
Сміттєспалювальний 
завод «Енергія» 
повертають 
в управління міста 
Із 1 серпня сміттєспалювальний завод 
«Енергія» переходить під контроль КП 
«Київтеплоенерго». Щоб здійснити повно-
цінну передачу обладнання, необхідно 
повністю утилізувати залишки відходів у 
бункерах. Із цією метою завод тимчасово 
припинить приймати нове сміття. Це плано-
ва технологічна вимога, що не спричинить 
негативних наслідків для функціонування 
міста. Планується, що завод припинить 
прийом відходів після 25 липня і до по-
вного спалення залишків відходів. Обсяг 
сміття, що підлягав утилізації на «Енер-
гії», тимчасово перенаправлятиметься 
на сортувальні станції і полігони. У КП 
«Київтеплоенерго» зазначають, що при-
зупинка прийому відходів технологічно 
необхідна, вона триватиме лише кілька 
днів для передачі об’єкта. 

Нагадаємо, навесні завершилася угода 
з «Київенерго». Місто, враховуючи низку 
чинників, прийняло рішення повернути 
контроль над об’єктами теплоенергетичного 
комплексу – близько 2,6 тисячі кіломе-
трів теплових мереж, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, а 
також єдиний працюючий в Україні сміт-
тєспалювальний завод «Енергія». Цей 
крок здійснений, у першу чергу, з метою 
подальшої модернізації обладнання та 
теплових мереж, а також покращення 
сервісу для киян. 

За минулий тиждень 
понад 3400 киян 
обстежилися в рамках 
проекту «Лікар 
у Вашому домі» 

Від початку роботи проекту «Лікар у Вашому 
домі» у всіх районах столиці за минулий 
тиждень обстеження пройшли понад 3 453 
киян. Як повідомив перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник, серед обстеже-
них 1418 осіб страждають на підвищений 
тиск, 374 особи мають підвищений рівень 
холестерину, а у 210 осіб виявлено підви-
щені показники рівня цукру крові. Окрім 
того, низка обстежених мають надмірну вагу, 
зловживають палінням цигарок та алкоголем. 

«Кожен, хто пройшов обстеження, отри-
мав рекомендації щодо здорового способу 
життя та рекомендацію звернутися до свого 
лікаря», – зазначив Микола Поворозник. 

У мерії відзначать 
28-у річницю підняття 
українського прапора 
в столиці 

Сьогодні о 12.00 у Колонній залі мерії 
(Хрещатик,36) відбудеться урочистий захід 
із нагоди відзначення Дня українського 
національного прапора в Києві. В рамках 
святкування пройде фотовиставка подій 
28-річної давнини. Також буде представ-
лено національний прапор, який 24 липня 
1990 року замайорів над столицею. За-
плановано святковий концерт. 

Учасники заходу: Олексій Резніков – за-
ступник голови КМДА з питань здійснення 
самоврядних повноважень; Олександр 
Омельченко – голова депутатської фракції 
Київради «Єдність».
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Оновлений «Святошин» 
вразить комфортом
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У П’ЯТНИЦЮ перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник провів виїзну на-
раду та перевірив як триває комплекс заходів 
з поліпшення транспортної інфраструктури 
біля станції метро «Святошин» та її капіталь-
ного ремонту. 

«Наразі виконано демонтажні роботи шту-
катурки та кахельної плитки у вестибюлі № 1 
та прилеглому підземному переході, роботи із 
гідроізоляції колійних стін. Ведуться роботи 
зі штукатурення колійної стіни, облицювання 
керамогранітною плиткою стін вестибюля та 
підземного переходу. Споруджуються шахти 
ліфтів біля виходів із підземного переходу 

№№ 2, 3 та платформенної частини станції, 
відбувається заміна кабельної продукції. Ви-
конано заміну конструкцій сходових маршів 
на виході № 3, виконуються роботи із заміни 

конструкцій сходових маршів 
на виході № 2. Також ведуться 
демонтажні роботи на гранітних 
підлогах вестибюля № 1 та під-
земного переходу», – повідомив 
перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. 

