïîñëóã ç ðåìîíòó ïðèì³ùåíü, áóäèíê³â, ñïîðóä».

3. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî - ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñëóæáà çàìîâíèêà 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó äëÿ âèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ 
ïîñëóã ç ðåìîíòó ïðèì³ùåíü, áóäèíê³â, ñïîðóä» 
øëÿõîì éîãî ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä.

3.3. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äà-
ííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êåðóþ÷à 

êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ìàéíî ðåîðãàí³-
çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñëóæáà 
çàìîâíèêà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó äëÿ âèçíà÷åííÿ 
âèêîíàâöÿ ïîñëóã ç ðåìîíòó ïðèì³ùåíü, áóäèí-
ê³â, ñïîðóä».

3.5. Ïðèâåñòè ñâî¿ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çàòâåðäèòè íîâó ðåäàêö³þ ñòàòóòó êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç 
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà».

4.2. Ïðèâåñòè ñâî¿ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
º ïðàâîíàñòóïíèêîì ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñëóæáà çàìîâíèêà 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó äëÿ âèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ 
ïîñëóã ç ðåìîíòó ïðèì³ùåíü, áóäèíê³â, ñïîðóä».

6. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. 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 ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,42 ãà,  ðîçòàøîâàí³é íà 
âóë. Êàóíàñüê³é, 4, 6/1 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³     
ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð: 63:085:00031), 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá›ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№52 (5103)

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15-à:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 99-à, çàãàëüíà ïëîùà – 35,50 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà 
îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), âàðò³ñòü 
îá'ºêòà îðåíäè – 589000,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 4 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 273,50 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.

Çàãàëüíèìè çáîðàìè ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
"Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ "Ì-Ëàéô" (Ïðîòîêîë ¹ 01-05/2018 â³ä 08.05.2018 ðîêó) áóëî 
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî àíóëþâàííÿ Ë³öåíç³¿ ñåð³ÿ ÀÅ ¹ 284242 íà ñòðàõóâàííÿ 
æèòòÿ òà ïîäàííÿ çàÿâè ïðî âèêëþ÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè ç Äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ äî Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå 
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü – 
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ, âóë. Áîð-
ùàã³âñüêà, 152-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,70 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè ñòàíîâèòü 461,42 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 
4 448,17 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 28.02.2018 ñòàíîâèòü 410 600,00 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó 
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, 
êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

29.05.2018 î 15.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, 
âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹120) â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè 
¹826/3494/18 çà ïîçîâîì çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2017 
¹1006/4013 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Äîíåöüêî¿, Ïî-
â³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó, âóë. Ñì³ëÿíñüêî¿, âóë. Ôàñò³âñüêî¿ òà çàë³çíèö³ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 квітня 2018 року
Згідно статистичних даних на 01.04.2018 борг із виплати 

заробітної плати по місту склав 118,7 млн грн, що на 10,6% 
або на 11,5 млн грн більше у порівнянні до попереднього 
місяця та на 21,1% або на 20,7 млн грн більше у порівнянні 
до початку 2018 року.

Із вказаної суми боргу 63,1% або 74,9 млн грн припадало 
на економічно активні підприємства; 29,7% або 35,3 млн 
грн – на підприємства відносно яких реалізовуються проце-
дури банкрутства, решта 7,2% (8,5 млн грн) – на економічно 
неактивні підприємства.

Незадовільний стан погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати на державних підприємствах міста, які 
належать до сфери управління центральних органів вико-
навчої влади, негативно впливає на загальну ситуацію по 
скороченню заборгованості із заробітної плати. 

Так, за статистичними даними на 01.04.2018 забор-
гованість із виплати заробітної плати на підприємствах 
державного сектору економіки склала 70,8 млн грн або 
59,6% від загальної суми заборгованості по місту.

