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Запрошує парк 
на Русанівці
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В РАМКАХ капітального ремон-
ту частини парку на Русанівській 
набережній, протяжність якої – 
1,8 км, здійснили ремонтні ро-
боти на 6 гектарах зеленої зони. 
Зокрема в оновленому парку 
облаштували доріжки з ФЕМ за-
гальною площею 21 тис. кв. м, 
встановили лави й урни, висадили 
новий газон на 3,4 га. 

«Київ – місто парків. І ми 
продовжуємо надавати нове 
життя найпопулярнішим пар-
кам та скверам столиці. Сьо-
годні впорядкована ще одна 

зелена зона – парк на Русанів-
ській набережній, де раніше 
були хащі, занедбана терито-
рія. Русанівська набережна – 
це особливе місце не тільки 
для мешканців Дніпровського 
району, а й для всіх киян», – 
сказав Віталій Кличко. 

Він нагадав, що рік тому на 
Русанівському каналі повністю 
відновили комплекс із 12 світло-
музичних фонтанів, здійснили 
благоустрій території. 

За підтримки меценатів, 
якими стали місцеві підпри-

ємці, – власники магазинів та 
ресторанів, – встановили 100 
хромованих стовпчиків для пе-
решкоджання заїзду приватного 
автотранспорту на територію 
зеленої зони парку. 

Капітальний ремонт парку 
здійснювали в 2017-2018 роках. 
Його загальна вартість становить 
майже 24 млн грн. 

За словами міського голови, 
наразі роботи з благоустрою 
на Русанівській набережній 
тривають і будуть завершені 
в наступному році. Зокрема в 
2019-му в парку облаштують 
систему поливу. Також протягом 
найближчих тижнів планують 
встановити новий спортивний 
майданчик. 

 «Такої кількості зелених наса-
джень та парків немає в жодному 
місті світу. Тому наше завдан-
ня – привести в належний стан 
всі столичні парки та сквери», – 
відзначив Віталій Кличко. 

Сьогодні активні ремонтні 
роботи тривають в парку «Пар-
тизанська слава» (Дарницький 
район), Сирецькому парку (Шев-
ченківський район), парку Совки» 
(Солом’янський район), парку 
«Перемога» (Дніпровський ра-
йон), парку вздовж проспекту 
Шухевича (Деснянський район), 
Куренівському парку (Поділь-
ський район). 

Цього року до Дня міста після 
капітального ремонту в столиці 
відкрили першу чергу оновленого 
парку «Володимирська гірка», 
у червні – парк «Відрадний» в 
Солом’янському районі, першу 
чергу парку «Перемога» в Дні-
провському районі. На початку 
липня презентували відремон-
тований сквер на Подолі біля 
кінотеатру «Жовтень» та другу 
чергу парку «Наталка», а на по-
чатку серпня – першу чергу парку 
«Муромець» та скульптуру Іллі 
Муромця �

Вчора мер Києва Віталій Кличко перевірив 
результати ремонтних робіт, які здійснили 
в частині парку на Русанівській набережній 
площею 6 га. Тут облаштували нові доріжки, 
висадили газон, встановили лави й урни.

Марія КАТАЄВА | «Хрещатик»

На вулицях міста тисячі 
світильників замінять на 
LED-лампи 

У поточному році у столиці планують замінити 
близько 12 тисяч світильників вуличного 
освітлення на LED. Про це повідомив за-
ступник голови КМДА Дмитро Давтян. 

«За підрахунками експертів, Україна ви-
трачає на вуличне освітлення у 1,7 раза 
більше, ніж європейські держави, – коментує 
Дмитро Давтян. – І це зважаючи на те, що і в 
Європі ситуація з переходом на LED-лампи 
не ідеальна. Так, 50% витрат на електро-
енергію в ЄС досі припадає саме на вуличне 
освітлення». 

Він нагадав, що п’ять років тому, у 2013 
році, в ЄС вийшла директива, за якою до 
2020 року країни Євросоюзу зобов’язані 
скоротити споживання електроенергії для 
вуличного освітлення на 20%. 

«У Європейському Союзі зараз два лідери: 
Австрія і Німеччина. У цих країнах встановлю-
ють не просто LED-лампи, а «розумні» ліхтарі 
з LED-освітленням. Вони допомагають знайти 
вільні місця на парковці або змінити профіль 
світла. У цьому напрямку рухається Фінляндія, 
і навіть у Румунії цілі квартали великих міст 
переводять на сучасний вид освітлення, – 
розповів заступник голови КМДА. – Якщо 
говорити про Київ, то із загальної кількості 
світильників, що знаходяться на балансі КП 
«Київміськсвітло» (а це 135 940 одиниць), 
майже 4500 – LED. Плани на поточний рік 
амбітні, але цілком досяжні для реалізації». 