За його словами, загалом у рамках ремонту 
заплановано здійснити: заміну архітектурного 
оздоблення вестибюлів, платформи та під-

земних переходів; заміну електрообладнання, 
електричних та слабкострумних кабелів, сан-
технічного обладнання, системи часофікації; 
заміну вікон кас та вхідних/вихідних груп дверей 
типу «Метро»; заміну систем автоматичного 
проходу пасажирів, кабін контролерів; заміну 
оздоблення накриття 6 виходів із підземного 
переходу; заміну гранітного покриття сходо-
вих маршів 6 виходів із підземного переходу; 
роботи із гідроізоляції станції; улаштування 5 
ліфтів для маломобільних груп населення та 1 
вертикального підйомника; заміну пристроїв 
телеспостереження, гучномовного оповіщення, 
пожежної та охоронної сигналізації, приборів 
освітлення; улаштування тактильних смуг для 
людей із вадами зору; заміну пасажирської 
навігації тощо. 

«Окрім цього, на прилеглій території запла-
новано здійснити низку заходів із благоустрою, 
а в наступному році – замінити дорожнє по-
криття на вул. Депутатській та на площі Героїв 
Бресту», – зазначив перший заступник голови 
КМДА. – Також у рамках реконструкції місто 
розглядає можливість облаштування наземної 
мережі санвузлів. Загалом ремонтні роботи 
на станції метрополітену «Святошин» та на 
прилеглій території планують завершити до 
кінця року»  �

Ремонтні роботи на станції метрополітену «Святошин» та на 
прилеглій території планують завершити до кінця року. Наразі 
виконано демонтаж штукатурки та кахельної плитки у вестибюлі 
№ 1 та прилеглому підземному переході, гідроізоляцію колійних 
стін. Окрім цього споруджуються шахти ліфтів біля виходів із 
підземного переходу №№ 2, 3 та платформенної частини станції, 
триває заміна кабельної продукції тощо. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Капремонт станції метрополітену та прилеглої території 
планують завершити до кінця року 

На станції столичного метрополітену «Святошин» у рамках проведення капремонту виконано демонтаж штукатурки та кахельної плитки у вестибюлі № 1 
та прилеглому підземному переході, тривають роботи з гідроізоляції колійних стін тощо
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Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 23.05. 2018 року № 852/4916

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, перебувають у володінні та користуванні публічного акціонерного 
товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал»,  дозвіл на  списання 

шляхом ліквідації яких надається

№
Найменування основних 

засобів та їх технічні харак-
теристики

Дата введення в 
експлуатацію

Первісна балан-
сова вартість,  

грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
01.10.2016, грн

Знос, грн Підстава для 
списання

1

Водопровідна  мережа на 
вул. М. Донця (Затонського) 
діаметр 150,0 мм, протяж-

ність 273,9 м, чавун,  
інв. № 023013

1978 85196,02 20650,76 64545,26
Акт на списання 
основних засобів 

від 04.10.2016  
№ 29

2

Водопровідна  мережа на 
просп. Відрадному (Ново-

Ніжинська (Чубаря) діаметр 
200,0 мм, протяжність 417,45 

м, чавун,  інв. № 021250

1951 110792,35 9415,65 101376,70
Акт на списання 
основних засобів 

від 04.10.2016  
№ 29

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà     
Â. Êëè÷êî

Про  списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 852/4916 від 23 травня 2018 року

Відповідно до частини  п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рішення  Київ-
ської  міської  ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів   з 
балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», врахову-
ючи звернення  комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» від 22 
вересня  2016 року № 114/5578 та  публічного акціонерного товариства  «Акціонерна компанія «Київводоканал» 
від  09 листопада  2016 року № 5431/41/36/02-16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у поновленні приватному підприємству 
«ЛОЙД ТРАНС» договору оренди земельної ділянки від 

