
Київ довів, що може 
проводити заходи 
світового рівня 
Київ, успішно провівши фінал Ліги чемпіо-
нів, довів, що може організовувати заходи 
світового рівня. Про це заявив мер столиці 
Віталій Кличко, коментуючи те, наскільки 
місто впоралося з проведенням великого 
футбольного свята. 

«Сьогодні я можу сказати, що все відбу-
лося дуже добре. Так, ми хвилювалися, адже 
подій подібного рівня в Києві, в Україні до 
цього не відбувалося, – відзначив Віталій 
Володимирович. – Але ми доклали всіх 
зусиль, ретельно готувалися, і ми впоралися». 

Мер столиці подякував правоохоронцям 
за злагоджену і професійну роботу. «Я дякую 
і керівництву МВС, Національній поліції, 
СБУ за їхню роботу під час такої великої 
події. Дякую кожному правоохоронцю, 
який забезпечував порядок у місті. Це 
було надзвичайно важливо», – наголосив 
голова КМДА. 

Віталій Кличко зустрівся з президентом 
УЄФА Александром Чеферіном і обговорив 
з ним підсумки проведення фіналу Ліги 
чемпіонів. Чеферін відзначив високий 
рівень організації усіх заходів. «Хотів би 
подякувати Києву і меру Кличку за від-
мінну організацію фінальних матчів Ліги 
чемпіонів, – відзначив президент УЄФА. 
– Не треба забувати, що це – найбільша 
спортивна подія світового рівня, яку нелегко 
організувати. І вчора, і в попередні дні не 
було жодної помилки. Спасибі за все.  Дякую 
за гостинність. Я переконаний, принаймні 
половина вболівальників повернуться до 
Києва знову». 

Він також зазначив, якщо місто змогло 
прийняти таку велику подію, як фінал Ліги 
чемпіонів, воно зможе організувати будь-яку 
подію. «Фінал Ліги чемпіонів – це найбільша 
подія, тому ви точно зможете», – сказав 
Александр Чеферін. 

Володимир Кличко влаштував для пре-
зидента УЄФА екскурсію в музей братів 
Кличків. 

На естакадному з’їзді 
з Південного мосту на 
Наддніпрянське шосе 
обмежать рух транспорту 

Із 11.00 29 травня до 22.00 24 червня у 
зв’язку із капітальним ремонтом деформа-
ційних швів на естакадному з’їзді з Півден-
ного мостового переходу на Наддніпрян-
ське шосе буде частково обмежено рух 
транспорту, повідомили у КК «Київавтодор». 

У столиці надзвичайний 
рівень пожежної 
небезпеки 

Із 29 травня до 1 червня у Києві очікується 
надзвичайний, 5 класу, рівень пожежної 
небезпеки. Про це попередили в Україн-
ському гідрометцентрі. Загалом у ці дні, за 
прогнозом синоптиків, буде малохмарно, 
без опадів, вітер переважно східний, 5-10 
м/с, температура вдень 26-28°. 

Фахівці закликають киян максимально 
обережно поводитися із вогнем, особли-
во у лісопаркових зонах, і нагадують про 
дотримання правил поведінки у разі ви-
никнення пожежі.
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Фінал ЛЧ УЄФА, Фінал ЛЧ УЄФА, 
День Києва, Трійця День Києва, Трійця 

 � Упродовж кількох днів на киян і гостей міста чекала цікава, 
насичена спортивними і культурними подіями програма

Минулі вихідні видалися досить насиченими для киян і гостей столиці. У ці дні в місті пройшов історичний фінал Ліги чемпіонів УЄФА, відбулося масштабне свят-
кування Дня Києва і одне з найважливіших релігійних свят – Трійця, яку вважають Днем народження Церкви. Тиждень після неї називається «Зеленими святами»
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ДОКУМЕНТХрещатик
30 травня 2018 р.
№57 (5108)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 55 (1867), середа, 30 травня 2018 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради

22.03.2018 № 375/4439

Природний об’єкт, який оголошується 
ботанічною пам’яткою природи місцевого 

значення у м. Києві

Назва Місце розташування Користувач природних об’єктів Коротка характеристика об’єкта