Вихідними на Хрещатику 
влаштують шкільний 
ярмарок 

18 та 19 серпня у столиці відбудеться загаль-
номіський шкільний ярмарок. Крім широкого 
асортименту шкільних товарів, на маленьких 
відвідувачів чекає активна розважальна 
програма із конкурсами, майстер-класами та 
виступами танцювальних колективів. Про це 
повідомили у Департаменті промисловості 
та розвитку підприємництва КМДА. 

«Шкільний ярмарок на Хрещатику – по-
пулярний захід, який київська міська влада 
традиційно організовує о цій порі. Це не 
просто можливість придбати дитині все необ-
хідне перед початком нового навчального 
року за доступними цінами, але і справжнє 
свято для дітей. Столичний ярмарок також 
добре знаний і в регіонах. Про це свідчить 
активність підприємців та виробників, які 
заявили цьогоріч про свою участь у ярмар-
ку», – повідомив директор Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва 
Андрій Мельничук. 

За даними організаторів заходу, заявки на 
участь у ярмарку подали підприємці з Полтав-
ської, Львівської, Черкаської, Київської, Терно-
пільської, Херсонської та Дніпропетровської 
областей. Підприємства легкої промисловості 
міста Києва також запропонують столичним 
споживачам товари шкільного асортименту 
високої якості. Зокрема на ярмарку можна 
буде придбати дитячий одяг, шкільну форму, 
ортопедичне взуття, трикотаж, канцелярське 
приладдя та багато інших супутніх товарів. 

У суботу шкільний ярмарок працюватиме 
із 09.00 до 18.00, у неділю із 09.00 до 21.00. 
Місце проведення: у межах нижнього тротуару 
вулиці Хрещатик. Вхід вільний.

 �  Занедбана колись територія стала 
комфортною зоною відпочинку
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Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 26.06.2018 року № 999/5063

Транспортний засіб,
який належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні якого надається 

комунальній службі перевезень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

№ п/п Найменування транспортного засобу 
та його технічна характеристика Рік випуску 

Первісна 
балансова 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 

вартість, грн
Підстава для списання 

1. ГАЗ 3110, державний № 58386 КТ, шасі 
№ 31100040598489,  пробіг 383024 км 2004 39 634,47 39 634,47 0,00

Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 23.03.2017 № 1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу комунальній службі перевезень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) на списання шляхом 

продажу транспортного засобу
Рішення Київської міської ради № 999/5063 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської міської ради від 19 
липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, уста-
нов та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення комунальної 
служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 
квітня 2017 року № 053/03-1660 та лист Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 квітня 2017 року № 053-3720, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 26.06.2018 року № 998/5062

Транспортні засоби,
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні за початковою 

вартістю, визначеною за результатами незалежної оцінки, яких надається 
комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Деснянського району м. Києва

№  п/п Найменування транспортних засобів та їх 
технічна характеристика

Рік ви-
пуску 

Первісна 
балансова 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
05.02.2017, грн

Підстава для 
списання 

1
ВАЗ 21043, реєстраційний № 01896КА,  шасі/
кузов № ХТА210430Т0530181 УНІВЕРСАЛ, 
пробіг 250000 км

1996 34865,0 34865,0 0,00
Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів від 
05.02.2018 № 1

2
ВАЗ 2107, реєстраційний № 13649КА, шасі/
кузов № ХТА210700Х1248746 СЄДАН, про-
біг 310000 км

1999 27993,0 27993,0 0,00
Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів від 
05.02.2018 № 2

3
ГАЗ 2705, реєстраційний № АА4368ВХ, 
шасі/кузов № ХТН27050040355978, пробіг 
205000 км

2004 53395,0 53395,0 0,00
Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів від 
05.02.2018 № 3

4
ЗАЗ 110307, реєстраційний № АА8306АХ, 
шасі/кузов № Y6D11030750075702 ХЕТЧБЕК,      
пробіг 212000 км

2005 19773,0 19773,0 0,00
Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів від 
05.02.2018 № 4

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу комунальному некомерційному 
підприємству «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 1»  Деснянського району м. Києва на 
списання шляхом продажу транспортних засобів

Рішення Київської міської ради № 998/5062 від 26 червня 2018 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балан-
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
листи Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 29 серпня 2017 року № 102/03/26-7509 та                               
№ 102/03/26-7510, комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 1» Деснянського району м. Києва від 05 лютого 2018 року № 102/3310, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ïåðå-
âåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî-
÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ÿêèé 
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüí³é ñëóæá³ ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, 
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðòíî-
ãî çàñîáó, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. 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 äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó íåêîìåð-
ö³éíîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìå-
äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà 
àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà 
ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ¹ 1» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 86 (1898), середа, 15 серпня 2018 р.