19.07.2005 № 66-6-00282 для будівництва, експлуатації 
та обслуговування магазину з кафе на бульв. Перова, 12-а 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 810/4874 від 17 травня 2018 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 96, 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі», пунктів 8.4, 11.4, 
11.5 договору оренди земельної ділянки від 19.07.2005 № 66-6-00282, укладеного між Київською міською радою 
та приватним підприємством «ЛОЙД ТРАНС» для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину з кафе на 
бульв. Перова, 12-а у Дніпровському районі м. Києва, враховуючи неналежне виконання своїх обов’язків орендарем, 
зокрема те, що забудова земельної ділянки не завершена протягом дванадцяти років та використовується земельна 
ділянка не за цільовим призначенням, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відзначення на території міста Києва 
250-річчя Коліївщини

Рішення Київської міської ради № 808/4872 від 17 травня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вшанування борців за волю 

України та національну і соціальну справедливість, дослідження та вшанування боротьби українського народу проти 
іноземних загарбників на всіх етапах його історії, збереження української національної пам’яті, консолідації та роз-
витку історичної свідомості мешканців Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 17.05.2018 № 806/4870

Звернення
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо ухвалення 

Антиолігархічного пакета докорінних перетворень

Про звернення Київської міської ради до Верховної 
Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакета 

докорінних перетворень
Рішення Київської міської ради № 806/4870 від 17 травня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Київської 
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïóáë³÷íîìó  àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

1.1. Äîçâîëèòè ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
îñíîâí³ çàñîáè,  çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

1.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ 
äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü  çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

1.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà     
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«ËÎÉÄ ÒÐÀÍÑ» ó ïîíîâëåíí³ íà 1 ð³ê äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0514 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:081:0058) 
â³ä 19.07.2005 ¹ 66-6-00282, óêëàäåíîãî ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì «ËÎÉÄ ÒÐÀÍÑ» äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ç êàôå 
íà áóëüâ. Ïåðîâà, 12-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 28.12.2004 ¹ 1123/2533 «Ïðî ïåðå-
äà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ËÎÉÄ ÒÐÀÍÑ» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ç êàôå íà áóëüâ. 
Ïåðîâà, 12-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

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

2.1. Ïðî³íôîðìóâàòè ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî 
«ËÎÉÄ ÒÐÀÍÑ» ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
ó ñåìèäåííèé ñòðîê ç ìîìåíòó íàáðàííÿ íèì 
÷èííîñò³.

2.2. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî 
çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà     
Â. Êëè÷êî

ðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè» 
¹ 2408à â³ä 17.07.2015.

5. Çåìëÿ – âëàñí³ñòü íàö³¿:
– «Ïðî çàáîðîíó òîðã³âë³ çåìëåþ ñ³ëüñüêîãîñ-

ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ» ¹ 2906 â³ä 19.05.2015.
Ö³ çàêîíîïðîåêòè ñïðÿìîâàí³ íà ï³äðèâ ñàìèõ 

îñíîâ îë³ãàðõ³÷íîãî ëàäó â Óêðà¿í³. Íåîáõ³äíî 
ÿêíàéøâèäøå çàïóñòèòè öåé ïðîöåñ, áî ÷àñó 
íà áóòàôîðí³ ðåôîðìè âæå íåìàº – â³êíî ìîæ-
ëèâîñòåé äëÿ äîêîð³ííèõ ïåðåòâîðåíü â Óêðà¿í³ 
çà÷èíÿºòüñÿ, à íàñë³äêîì çàëèøåííÿ îë³ãàðõ³â 
ïðè âëàä³ ìîæå ñòàòè âòðàòà äåðæàâè.

Íàãîëîøóºìî, ùî ïðîâåäåííÿ ðåàëüíî¿ 
äåîë³ãàðõ³çàö³¿ áóëî îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ âèìîã 

Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, à ñüîãîäí³ º íàéïåðøèì 
çàâäàííÿì â³ä âàøîãî ïðàöåäàâöÿ – Óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó.

Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ìè, äåïóòàòè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèìàãàºìî â³ä Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íåãàéíî âíåñòè íà ðîçãëÿä òà 
óõâàëèòè Àíòèîë³ãàðõ³÷íèé ïàêåò äîêîð³ííèõ 
ïåðåòâîðåíü.