Дуб Яковенка Вулиця Патріарха Мстислава 
Скрипника, 40, м. Київ

Відокремлений підрозділ «Служба енергетичного 
забезпечення та зв’язку» комунального підпри-

ємства «Київпастранс»
Дерево дуба звичайного віком 

понад 300 років

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про оголошення природного 
об’єкта ботанічною пам’яткою 

природи місцевого значення у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 375/4439 від 22 березня 2018 року

Відповідно до пункту 37 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 
«і» частини першої статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статей 27, 51 - 
53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розглянувши клопотання громадянина Яковенка В. Б. 
від 13 червня 2017 року, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін 
у додаток 2 до рішення 
Київської міської ради 

від 28 липня 2016 року № 870/870 
«Про затвердження міської 

комплексної цільової програми 
«Молодь та спорт столиці»  

на 2016-2018 роки»
Рішення Київської міської ради № 340/4404 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виправлення технічної помилки, 
допущеної при оформленні рішення Київської міської ради, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 04.09.2014 № 55/55 
«Про заборону проведення заходів 

та видовищ з використанням 
піротехнічних виробів 

на території міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 809/4873 від 17 травня 2018 року

Відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 
2 частини першої статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Закону України «Про особли-
вості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях», враховуючи, що проведення в Києві феєрверків, салютів та інших розважальних 
заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів одночасно з проведенням заходів із забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях суперечить нормам суспільної моралі, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 515/4579 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організа-
ції», Закону України «Про громадські об’єднання», пункту 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про оголошення Днів жалоби в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 803/4867 від 17 травня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
столицю України – місто-герой Київ», з метою належного вшанування пам’яті загиблих киян Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Ïðè ïóáë³êàö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî ïðèñâîºííÿ çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí 
ì³ñòà Êèºâà» Ê³á³ Â. Ì.» ¹ 805/4869 â³ä 17 òðàâíÿ 2018 ðîêó ó íîìåð³ 55 (5106) ãàçåòè «Õðåùàòèê» 
çà 23.05.2018 ðîêó, ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí âèéøëà ïîìèëêà. Ïåðåäðóêîâóºìî ð³øåííÿ ó ïðàâèëüíîìó 
âàð³àíò³.

Óòî÷íåííÿ. Ó íîìåð³ ¹ 56 (5107) ãàçåòè «Õðåùàòèê» çà 25.05.2018 ðîêó, ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí 
áóëî ïîâòîðíî íàäðóêîâàíî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 1039/4046 â³ä 20 ãðóäíÿ 2017 ðîêó. 
Ââàæàòè ä³éñíèì öå ð³øåííÿ, íàäðóêîâàíå ó íîìåð³ 55 (5106) ãàçåòè «Õðåùàòèê» çà 23.05.2018 ð.

â³äñ³÷³ ³ ñòðèìóâàííÿ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿ ó Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ.».

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Îãîëîñèòè ïðèðîäíèé îá’ºêò áîòàí³÷íîþ 
ïàì’ÿòêîþ ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ áåç âèëó÷åííÿ ó çåìëåêîðèñòóâà÷à çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãðîìàäÿíèíó ßêîâåíêó Âàëåð³þ Áîðèñîâè÷ó 
çàáåçïå÷èòè îõîðîíó çàçíà÷åíîãî ó äîäàòêó äî 
öüîãî ð³øåííÿ îá’ºêòà ç îôîðìëåííÿì îõîðîí-

íîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåæèìó 
îõîðîíè òà çáåðåæåííÿ öüîãî îá’ºêòà.