Серед державних, найбільшими боржниками залишаються 
підприємства, які: входять до складу ДК "Укроборонпром" – 
31,8 млн грн (ДП КНДІ гідроприладів – 8,1 млн грн; 
ДП НДІ "Квант" – 7,1 млн грн; ПАТ "Завод "Маяк" – 5,1 млн 
грн; ДПКДЗ "Буревісник" – 4,1 млн грн; ДП "НДІ "Буран" – 
3,7 млн грн; ДП "НДІ навігації і управління" – 2,0 млн грн; 
ПАТ НДІ електромеханічних приладів – 0,7 млн грн тощо); 
знаходяться у сфері управління Мінрегіону – 11,4 млн грн 
(ДП "Київдіпротранс" – 6,3 млн грн; ДП ПІ "Укрметро-
тунельпроект" – 4,7 млн грн тощо); Державний комітет 
телебачення і радіомовлення – 5,8 млн грн (Українська 
студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" – 5,8 млн грн 
тощо); Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України – 4,4 млн грн (ДП "Регіональні електричні мережі" – 
3,8 млн грн; ДП "Укртранснафтопродукт" – 0,5 млн грн 
тощо); Міністерства аграрної політики та продовольства 
України – 3,7 млн грн (ДП УДАП "УкрДАГП" – 2,0 млн грн; 
ДП "Українська державна база авіаційної охорони лісів" – 
майже 1,0 млн грн; ДП "Український науково-дослідний та 
проектний інститут харчової промисловості" – 0,7 млн грн 
тощо); Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України – 3,0 млн грн (Державний науково-технічний і 
проектний інститут промислових технологій" – 1,5 млн грн; 
Державна науково-виробнича корпорація "Київський інститут 
автоматики" – 1,0 млн грн; ДП "Оріон-Телеком" – 0,4 млн грн 
тощо); Міністерства охорони здоров’я України – 2,9 млн грн 
(ВАТ "Науково-дослідне медичне об’єднання "Діалір" – 
2,7 млн грн тощо); Міністерства екології та природних ресурсів 
України – 2,2 млн грн (ДП "Держекоінвест"– 2,2 млн грн); 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по місту Києву – 1,2 млн грн (ДАК "Національна мережа 
аукціонних центрів" – 1,2 млн грн). 

Основна причина наявності боргу на державних підпри-
ємствах міста – це брак обігових коштів через відсутність 
державних замовлень на їх продукцію; несвоєчасні роз-
рахунки замовників за виконані роботи (надані послуги).

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недер-
жавного сектору, найбільший обсяг заборгованості склався 
на: ТОВ "ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн" – 15,8 млн грн; ПАТ 
"Банк Петрокоммерц-Україна" – 6,9 млн грн; ПАТ "Комер-
ційний банк "Союз" – 4,2 млн грн; ПАТ "ТММ-Енергобуд" – 
3,6 млн грн; ТОВ "Укргазнііпроект" – 2,6 млн грн; "Представ-
ництво "АК "Федеральна грузова компанія" – 1,7 млн грн; 
ПАТ "Банк національної інвестиції" – 1,5 млн грн тощо.

Основна причина боргу на підприємствах-боржниках 
приватного сектору – брак обігових коштів у зв’язку з не-
своєчасними розрахунками замовників за виконані роботи 
(надані послуги), різке зменшення обсягів замовлень або 
взагалі їх відсутність.

По всіх підприємствах-боржниках проводиться аналіз 
причин виникнення заборгованості із заробітної плати, за 

результатами якого інформаційні довідки надсилаються 
до контролюючих та правоохоронних органів, власників 
підприємств або уповноваженим ними органам для вжиття 
відповідних заходів реагування та притягнення керівників до 
відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

З керівниками підприємств-боржників проводиться 
робота щодо скорочення непродуктивних витрат та опти-
мізації структури підприємств, активізації здійснення 
претензійно-позовної діяльності, пов’язаної зі стягненням 
дебіторської заборгованості та спрямування отриманих 
коштів на погашення боргів із заробітної плати, складання 
графіків погашення заборгованості із заробітної плати в 
найкоротші терміни, з урахуванням фінансово-економічних 
можливостей підприємств та забезпечення їх виконання.