Ò³ëüêè òàêèì øëÿõîì ìè âèòÿãíåìî Óêðà¿íó 
ç ÿìè êîðóïö³¿, çóáîæ³ííÿ òà â³éíè.  

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà     
Â. Êëè÷êî

1. Ó òðàâí³ 2018 ðîêó óðî÷èñòî â³äçíà÷èòè 
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà 250-ð³÷÷ÿ Êîë³¿âùèíè.

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 21.12.2017 ¹ 1052/4059 «Ïðî â³ä-
çíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ Êèºâà ïàì’ÿòíèõ äàò òà 
þâ³ëå¿â ó 2018 ðîö³», äîïîâíèâøè éîãî àáçàöîì 
37 òàêîãî çì³ñòó «29 òðàâíÿ – 250 ðîê³â â³ä äíÿ 
ïî÷àòêó Êîë³¿âùèíè».

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè 
çì³íè äî ñâî¿õ àêò³â â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, 
òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà     
Â. Êëè÷êî

Íàéá³ëüø³ âèêëèêè, ÿê³ ñüîãîäí³ ïîñòàëè ïå-
ðåä óêðà¿íöÿìè, öå – â³éíà, êîðóïö³ÿ ³ òîòàëüíå 
çóáîæ³ííÿ íàö³¿. Àëå íàéñòðàøí³øå – íåïåâí³ñòü 
ó çàâòðàøíüîìó äí³, òðèâîãà êîæíîãî óêðà¿íöÿ 
çà ìàéáóòíº ä³òåé. Ïðè÷èíîþ öüîãî º îë³ãàðõ³ÿ.

Ïî-ïåðøå, îë³ãàðõ³ÿ º îñíîâîþ ñèñòåìíî¿ 
êîðóïö³¿. Ïîïðè ñòâîðåííÿ íîâèõ àíòèêîðóïö³é-
íèõ îðãàí³â ³ çàäåêëàðîâàíó íà íàéâèùîìó ð³âí³ 
áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ, ¿¿ ð³âåíü ëèøå çðîñòàº. 
Áîðîòüáà òðèâàº ëèøå ç îêðåìèìè ïðîÿâàìè 
êîðóïö³¿, à öå íå ìîæå ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó 
ñèñòåìíî. Áî íå òîðêàºòüñÿ ¿¿ îñíîâè – îë³ãàðõ³¿, 
ÿêà º çðîùåííÿì âåëèêîãî êðèì³íàëüíîãî êàï³-
òàëó ç äåðæàâíîþ âëàäîþ. Àäæå ñàìå îë³ãàðõè 
çàëèøàþòüñÿ ãîëîâíèìè àêö³îíåðàìè âëàäè 
â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì ÷âåðò³ ñòîë³òòÿ. Öå âîíè 
êîðóìïóþòü óâåñü äåðæàâíèé àïàðàò, çà ùî 
îòðèìóþòü ìîæëèâîñò³ çà áåçö³íü ïðèâàòèçóâàòè 
ï³äïðèºìñòâà òà òâîðèòè ïðèâàòí³ ìîíîïîë³¿, 
íå ïëàòèòè ïîäàòê³â ³ âèâîçèòè íàãðàáîâàíå â 
îôøîðè, «îñâîþâàòè» äåðæàâíèé áþäæåò ÷å-
ðåç ð³çíîìàí³òí³ òåíäåðè òà äîòàö³¿, îáêëàäàòè 
óêðà¿íö³â íåïîì³ðíèìè òàðèôàìè òà ö³íàìè çà 
òîâàðè ³ ïîñëóãè. 