3. 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

1. Ó ïóíêò³ 8 ðîçä³ëó 2 «Äèòÿ÷èé, äèòÿ÷î-
þíàöüêèé, ðåçåðâíèé ñïîðò òà ñïîðò  âèùèõ 
äîñÿãíåíü» äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 870/870 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³»  íà 2016-
2018 ðîêè» ñëîâî «ïðî¿çä» âèêëþ÷èòè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 04.09.2014 ¹ 55/55 «Ïðî çà-
áîðîíó ïðîâåäåííÿ çàõîä³â òà âèäîâèù ç âè-
êîðèñòàííÿì ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â íà òåðèòîð³¿ 

ì³ñòà Êèºâà», âèêëàâøè éîãî ó òàê³é ðåäàêö³¿: 
«4. Âñòàíîâèòè, ùî ä³ÿ öüîãî ð³øåííÿ ïîøè-
ðþºòüñÿ íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ çàõîä³â ³ç 
çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè, 

1. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó 
¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïî-
äàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³», à ñàìå:

1.1. Ï³äïóíêò 5.3.3.10 ïóíêòó 5.3 ðîçä³ëó 5 ï³ñëÿ 
ñë³â «íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³» äîïîâíèòè ñëîâàìè 
«áëàãîä³éíèõ àáî ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñòâî-
ðåíèõ òà çàðåºñòðîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, 
ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðåàá³ë³òàö³éíîþ ïðàêòèêîþ òà/
àáî îçäîðîâëåííÿì ä³òåé-³íâàë³ä³â òà ä³òåé, ùî 
ñòðàæäàþòü äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì, 
àóòèçìîì, îë³ãîôðåí³ºþ, ÿê³ º íåïðèáóòêîâèìè 
òà âêëþ÷åí³ äî Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ 
òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³éíèì 
êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì Ïîëîæåííÿì ïðî îðåíäó 
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
òà áëàãîä³éíèõ àáî ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, 
â³äïîâ³äí³ñòü êðèòåð³ÿì ÿêèõ ï³äòâåðäæóºòüñÿ 
âèñíîâêîì îðåíäîäàâöÿ, – 0,01».

1.2. Ï³äïóíêò 5.3.3 ïóíêòó 5.3 ðîçä³ëó 5 äîïî-
âíèòè ï³äïóíêòîì 5.3.3.30 òàêîãî çì³ñòó:

«5.3.3.30. áëàãîä³éíèõ àáî ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, ñòâîðåíèõ òà çàðåºñòðîâàíèõ â³äïî-
â³äíî äî çàêîíó, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðåàá³ë³òàö³éíîþ 
ïðàêòèêîþ òà/àáî îçäîðîâëåííÿì ä³òåé-³íâàë³ä³â 
òà ä³òåé, ùî ñòðàæäàþòü äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì 
ïàðàë³÷åì, àóòèçìîì, îë³ãîôðåí³ºþ, ³ ä³ÿëüí³ñòü 
ÿêèõ íå ïåðåäáà÷àº îòðèìàííÿ ïðèáóòê³â, â 
÷àñòèí³ ïåðåäàíèõ òàêèì îðãàí³çàö³ÿì â îðåíäó 

ïëîù íåðóõîìîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàöºþ), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè òà êîìóíàëüíèìè 
ï³äïðèºìñòâàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà – 0,01».

1.3. Ï³äïóíêò 5.3.4 ïóíêòó 5.3 ðîçä³ëó 5 âè-
êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«5.3.4. Ä³ÿ ïóíêòó 5.3 öüîãî Ïîëîæåííÿ (çà 
âèêëþ÷åííÿì ï³äïóíêòó 5.3.3.30) íå ïîøèðþ-
ºòüñÿ íà íàäàí³ â îðåíäó çåìåëüí³ ä³ëÿíêè àáî 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïðîïîðö³éíî äî ïëîù íàäà-
íèõ â îðåíäó îêðåìèõ áóä³âåëü, ñïîðóä àáî ¿õ 
÷àñòèí, ùî íà íèõ ðîçòàøîâàí³, êð³ì âèïàäê³â 
ïåðåäà÷³ â îðåíäó áóä³âåëü, ñïîðóä (¿õ ÷àñòèí) 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ñòàòóòíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, 
ÿê³ óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî 
áþäæåòó àáî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, êîìóíàëüíèõ 
íåêîìåðö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî ãàëóç³ «Îõîðîíà 
çäîðîâ’ÿ», ÿê³ óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà cîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Îãîëîøóâàòè Äí³ æàëîáè ï³ä ÷àñ ïîõîâàííÿ 
êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó çä³éñíåíí³ 
çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ 
îáîðîíè, â³äñ³÷³ ³ ñòðèìóâàííÿ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ 
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ó Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é 
îáëàñòÿõ.