Питання стану погашення заборгованості із заробітної 
плати щомісячно  розглядається на засіданнях районних 
у м. Києві тимчасових комісій з питань погашення забор-
гованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій  та інших соціальних виплат. 

За результатами засідань приймаються відповідні рішення 
та пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів і способів 
вирішення проблемних питань погашення на підприємствах  
заборгованості із заробітної плати в найкоротші терміни 
та недопущення їх виникнення у подальшому.

Протягом січня – квітня 2018 року проведено 38 засідань 
таких комісій, на яких заслухано 155 керівників підпри-
ємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати 
єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного 
фонду України, в тому числі 84 боржників із виплати за-
робітної плати, всіх їх попереджено про відповідальність 
за порушення законодавства про працю та оплату праці. 

За інформацією Головного управління Держпраці у Київській 
області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.12.2017 № 1104 "Про затвердження переліку органів 
державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія 
Закону України "Про тимчасові особливості здійснення за-
ходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності", яка набрала чинності 23.02.2018 року, Порядку 
здійснення державного контролю за додержанням законо-
давства про працю, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2017 № 295, Інспекторами праці 
розпочато інспекційні відвідування суб’єктів господарювання  
на предмет дотримання вимог законодавства про працю.

За період лютий – березень 2018 року інспекторами 
праці проведено 2 інспекційних відвідувань  підприємств-
боржників  щодо додержання суб’єктами господарювання 
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на території м. Києва. 

• ДП "Київський науково-дослідний інститут гідропри-
ладів" – здійснено інспекційне відвідування й встановлено 
порушення вимог ст. 97,  ч.1 ст.115, 116 КЗпП України. За 
встановлені порушення складено акт, внесено припис 
керівнику та  протокол про адміністративне правопору-
шення. Матеріали справи передані уповноваженій особі для 
прийняття рішення щодо винесення фінансових санкцій.

• ДП "Українська студія телевізійних фільмів УКРТЕЛЕ-
ФІЛЬМ"  – розпочато інспекційне відвідування   та вручено 
вимогу про надання документів.

Згідно оперативних даних протягом квітня 2018 року 
підприємствами міста, які за даними органів державної 
статистики на 01.04.2018 значились в переліку боржників, 
було виплачено майже 8,7 млн грн заборгованої заробітної 
плати (за лютий 2018 року та попередні періоди).

Всього ж, завдяки вжитим спільним заходам, протягом 
січня – квітня 2018 року підприємствами-боржниками 
міста було виплачено майже 24,4 млн грн заборгованої 
заробітної плати.

Питання забезпечення своєчасної виплати заробітної 
плати на підприємствах міста та вирішення проблеми забор-
гованості з її виплати знаходяться на постійному контролі. 

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної плати в місті Києві  на 01.04.2018

№ 
п/п

Найменування  підприємства, установи, організації та підпо-
рядкування

Сума заборгованості із заробітної плати 
(млн грн) станом на:

01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ГРУП ДФ 
ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН" 15,4 10,4 15,3 15,8

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ" ДК"Укроборонпром" 8,3 8,0 8,2 8,1

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
"КВАНТ" ДК"Укроборонпром"   4,5 7,3 4,4 7,1

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-
УКРАЇНА" 6,1 6,4 6,6 6,9

5 ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАН-
СПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "КИЇВДІПОТРАНС" Мінрегіон 5,9 6,1 6,1 6,3

6 УКРАЇНСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ФІЛЬМІВ "УКРТЕЛЕФІЛЬМ" 
Державний комітет телебачення і радіомовлення України 5,3 5,4 5,4 5,8

7 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "МАЯК" ДК "Укр-
оборонпром" 0,0 0,0 4,3 5,1

8 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРМЕТРО-
ТУНЕЛЬПРОЕКТ" Мінрегіон 4,6 4,7 4,7 4,7

9 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
"СОЮЗ" 3,0 3,4 3,8 4,2

10 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД 
"БУРЕВІСНИК" ДК"Укроборонпром"  3,6 3,8 4,0 4,1

ІНДЕКС щоденного 
випуску (вт, ср, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua



МІСТОХрещатик
16 травня 2018 р.
№ 52 (5103)

4

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 6995

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

Ф
от

о 
П

ав
ла

 П
А

Щ
ЕН

КА

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ЗА СПРИЯННЯ прокуратури 
Києва з незаконного користуван-
ня повернуто ділянку загальною 
площею 0,4069 га та вартістю 
понад 17 млн на вул. Миколи 
Василенка, на якій недобросовіс-
ний орендар розмістив тимчасові 
споруди торгівлі. 