Ïî-äðóãå, îë³ãàðõ³ÿ º ïðè÷èíîþ çóáîæ³ííÿ 
óêðà¿íö³â. Ïàä³ííÿ ð³âíÿ æèòòÿ òîòàëüíî¿ á³ëüøîñò³ 
óêðà¿íö³â – öå çîâñ³ì íå «äåøåâèé ïîïóë³çì», à 
äîêîíàíèé ìàòåìàòè÷íèé ôàêò. Ó âèçèñêóâàí³é 
îë³ãàðõàìè Óêðà¿í³ ¿¿ ãðîìàäÿíè ìóñÿòü ïðàöþ-
âàòè çà 190 ºâðî íà ì³ñÿöü, ùî º íàéíèæ÷îþ 
÷èñòîþ ñåðåäíüîþ çàðïëàòíåþ â ªâðîï³. Öÿ 
ñóìà ó ïîíàä ï’ÿòü ðàç³â ìåíøà çà ñåðåäíþ 
çàðïëàòíþ ó êðèõ³òí³é íåïðîìèñëîâ³é Åñòîí³¿, 
ÿêà îäíî÷àñíî ç íàìè ïîçáóëàñÿ êîëãîñïíîãî 
ñîâºöüêîãî ÿðìà, ìàéæå â ÷îòèðè ðàçè ìåíøà 
çà ñåðåäíþ çàðîá³òíó ïëàòó â Ïîëüù³, ÿêà ïî-
÷èíàëà ç íèæ÷èõ ïîð³âíÿíî ç Óêðà¿íîþ ñòàðòîâèõ 
ïîçèö³é íà ïî÷àòêó 90-õ ðð., ³ íàâ³òü ìåíøà, í³æ 
ó ñóñ³äí³õ Á³ëîðóñ³ òà Ìîëäîâ³.

Ïî-òðåòº, îë³ãàðõè º ëþòèìè âîðîãàìè ñåðåä-
íüîãî êëàñó. Âîíè ïàí³÷íî áîÿòüñÿ êîíêóðåíö³¿, 
ÿêà ï³äðèâàº ¿õíþ ìîíîïîë³þ ÿê íàéøâèäøèé 
ñïîñ³á îòðèìàííÿ íàäïðèáóòê³â. Îë³ãàðõè ïðàãíóòü 
çàêð³ïà÷èòè óêðà¿íö³â, çìóñèòè íàö³þ ïðàöþâàòè 
íà ñåáå çàï³âäóðíî, àëå êóïóâàòè – âòðèäîðîãà. 
Òîìó îë³ãàðõ³ÿ í³êîëè íå äàñòü ï³äíÿòè ãîëîâó ñå-
ðåäíüîìó êëàñó. ßê íàñë³äîê, ñåðåä ïðàöüîâèòèõ 
óêðà¿íö³â º ëèøå 3-5% ðåàëüíîãî ñåðåäíüîãî 
êëàñó, à â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ – â³ä 40 äî 70%.

Ïî-÷åòâåðòå, îë³ãàðõ³ÿ çàö³êàâëåíà ó â³éí³ áåç 
ê³íöÿ. Áî ïîêè Íàö³ÿ âîþº, îë³ãàðõè ìàðîäåð-
ñòâóþòü. Âîíè ãåíäëþþòü ³ç êðà¿íîþ-àãðåñîðîì 
òà âåäóòü òîðã³âëþ íà êðîâ³ ç îêóïîâàíèìè 
òåðèòîð³ÿìè. Ïîêè öèâ³ë³çîâàíèé ñâ³ò âïðîâà-
äæóº ñàíêö³¿, âëàäà Óêðà¿íè... íàðîùóº íà 28% 
òîâàðîîá³ã ³ç êðà¿íîþ-àãðåñîðîì, à ãðîìàäÿíè 
Ìîñêîâ³¿, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî ñàíêö³éíèõ ñïèñê³â 
ªâðîïè òà ÑØÀ, äîñ³ âîëîä³þòü òðåòèíîþ 
óêðà¿íñüêèõ îáëåíåðãî.