2. Íà çíàê ñêîðáîòè çà çàãèáëèìè ó Äåíü 
æàëîáè íà âñ³é òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ïðèñïóñ-
êàòè Äåðæàâíèé ïðàïîð Óêðà¿íè ³ç òðàóðíîþ 
ñòð³÷êîþ íà áóäèíêàõ ³ ñïîðóäàõ ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ç îáîâ’ÿçêîâèì ïîâ³äî-
ìëåííÿì ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Ó Äåíü æàëîáè ðåêîìåíäóâàòè îáìåæåííÿ 
ùîäî ïðîâåäåííÿ ðîçâàæàëüíèõ çàõîä³â, êîí-
öåðò³â, ñïîðòèâíèõ çìàãàíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà 
Êèºâà òà îãîëîøóâàòè õâèëèíó ìîâ÷àííÿ äî 
ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

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

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1, 2, 3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Ðåêîìåíäóâàòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, 
îðãàí³çàö³ÿì óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà Êèºâà äîëó÷èòèñü äî âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ 
çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â ³ç 
çàáåçïå÷åííþ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè, 
â³äñ³÷³ ³ ñòðèìóâàííÿ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿ ó Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ òà 
âèâ³øóâàòè íà ïðèì³ùåííÿõ Äåðæàâí³ ïðàïîðè 
Óêðà¿íè ç ÷îðíèìè ñòð³÷êàìè.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Києва» Кібі В.М.
Рішення Київської міської ради № 805/4869 від 17 травня 2018 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 01 червня 2000 року № 141/862 «Про встановлення звання 
«Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çà çíà÷íèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
òà ïðîïàãóâàííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, 
çì³öíåííÿ ì³æíàðîäíîãî àâòîðèòåòó ñòîëèö³ 
Óêðà¿íè – ì³ñòà Êèºâà ïðèñâî¿òè çâàííÿ «Ïî÷åñ-
íèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà» Ê³á³ Âîëîäèìèðó 
Ìèêîëàéîâè÷ó – ïðåçèäåíòîâ³ ñïîðòèâíîãî êëóáó 
«Êè¿â-Ñïîðò», ïðåçèäåíòó Ôåäåðàö³¿ íàéñèëü-
í³øèõ àòëåò³â Óêðà¿íè ³ ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòó.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№57 (5108)

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ÷åòâåðòîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,7 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç, áóä. 19.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2018 – 1264400,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷:   êîìóíàëüíå  ï³äïðèºìñòâî   «Êåðóþ÷à  êîìïàí³ÿ  ç  îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:   äëÿ  ðîçì³ùåííÿ øêîëè ç íàâ÷àííÿ âîä³¿â, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà – 5%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 5268,33 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà 

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³-
ùåííÿ íàï³âï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 9,7 êâ. ì, ÿêå ðîçòàøîâàíî â áóä. ¹ 16 íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é (áóäèíîê º 
ïàì’ÿòêîþ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ) äëÿ ðîçì³ùåííÿ: ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 

çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ïðèéìàëüíèé ïóíêò õ³ì÷èñòêè òà ðåìîíòó îäÿãó); ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 20 ÷åðâíÿ 
2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà 
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. 
Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ 
çàëè íà 2 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè 
îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äî-
äàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280 ç óðàõóâàííÿì 
çì³í äî íüîãî.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 
01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâ-
ëåíêà, 15, ê³ì. 210 (ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, 
ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 
äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ äî 18.00 14 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó. 