Вказану територію було нада-
но приватному товариству для 
будівництва офісно-готельного 
комплексу з торговельно-розва-
жальними закладами і паркінгом. 
Термін дії договору закінчився та 
не поновлювався, однак приватна 
структура продовжувала корис-

туватися спірною землею. Крім 
того, з’ясувалося, що будівельні 
роботи так і не було розпочато, 
а на ділянці розміщено тимча-
сові споруди торгівлі харчовими 
продуктами та промисловими 
товарами. 

Господарський суд міста пого-
дився з доводами прокурора про 
використання приватним това-
риством ділянки з порушенням 
вимог земельного законодавства 
та зобов’язав відповідача повер-
нути її, привівши в придатний 
для використання стан шляхом 
звільнення від споруд 

НА ЗАСІДАННІ постійної комісії Київради з питань 
освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту депутати заслухали 
інформацію про хід виконання робіт з будівництва (ре-
конструкції) футбольних полів зі штучним покриттям. 
Загалом їх облаштують у 66-ти комунальних закладах 
освіти. Відкриті майданчики для гри у міні-футбол ма-
тимуть покриття зі штучної трави. Вона виготовлена в 
Україні та є екологічно безпечною. Розміри футбольного 
поля становитимуть 22х42 метри. 

«З нагоди проведення в місті Ліги чемпіонів, 
Київ спільно з Мінрегіонбудом реалізовує важливий 
проект, який дасть можливість школярам займатися 
футболом в урочний і позаурочний час у кожному 
районі столиці. Наразі ми запланували побудувати 
за всіма сучасними стандартами 66 міні-полів. 
Оскільки зацікавлення цим видом спорту у нашій 
країні досить високе, сподіваємось, цей проект 
дасть поштовх до більшої спортивної реалізації 

нашої молоді», – зазначила голова постійної комісії 
Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та 
спорту Ганна Старостенко. 

Наразі роботи з облаштування футбольних міні-
полів тривають у Деснянському районі. Там проект 
буде реалізовано в одинадцяти закладах освіти. За-
мовником виконання робіт визначено комунальне 
підприємство з експлуатації і ремонту житлового 
фонду «Житло-сервіс» 

У МІСТІ завершуються роботи з 
облаштування тактильно-направ-
ляючої доріжки, що полегшить 
незрячим людям діставатися до 
важливих для них об’єктів, – Цен-
трального правління Українського 
товариства сліпих та Центральної 
бібліотеки товариства. Як пові-
домили в «Київавтодорі», кому-
нальники, щоб полегшити дорогу 
для незрячих людей, зробити її 
більш безпечною та комфортною, 
облаштовують спеціальну до-
ріжку від виходу зі станції метро 
«Кловська» до цих об’єктів. 

Наразі змонтовано майже 80% 
доріжки, і вже найближчими дня-
ми роботи завершать 

УЧОРА в мерії відкрилась фото-
документальна виставка «Роз-
стріляна еліта: Биківнянський ви-
мір», приурочена до Дня памʼяті 
жертв політичних репресій в на-
шій країні, що відзначатиметься 
20 травня. 

Мета експозиції – розкри-
ти механізми репресій проти 
творчих та інтелектуальних кіл 
українського суспільства через 
призму доль їхніх представників, 

розстріляних у Києві у 1937-1938 
pp. і похованих на території та-
ємної спецділянки у Биківнян-
ському лісі. 