ªäèíèé øëÿõ ïîäîëàòè îë³ãàðõ³þ – öå çàïðî-
âàäèòè â æèòòÿ Àíòèîë³ãàðõ³÷íèé ïàêåò äîêîð³ííèõ 
ïåðåòâîðåíü, ìàéæå âñ³ çàêîíîïðîåêòè ÿêîãî 
çàðåºñòðîâàí³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³:

1. Ïîâåðíåííÿ êàï³òàë³â ç îôøîð³â i ë³êâ³äàö³ÿ 
ñõåì âèâåäåííÿ ãðîøåé ç Óêðà¿íè:

– «Ïðî äåíîíñàö³þ Êîíâåíö³¿ ì³æ Óðÿäîì 
Óêðà¿íè ³ Óðÿäîì Ðåñïóáë³êè Ê³ïð ïðî óíèêíåííÿ 
ïîäâ³éíîãî îïîäàòêóâàííÿ òà çàïîá³ãàííÿ ïîäàò-
êîâèì óõèëåííÿì ñòîñîâíî ïîäàòê³â íà äîõîäè 
òà Ïðîòîêîëó äî íå¿» ¹ 0001-1 â³ä 02.12.2014;

– «Ïðî ïîâåðíåííÿ êàï³òàë³â, ùî ïåðåáóâàþòü 
òà çàðåºñòðîâàí³ â Ðåñïóáë³ö³ Ê³ïð, îôøîðíèõ 
çîíàõ òà ³íøèõ þðèñäèêö³ÿõ, çâ³ëüíåíèõ â³ä 
ïîäâ³éíîãî îïîäàòêóâàííÿ, àáî òèõ, ùî ìàþòü 
ï³ëüãîâèé ðåæèì îïîäàòêóâàííÿ» ¹ 1112 â³ä 
28.11.2014.

2. Äåìîíîïîë³çàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ îë³ãàðõ³÷íî¿ 
ìîäåë³ åêîíîì³êè:

– «Ïðî ë³êâ³äàö³þ ïðèâàòíèõ ìîíîïîë³é» 
¹ 1109 â³ä 28.11.2014.

3. Çàáîðîíà ïðèâàòèçàö³¿ ñòðàòåã³÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ:

– «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ìàéíà» (ùîäî 
ìîðàòîð³þ íà ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ìàéíà 
äî ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ ó äåðæàâ³)» ¹ 2424à â³ä 
21.07.2015.

4. Äåîë³ãàðõ³çàö³ÿ åíåðãåòèêè òà ñïðàâåäëèâ³ 
òàðèôè:

– «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ 
àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî çàáåçïå÷åííÿ åíåðãåòè÷íî¿ 
áåçïåêè Óêðà¿íè)» ¹ 6341 â³ä 11.04.2017;

– «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ðèíîê ïðèðîäíîãî ãàçó» (ùîäî îñîáëèâîñòåé 
ôóíêö³îíóâàííÿ ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñèñòåìè)» 
¹ 6583 â³ä 12.06.2017;

– «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ 
àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ïðè-

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî óõâàëåííÿ 
Àíòèîë³ãàðõ³÷íîãî ïàêåòà äîêîð³ííèõ ïåðåòâîðåíü 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà íà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó òà 
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà     
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 76 (1888), вівторок, 24 липня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
24 липня 2018 р.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â ÏðÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»!
ÏðÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» ³íôîðìóº, ùî ç 21.06.2018 íàáðàëà ÷èííîñò³ ïîñòàíîâà 

Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, â³ä 21.06.2018 ¹ 542 «Ïðî ñõâàëåííÿ ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðà-
ìè Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
íà 2018 ð³ê.

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àº ïîåòàïíå âèêîíàííÿ çàõîä³â ïî îíîâëåííþ 
îñíîâíèõ çàñîá³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíî¿ òà áåçïåðåá³éíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà âîäîâ³äâåäåííÿ.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,14 êâ. ì ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Ì³ñòà Øàëåòò âóë., 1-à (ÇÍÇ ¹ 258). Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2018 – 423000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿» (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, òåë. 292-03-98).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ³íîçåìíèõ 

ìîâ äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â (4%), ïîãîäèííî, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ïí-ïò (12.00-20.00), ñá-íä (10.00-12.00) Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1086,62 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 

02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó 
ïðèì³ùåííÿ 1, 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 87,30 êâ.ì ó áóä³âë³ ÄÍÇ ¹556 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñâîáîäè,32-à, 
âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1423986,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 4746,62 ãðí (áåç ÏÄÂ), 
(4%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ïðîâåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ îñâ³òè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà,35, òåë. 425-03-60.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

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.
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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 63475

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»

КИЇВСЬКА місцева прокуратура №9 у судовому порядку ви-
магає повернути столичній громаді ділянки на вул. Гарматній у 
Солом’янському районі загальною площею близько 3 тис. кв. м та 
вартістю 16,5 млн грн. 