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 1183,33 
ãðí áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 2366,66 

ãðí áåç ÏÄÂ: 
Ðåêâ³çèòè äëÿ âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíä-

íî¿ ïëàòè:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó:
àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîí-

êóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ 

Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», 
ð/ð 26001192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå 
òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 351005, 
ªÄÐÏÎÓ: 35692211 

Óìîâè êîíêóðñó:
• îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñ-

íî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå 
ñòàðòîâî¿;

• êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:
– ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, 

âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äî-

äàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ 
ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà 
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç 
îðåíäíîþ ïëàòîþ;

– êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;

– êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà 
óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðî-
ïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò 
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã 
ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî 
îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ 
â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ 
îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîó-
òðèìóâà÷åì;

– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà – 
áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, 
óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì 
– áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

– ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ 
ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð 
çîáîâ’ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá’ºêò îðåíäè íà 
êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à, 
ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ 
òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá’ºêò áóâ 
çàñòðàõîâàíèé);

• îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé 
ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà 
³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;

• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âè-
òðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà 
îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó 
(ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó 
âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âè-
â÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ 
ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» (ïåðåäóº 
óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

• âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì;

• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà îðåíäè;

• çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ’ÿçàííÿ 
ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà 
ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 
êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

• óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³-
òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, 
äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

• ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ 
òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;

• âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ 
çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðåìîæöþ 
êîíêóðñó â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà 
îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ 
ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè 
ïåðåìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîó-
òðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â 
ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

• àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòà-
ºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì 
êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè 
äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè 
äîãîâîðó îðåíäè;

• äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó 
óêëàäàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³äïîâ³äíî äî 
óìîâ Òèïîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó 
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280;

• óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó íà 
îá’ºêò îðåíäè òà îáîâ’ÿçêîâå äîòðèìàííÿ 
îðåíäàðåì éîãî óìîâ.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcitv.
gov.ua

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðè-
ì³ùåííÿ ïëîùåþ 14,2 êâ. ì, ÿêå ðîçòàøîâàíî íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà 

«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â áóäèíêó ¹ 2 íà âóë. ²âàíà Ìàçå-
ïè (áóäèíîê º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ) äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
(êàá³íåò çàáîðó á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó).

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 20 ÷åðâíÿ 
2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà 
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. 
Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ 
çàëè íà 2 ïîâåðñ³. 

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè 
îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äî-
äàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280 ç óðàõóâàííÿì 
çì³í äî íüîãî.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 
01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâ-
ëåíêà, 15, ê³ì. 210 (ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, 
ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 
äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ äî 18.00 14 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 4744,67 
ãðí áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 9489,34 

ãðí áåç ÏÄÂ:
Ðåêâ³çèòè äëÿ âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíä-

íî¿ ïëàòè:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó:
àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîí-

êóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³

Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå 
ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà, ð/ð 26005052726989 Ïóáë³÷íå 
àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», 
ÌÔÎ: 300711, ªÄÐÏÎÓ: 26188550

Óìîâè êîíêóðñó:
• îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñ-

íî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå 
ñòàðòîâî¿;

• êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:
• ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, 

âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äî-

äàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ 
ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà 
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç 
îðåíäíîþ ïëàòîþ;

• êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé 
îá’ºêò îðåíäè;

• êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà 
óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðî-
ïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò 
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã 
ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî 
îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ 
â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ 
îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñî-
óòðèìóâà÷åì;

• åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà – 
áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, 
óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì 
– áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

• ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ 
ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð 
çîáîâ’ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá’ºêò îðåíäè íà 
êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à, 
ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ 
òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá’ºêò áóâ 
çàñòðàõîâàíèé); 

• îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé 
ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà 
³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;

• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âè-
òðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà 
îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó 
(ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó 
âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âè-
â÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ 
ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» (ïåðåäóº 
óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

• âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüî-
âèì ïðèçíà÷åííÿì;

• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà îðåíäè;

• çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ’ÿçàííÿ 
ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñî-
âî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ 
îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ 
ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³ä-
ïèñàííÿ äîãîâîðó);

• óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³-
òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, 
äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

• ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ 
òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;

• âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ 
çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðåìîæöþ 
êîíêóðñó â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà 
îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ 
ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè 
ïåðåìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñî-
óòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â 
ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

• àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòà-
ºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì 
êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè 
äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè 
äîãîâîðó îðåíäè;

• äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó 
óêëàäàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³äïîâ³äíî äî 
óìîâ Òèïîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó 
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280;

• óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó íà 
îá’ºêò îðåíäè òà îáîâ’ÿçêîâå äîòðèìàííÿ 
îðåíäàðåì éîãî óìîâ.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.
gov.ua

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

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Çàãàëüíà 

ïëîùà, 
êâ. ì

Îðåíä-
íà 

ñòàâêà 
ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 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)

1,2 ïîâåðõè òà 
ï³äâàë âóë. Ãíàòà Þðè, 9, ë³ò. À 94,0 1 Ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 äí³ 13,39 1258,33 1510000,0

2

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

Ñëîá³äñüêà, 7, 
òåë.541-06-96)

×àñòèíà 
íåæèòëîâî¿ 

ñïîðóäè (áåòîííå 
ïîêðèòòÿ)

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, îçå-
ðî «Ðàéäóãà», 6, – ÓËÃÒÑ 50,00 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 94,33 4716,50 943300,00

3

×àñòèíà 
íåæèòëîâî¿ ñïî-
ðóäè (áåòîííèé 

ìàéäàí÷èê)

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, ïëÿæ 
«Ïåðåäì³ñòíà Ñëîá³äêà», 

á/í 4, ìàéäàí, ïëÿæ 
«Çîëîòèé»

110,00 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 88,90 9778,55 1955710,0

4

×àñòèíà 
íåæèòëîâî¿ ñïî-
ðóäè (áåòîííèé 

ìàéäàí÷èê)

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí,ïëÿæ 
«Ïåðåäì³ñòíà Ñëîá³äêà», 

á/í 4, ìàéäàí, ïëÿæ 
«Çîëîòèé»

190,00 4

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ (ñåçîííî ç 01 òðàâíÿ ïî 31 æîâòíÿ 
êàëåíäàðíîãî ðîêó)

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 59,26 11260,13 3378040,0

5

ÊÏ ÌÀ «Êè¿â» (Æóëÿíè) 
03036, ì. Êè¿â, ïðîñï. 
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 79 

339-23-49

1 ïîâåðõ ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 
81, ë³ò. Ã 44,4 6% Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 70,87 3146,510 629300,00

6

Êè¿âñüêèé óí³âåð-
ñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà 
Ãð³í÷åíêà 04053, ì. 

Êè¿â, âóë. Áóëüâàðíî-
Êóäðÿâñüêà, 18/2, 

272-14-11

1 ïîâåðõ âóë. Ñòàðîñ³ëüñüêà, 2 2,0 12%
ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî àâòîìàòó, ùî 

â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â îñâ³òíüîìó 
çàêëàä³

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 äí³ 275,00 550,00 55000,00

7

Êîìóíàëüíå àâòî-
òðàíñïîðòíå ï³äïðè-

ºìñòâî ¹ 273904 
ÊÀÏÒ-273904 (ïðîñï. 

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

3 ïîâåðõ âóë. Îõòèðñüêà, 8, ë³ò. Ã 47,7 8 ðîçì³ùåííÿ îô³ñó
Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 97,41 4646,67 697000,00

8 2 ïîâåðõ âóë. Îõòèðñüêà, 8, ë³ò. Ã 33,5 8 ðîçì³ùåííÿ îô³ñó
Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 91,34 3060,00 459000,00

9 1 ïîâåðõ âóë. Îõòèðñüêà, 8, ë³ò. Â 257,6 10 ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³, ùî çä³éñíþº òåõí³÷-
íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 äí³ 94,17 24258,33 2911000,0

10

ÊÏ «Æèòí³é ðèíîê» 
04071, ì. Êè¿â, âóë. 