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 26.06.2018 № 994/5058

Звернення
до Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до Закону 

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та 

інших законів України

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо необхідності внесення змін до Закону 

України «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів» та інших законів України

Рішення Київської міської ради № 994/5058 від 26 червня 2018 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів», з метою сприяння терміновому законодавчому врегулюванню питання розширення переліку 
місць, де діють обмеження щодо продажу та споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових та тютюнових виробів, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Â óìîâàõ ðîçáóäîâè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
äåðæàâè é ïîâ’ÿçàíèõ ³ç öèì ïðîöåñ³â ïðîáó-
äæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ âèíèêàº 
íåîáõ³äí³ñòü äáàòè ïðî ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ 
óêðà¿íö³â, ùîá çáåðåãòè çäîðîâó íàö³þ, ÿêà 
ïðîäîâæóâàòèìå áóäóâàòè ñèëüíó òà íåçàëåæíó 
äåðæàâó. Ïðîòå òåíäåíö³¿ ñó÷àñíèõ ðåàë³é ïîêà-
çóþòü, ùî ìîëîäü óñå ÷àñò³øå âæèâàº àëêîãîëü 
³ òþòþíîâ³ âèðîáè ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí, ùî 
îäíîçíà÷íî íîñèòü íåãàòèâíèé õàðàêòåð.

Ñòàòò³ 15-2 òà 15-3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ³ îá³ãó ñïèðòó 
åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ 
íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â» (äàë³ – «Çàêîí») 
âñòàíîâëþþòü âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ì³ñöü, ó ÿêèõ 
çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîäàæ òà âæèâàííÿ ïèâà (êð³ì 
áåçàëêîãîëüíîãî), àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â, âèí ñòîëîâèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â. 
Îäíàê ïåðåë³ê ì³ñöü îáìåæåíîãî ïðîäàæó òà 
âæèâàííÿ àëêîãîëþ é òþòþíó, íàâåäåíèé ó öüîìó 
Çàêîí³, ïîòðåáóº çì³í ³ äîïîâíåííÿ â çâ’ÿçêó 
íåãàòèâíèìè òåíäåíö³ÿìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â 
óìîâàõ ñó÷àñíîñò³.

Òàê, íà ñüîãîäí³ â òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ 
öåíòðàõ â³äêðèâàþòüñÿ òà ôóíêö³îíóþòü äèòÿ÷³ 
³ãðîâ³ ê³ìíàòè, ÿê³ ïðîïîíóþòü ïåðåë³ê ïîñëóã ïî 
äîãëÿäó çà ä³òüìè. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî áàæàííÿ 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ – âëàñíèê³â òàêèõ ê³ì-
íàò îòðèìàòè á³ëüøèé ïðèáóòîê, ïðèçâîäèòü äî 
òîãî, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì íà òåðèòîð³¿ öèõ ê³ìíàò 
çä³éñíþºòüñÿ ïðîäàæ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Òàêà 
ñèòóàö³ÿ º íåïðèïóñòèìîþ, áî çä³éñíþºòüñÿ áåç-
ïîñåðåäí³é íåãàòèâíèé âïëèâ íà ä³òåé, ïîçàÿê â 
¿õ ñâ³äîìîñò³ ôîðìóºòüñÿ äóìêà, ùî àëêîãîëü íå 
º ÷èìîñü øê³äëèâèì ÷è íåáåçïå÷íèì.

Ó ïðåàìáóë³ Çàêîíó çàçíà÷åíî, ùî â³í ïðè-
éíÿòèé ³ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó çäîðîâ’ÿ 
ãðîìàäÿí â³ä øê³äëèâîãî âïëèâó àëêîãîëþ òà 
òþòþíîâèõ âèðîá³â. Ñòàòòÿ 15-1 Çàêîíó âèçíà÷àº 
îñíîâí³ çàñàäè îáìåæåííÿ øê³äëèâîãî âïëèâó 
ñïîæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ 
âèðîá³â, äå çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðîïàãàíäà ðî-
äèííî-ñ³ìåéíèõ òðàäèö³é òà âèõîâàííÿ çäîðîâî¿ 

äèòèíè º ÷àñòèíîþ îñíîâè â îáìåæåíí³ øê³äëè-
âîãî âïëèâó âæèâàííÿ àëêîãîëþ òà òþòþíîâèõ 
âèðîá³â.