Установлено, що приватне підприємство ще у 2008 році отримало, 
а у 2016-му поновило право користування вказаними територіям 
для будівництва та експлуатації торговельно-офісного центру з 
підземним паркінгом. 

Однак з’ясувалося, що компанія майже 10 років використо-
вувала землю не за цільовим призначенням, не здійснювала на 
ній будівництво та мала заборгованість з орендної плати. При 
цьому рішення про поновлення її права користування наді-
лом було прийнято з порушеннями закону та без проведення 
земельних торгів. 

Захищаючи інтереси територіальної громади, Київська місцева 
прокуратура №9 звернулась до господарського суду столиці з ви-
могою визнати незаконними та скасувати рішення та угоди про по-
новлення договору оренди, а також визнати відсутність у товариства 
права користування спірними територіями  

У Дарницькому районі відкриють 
нову початкову школу 
КИЇВРАДА підтримала рішення 
про створення двох навчальних 
закладів у Дарницькому районі – 
початкових шкіл № 334 та № 332. 
Як повідомила голова постійної 
комісії Київради з питань освіти, 
науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна 
Старостенко, в умовах інтенсивної 
забудови нові комунальні заклади 

освіти вкрай необхідні для за-
безпечення потреб маленьких 
киян. Зокрема початкову школу 
№ 334 розташують у новобудові 
на просп. Миколи Бажана, 34-а. 
Вона розрахована на 360 місць (12 
класів). Ввести заклад в експлуа-
тацію заплановано вже у вересні. 
Початкова школа № 332, що ство-

рена шляхом відокремлення від 
гімназії «Київська Русь», з’явиться 
на вул. Бориса Гмирі, 2-в. 

Зазначимо, що видатки на утри-
мання комунальних закладів здій-
снюватимуться за рахунок коштів, 
передбачених бюджетом Києва 
для головного розпорядника – 
Дарницької РДА у галузі «Освіта»  

ЗА УМОВИ підвищених температур у літній період та з метою до-
тримання законодавства щодо якості та безпечності харчових про-
дуктів, реалізація швидкопсувної продукції на столичних ярмарках 
допускається лише за умови суворого та неухильного дотримання 
температурного режиму зберігання не більше +6°. 

«У разі фіксації порушень на ярмарках, організаторами яких 
є КП, підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва КМДА, та РДА, змушені будемо ініціювати при-
пинення роботи такої ярмарки до осені», – повідомив директор 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА 
Андрій Мельничук. 

Заборона стосується м’яса свіжого та м’ясопродуктів, ковбасних 
та м’ясних виробів, молока та молочних продуктів, риби свіжої, мо-
роженої, копченої, в’яленої та інших продуктів, умови зберігання та 
реалізації яких вимагають дотримання вищевказаної температури. 
Крім того, на ярмарок не допускається продукція, що не пройшла 
ветеринарно-санітарну експертизу, та без наявності документів про 
проходження і підтвердження її безпечності та якості. 

«На численні прохання киян, відновлюючи продаж риби, молока 
та м’яса, ми значно посилюємо контроль за дотриманням вимог 
законодавства у сфері продуктової безпеки та правил організації 
ярмарків», – акцентував Андрій Мельничук  

НА ТЕРИТОРІЇ Київського зоо-
парку завершується реконструкція 
першої черги першого пускового 
комплексу, що складається з трьох 
озер – декоративного, коропового 
і пеліканового. Їх відкриють для 
відвідувачів уже цієї осені. 

«Паризький зоопарк напере-
додні своєї реконструкції роз-
дав усіх звірів і закрився на п’ять 
років, – розповів директор КП 
«Житлоінвестбуд-УКБ» Вячеслав 
Непоп. – А у нас заходи тривають 
поетапно, із доступом відвідувачів 
до основних експозицій». 