Âåðõí³é Âàë, 16, 
òåë.482-55-58

1 ïîâåðõ

âóë. Âåðõí³é Âàë, 16

40,80 5
ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðî-
äàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 142,97 5833,33 1400000,0

ï³äâàë 75,20 6 ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 95,74 7200,0 1440000,0

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çíåðòàòèñü 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, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Øóêàºìî ñâ³äê³â ÄÒÏ, ÿêå ñòàëîñÿ 21.04.2018 ðîêó î 12.50 íà ï³øî-
õ³äíîìó ïåðåõîä³ íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Â. Æèòîìèðñüêà ³ Ãîí÷àðà â 
ì. Êèºâ³. Ïðîõàííÿ äî òèõ, õòî ìàº áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ, çàòåëåôîíóâàòè 
çà íîìåðîì (097) 104-49-72.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 62282

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»

1 ЧЕРВНЯ о 10.00, у Міжнародний день захисту 
дітей, традиційно відбудеться урочиста церемонія 
вручення творчих стипендій голови Київської міської 
державної адміністрації талановитим дітям – учням 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів системи Департаменту культури. Традиція 
фінансової підтримки творчих прагнень юних киян 
існує з 1997 року, коли за ініціативи Департаменту 
культури розпорядженням КМДА було встановлено 
45 стипендій у розмірі 300 гривень кожна. Поступово 
їх кількість та сума збільшувалися. Останні п’ять 
років діти отримують вже 75 стипендій у розмірі 
1000 гривень кожна. Цьогоріч матеріальні нагоро-
ди голови КМДА отримають багаторазові лауреати 
престижних мистецьких конкурсів, що відбулися у 
різних країнах світу, зокрема у США, Франції, Італії, 
Угорщині, Іспанії, Польщі, Латвії тощо 

ПЕРШИЙ Київський бал відбу-
деться 1-2 червня на Контрактовій 
площі і збере понад 70 тис. гостей 
та учасників з усієї України. Він 
проходитиме вперше в історії міс-
та, формат – демократичний, для 
всіх охочих, вхід вільний. 

«На два дні ми перетворимо 
Контрактову на найбільшу танцю-
вальну площу Європи, де зберуться 
прихильники активного способу 
життя – будуть майстер-класи 
від відомих хореографів, безліч 

живої музики, спілкування з зір-
ками сцени, знаними спортсме-
нами, зокрема, футболістами та 
тренерами. Кожен глядач стане 
учасником свята, для когось це 
стане стимулом записатися до 
школи танців чи спортивної секції. 
Сподіваємось, що Київський бал 
започаткує нові традиції здорового 
сімейного відпочинку і стане ві-
зитівкою нашого європейського 
міста», – зазначила організатор 
заходу Марина Ігнатуша. 

Під час балу 1 червня, у День за-
хисту дітей, планується встановити 
рекорд України – близько однієї 
тисячі дітей одночасно танцю-
ватимуть вальс. Протягом друго-
го дня балу, 2 червня, на сцену 
вийдуть досвідчені танцюристи, 
серед яких – учасники Асоціації 
університетів третього віку, які 
покажуть вправність у «срібному 
вальсі». Підтримають їх народна 
артистка України Валентина Сте-
пова та заслужений артист України 
Григорій Чапкіс. 

Розважальну програму вести-
муть популярні радіо-діджеї. Під 
час балу в онлайн-режимі відбу-
деться Національний відбір учас-
ників міжнародного музичного 
конкурсу «Берлінська перлина» 
(Berlinare Perle). Журі відбору очо-
лить народний артист України, 
артист ЮНЕСКО в ім’я миру Гер-
ман Макаренко. Гості з Польщі 
запропонують власну танцювальну 
програму, а в естрадній частині лу-
натимуть виступи відомих співаків. 

Автограф-сесії, квітковий парад 
та різноманітні навчальні студії 
проходитимуть упродовж двох днів 
балу, а волонтерами-танцюриста-
ми, які заохочуватимуть глядачів 
стати учасниками хореографічних 
постановок, будуть дебютанти 
цьогорічного Віденського балу 
у Києві 

ІЗ 28 ТРАВНЯ до 30 листопада за розпорядженням 
КМДА буде тимчасово обмежено рух транспортних 
засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару 
на вулиці Діловій від будинку № 1/2 до будинку № 13. 
Ці зміни дадуть змогу безпечно прокласти мережі 
водопостачання і каналізування, підключити їх до 
дощової каналізації та влаштувати автопідʼїзд до 
житлово-офісного комплексу із вбудовано-прибу-
дованими приміщеннями та паркінгом на вулиці 
Діловій, 5 у Печерському районі, який будує ТОВ 
«Сучасний квартал». 