Організатори виставки – 
комісія Київради з питань по-
новлення прав реабілітованих 
разом із Київським товариством 
політвʼязнів та жертв репресій і 
Національним історико-мемо-
ріальним заповідником «Биків-
нянські могили» 

У КИЄВІ проходить тестування 
«розумного» тролейбуса з новіт-
нім обладнанням, яке допоможе 
зробити пересування максималь-
но комфортним і безпечним для 
пасажирів. Про це повідомив в 
ефірі радіо «Київ-98 FM» директор 
Департаменту інформаційно-ко-

мунікаційних технологій КМДА 
Юрій Назаров. 

«Тролейбус оснащено камерами 
відеоспостереження, які забезпечу-
ють підрахунок пасажирів та конт-
роль поточної ситуації на дорозі. Для 
більшого комфорту під час поїздки, 
встановлено систему, яка регулюва-

тиме температуру в салоні. Вся інфор-
мація передається в онлайн-режимі 
до міського Дата-центру. Водій має 
можливість зв’язуватися з диспет-
чером, коли це необхідно. Зараз ми 
тестуємо «розумний» тролейбус на 
маршруті № 18 і зможемо зробити 
висновки протягом місяця», – роз-
повів Юрій Назаров. 

Згодом схожими системами 
обладнають увесь транспорт у сто-
лиці. «Звичайно, у нас є плани після 
цього запустити в тиражування цю 
систему на решту громадського 
наземного транспорту», – додав 
директор Департаменту інформа-
ційно-комунікаційних технологій. 

Окрім цього, з метою модер-
нізації міста, найближчим часом 
планується впровадження таких 
smart-технологій: введення єдиного 
проїзного електронного квитка; 
встановлення smart-зупинок і smart-
дерев, за допомогою яких можна 
підзарядити гаджети та скористатися 
безкоштовним Wi-Fi 

15–17 ЧЕРВНЯ  у парку «Муромець» Деснян-
ського району відбудеться другий фестиваль 
MotoOpenFest. Підписано відповідне розпо-
рядження КМДА. Захід пройде за ініціативи ГО 
«Федерація мотоциклетного спорту України» та 
має на меті популяризувати мотоспорт, а також 
культуру та безпеку руху на дорозі, активний спо-
сіб життя у поєднанні з українською національ-
ною культурою та туристичною привабливістю 
Києва. Під час проведення фестивалю глядачі 
зможуть побачити на головній сцені виступи 
популярних закордонних та вітчизняних му-
зичних колективів, долучитися до захопливого 
світу мотоспорту. 

Деснянська РДА, КО «Київзеленбуд» та Департа-
мент міського благоустрою КМДА здійсять необхідні 
для проведення MotoOpenFest заходи зі створення 
відповідних мототрас та облаштування прилеглої 

території, ремонту пішохідних доріжок і сходів на 
схилах парку «Муромець» тощо. 

Крім того, КМДА звернеться до ГУ Нацполіції у 
м. Києві та Управління патрульної поліції у м. Києві 
Департаменту патрульної поліції з проханням за-
безпечити заходи безпеки та охорони громадського 
порядку під час проведення фестивалю, а також 
супроводження учасників до парку «Муромець» 
за окремо узгодженим маршрутом. Фінансування 
MotoOpenFest здійснюватиметься у межах загального 
обсягу асигнувань, передбачених у бюджеті Києва 
на 2018 рік на відповідні цілі, а також за рахунок 
залучених у встановленому порядку коштів. 

Нагадаємо, що торік участь у заході взяло 100 
спортсменів, які змагалися у кількох дисциплінах за 
Кубок Києва із кільцевих мотоперегонів (Grandprix 
Open Cup і Supermoto Open Cup) та Time Attack – 
перегонів за найкращий час кола 

Землю, на якій незаконно 
розмістили торгівельні 
павільйони, повернуто громаді

У Києві облаштують 
66 футбольних полів 
зі штучним покриттям

«Київавтодор» облаштовує 
доріжки для комфортного 
пересування незрячих людей

«Розстріляна еліта: 
Биківнянський вимір»

У столиці тестують «розумний» тролейбус

У Деснянському районі відбудеться другий 
фестиваль MotoOpenFest
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