Зараз будівельні роботи першої 
черги першого пускового комп-
лексу близькі до завершення, але 
потрібен час для озеленення, бла-
гоустрою і переселення представ-
ників фауни. 

На ділянці реконструкції повністю 
замінили комунікації, облаштували 
полив території, провели зовнішнє 
освітлення. У малому озері площею 
350 куб. м риби не буде, воно призна-
чене для декоративних цілей. На його 
берегах облаштують сад каменів, 
а вода каскадом перетікатиме до 
дамби, за якою розташується озеро 
для пеліканів об’ємом 3300 куб. м і 
глибиною 2,4 м. Для зимування пта-
хів поруч із водоймою розміститься 
пташник у 100 кв. м. 

Пеліканове та коропове озера 
розділятиме міст. Об’єм коропово-

го озера – 2300 куб. м. Передбачені 
умови для зимування риб. На бе-
резі коропового озера побудують 
оглядовий амфітеатр із каскадом 
гранітних трибун, де можна ор-
ганізовувати невеликі вистави, 
презентації, лекції. 

На короповому озері розмістять 
японську альтанку, звідки можна 
спостерігати за грою коропів коі. 
Вода для підживлення водойм 
надходитиме з пробурених ар-
тезіанських свердловин і прохо-
дитиме кілька етапів очищення, 

щоб уникнути цвітіння та непри-
ємного запаху. 

Реконструкція Київського зо-
опарку розрахована на шість 
етапів. Три озера – це тільки 
частина першого етапу, куди 
також входить реконструкція 
приматника на 7,3 тис. кв. м, 
будівництво універсального во-
льєра та облаштування нового 
центрального входу на перетині 
просп. Перемоги і вул. Зоологіч-
ної. Ці об’єкти будуть завершені 
наступного року  

Продавати швидкопсувні 
продукти на ярмарках 
дозволено лише за наявності 
холодильного обладнання

У рамках реконструкції Київського зоопарку 
облаштують комплекс із трьох озер 

НАСТУПНОГО року плануєть-
ся повністю виконати роботи 
з монтажу в’язів Подільського 
мостового переходу через Дні-
про, провести зварювання стиків 
арки, а також здійснити демон-
таж монтажних опор до рівня 
метропроїзду. Про це йшлося 
під час робочої наради з питань 
будівництва зазначеного об’єкта 
за участі заступника голови КМДА 
Дмитра Давтяна. За його словами, 
вже розроблений проект монтажу 
в’язів арки мосту через Дніпро та 
проект виконання геодезичних 
робіт із 3D-спостереженням 24/7. 

Наразі триває укрупнення в’язів 
для монтажу, зварювання стиків 
арки і здійснюється антикорозій-
ний захист м/к балки жорсткості 
та арки. 

«Днями під’єднали арку, це 
перша укріплююча конструкція, 
і до кінця року встановлять 14 
в’язів, а на початку року – ще 4», 
– прокоментував Дмитро Давтян. 

Планується продовження бе-
тонування дорожньої частини 
до правого берега. 

«Насправді, обсяг роботи до-
сить значний, тому я вважаю, що 
виконувати їх треба планомірно, 

у безпечному режимі, у безпеч-
ному графіку, – сказав заступник 
голови КМДА. – Звичайно, хоті-
лося б дуже швидко все зробити, 
буквально за місяць. Та, на жаль, 
технологічно це неможливо, тре-
ба враховувати всі аспекти. До 
прикладу, зварювання стиків 
можна проводити лише після 
повного монтажу в’язів та попе-
реднього зварювання. А демонтаж 
тимчасових розпочнемо тільки 
навесні, адже технологічно це 
необхідно виконувати при по-
стійно зростаючій температурі. 
Безпека важлива»  

Роботи на Подільському мостовому переході 
тривають у межах графіку та з дотриманням 
норм безпеки 

Прокуратура вимагає 
повернути місту землю, надану 
під комерційне будівництво
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