Товариство зобовʼязано дотримуватись вимог 
законодавства щодо порядку виконання заходів, роз-

робити та погодити в Управлінні патрульної поліції у 
м. Києві та подати на затвердження до Департаменту 
транспортної інфраструктури схему організації до-
рожнього руху на період будівельних робіт. Під час 
їх виконання буде забезпечено вільний і безпечний 
прохід пішоходів та проїзд транспортних засобів. 

Після завершення запланованих робіт товариство 
має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів 
та передати їх за актом КП «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них Печерського району». Технічні 
ж засоби регулювання дорожнього руху передадуть КП 
«Центр організації дорожнього руху» 

3 ЧЕРВНЯ з 08.00 до 15.00 у 
Києві традиційно відбудеться 
спортивно-масовий благодійний 
захід «Пробіг під каштанами». З 
метою популяризації та розви-
тку фізичної культури і спорту 
відповідну ініціативу БФ «Про-
біг під каштанами» підтримано 
розпорядженням КМДА. 

У зв’язку із заходом у цей день 
з 08.00 до 15.00 обмежать рух усіх 
видів транспортних засобів за 
маршрутом пробігу: Михайлів-
ська площа – Володимирський 
проїзд – Софійська площа – вул. 
Володимирська – вул. Богдана 
Хмельницького – вул. Хреща-
тик – Майдан Незалежності та у 
зворотному напрямку. 

Крім того, для монтажу та де-
монтажу сценічних конструкцій 
з 09.00 2 червня до 15.00 3 червня 
обмежать рух на Михайлівській 
площі та з 21.00 2 червня до 15.00 
3 червня – у Володимирському 
проїзді. Департаменту транспорт-

ної інфраструктури доручено 
внести зміни в роботу маршрутів 
наземного пасажирського тран-
спорту, шлях слідування яких 
проходить названими вулицями 
(про що буде повідомлено до-
датково). 

У 26-му марафоні «Пробіг під 
каштанами» візьмуть участь по-
над 10 000 осіб. Кошти, зібрані у 
рамках проекту, спрямують на 
придбання необхідного облад-
нання та витратних матеріалів 
для Центру дитячої кардіології 
та кардіохірургії МОЗ України. За 
16 років завдяки Пробігу вдалося 
зібрати для дітей, хворих на по-
роки серця, майже півмільйона 
доларів. 

Зареєструватись та отри-
мати детальну інформацію 
можна на офіційний сторін-
ці проекту (http://probeg.kiev.
ua/) та на сторінці у Facebook 
(https://www.facebook.com/
events/1937887829858878/) 

ХІД робіт із капітального ремонту вул. Алма-Атинської перевірили 
міжнародні експерти, повідомили у КК «Київавтодор». Так, у вересні 
2017 року для забезпечення незалежного контролю за якістю онов-
лення столичних магістралей і ефективністю використання коштів 
на їх ремонт був підписаний меморандум про співпрацю між КМДА, 
КК «Київавтодор» та Національним Секретаріатом Ініціативи CoST. 

Нещодавно відбулася перевірка незалежними міжнародними 
експертами ходу робіт на вул. Алма-Атинській, де наразі триває 
капремонт як самої вулиці, так і шляхопроводу. 

У «Київавтодорі» зазначили, що міжнародні експерти комплексно 
відслідковують ефективність проекту на всіх стадіях – від проектної 
документації до безпосередньо виконання робіт і технічного нагляду. 

Звіти щодо оцінки проведених заходів будуть опубліковані згодом 

На вулиці Діловій замінять мережі 
водопостачання і каналізування

У «Пробігу під каштанами» 
візьмуть участь 10 000 осіб

Виконання дорожніх робіт 
на Алма-Атинській перевірили 
міжнародні експерти

Талановиті кияни 
отримають творчі 
стипендії голови КМДА

На Контрактовій площі 
відбудеться перший Київський бал
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