Îñê³ëüêè â Çàêîí³ íàâåäåíî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê 
ì³ñöü, ó ÿêèõ çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîäàæ òà âæèâàííÿ 
ïèâà (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), àëêîãîëüíèõ, ñëàáî-
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, âèí ñòîëîâèõ òà òþòþíîâèõ 
âèðîá³â, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå 
ìàþòü ìîæëèâîñò³ äîïîâíþâàòè öåé ïåðåë³ê, 
íàâ³òü êîëè òàê³ çì³íè º âêðàé íåîáõ³äíèìè.

²íøîþ ïðîáëåìîþ º òå, ùî â çàêîíîäàâñòâ³ 
Óêðà¿íè íà ñüîãîäí³ íå âèçíà÷åíå ïîíÿòòÿ äèòÿ÷î¿ 
³ãðîâî¿ ê³ìíàòè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì òàêîæ ïîñòàº 
íåîáõ³äí³ñòü  âðåãóëþâàííÿ öüîãî ïèòàííÿ çà-
äëÿ ìîæëèâîñò³ ïîäàëüøîãî âíåñåííÿ çì³í äî 
Çàêîíó, ÿêèìè áóäå îáìåæóâàòèñÿ ïðîäàæ ³ 
âæèâàííÿ àëêîãîëþ â öèõ ì³ñöÿõ.

Ïðîïîíîâàí³ çì³íè íà ñüîãîäí³ º íàãàëüíî 
íåîáõ³äíèìè, îñê³ëüêè íå ìîæíà äîïóñêàòè, 
ùîá â óêðà¿íñüêèõ ä³òåé ôîðìóâàëîñÿ õèáíå 
óÿâëåííÿ ïðî ëåãêîäîñòóïí³ñòü àëêîãîëþ òà 
â³äñóòí³ñòü øêîäè â³ä íüîãî, ùî ñïðè÷èíèòü â 
ïîäàëüøîìó ï³äâèùåííÿ ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ 
ñåðåä íàñåëåííÿ òà íåãàòèâíî âïëèíå íà çäîðîâ’ÿ 
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü óêðà¿íö³â.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çâåðòà-
ºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì 
ñïðèÿòè òåðì³íîâîìó çàêîíîäàâ÷îìó âðåãóëþ-
âàííþ òàêèõ ïèòàíü:

1. Çàïðîâàäæåííÿ ïîíÿòòÿ «äèòÿ÷à ³ãðîâà 
ê³ìíàòà» â çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè.

2. Äîïîâíåííÿ ñòàòåé 15-2 òà 15-3 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ âèðîá-
íèöòâà ³ îá³ãó ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ 
ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ 
âèðîá³â» çàáîðîíîþ ïðîäàæó òà âæèâàííÿ ïèâà 
(êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), àëêîãîëüíèõ, ñëàáî-
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, âèí ñòîëîâèõ òà òþòþíîâèõ 
âèðîá³â ó äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ ê³ìíàòàõ, ùî ôóíêö³î-
íóþòü ó òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ öåíòðàõ ³ ³íøèõ 
ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ 
âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíå 
ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ³ îá³ãó ñïèðòó åòè-
ëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ 
íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â» òà ³íøèõ çàêîí³â 
Óêðà¿íè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó 
äåñÿòèäåííèé ñòðîê ³ç äíÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ 
íà çâåðíåííÿ, ùî íàïðàâëÿºòüñÿ, çàáåçïå÷èòè 

³íôîðìóâàííÿ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó ïðî ¿¿ 
îòðèìàííÿ.

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

4. 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
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РЕКЛАМА Хрещатик
15 серпня 2018 р.

№88 (5139)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ:
– 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 26,45 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëêîâà,57, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 450970,00 

ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 12%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 4509,70 ãðí (áåç ÏÄÂ), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ àïòå÷íîãî ïóíêòó.

– 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 18,00 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè,22, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 448890,00 
ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 12%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 4488,90 ãðí (áåç ÏÄÂ), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ àïòå÷íîãî ïóíêòó. 

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: 
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 22, òåë. 434-49-66. 

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. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ðîdil.k³evcity.gov.uà òà çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó, çã³äíî 
ãðàô³êó, ïðèì³ùåííÿ 3-ãî ïîâåðõó â áóä³âë³ ã³ìíàç³¿ ¹ 107 «Ââåäåíñüêà» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà, 35, 
ïëîùà 74,40 êâ.ì, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1727000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 4%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 1 
ãîä.– 11,99 ãðí (áåç ÏÄÂ), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.

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. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ðîdil.k³evcity.gov.uà òà çà òåëåôîíîì 485-18-87.

ß, Àíäðóõ Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ïîâ³äîìëÿþ, ùî çàãóáëåíî Äîãîâ³ð ïðî 
íàäàííÿ ó áåçñòðîêîâå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà 
³íäèâ³äóàëüíîãî æèëîãî áóäèíêó íà ïðàâ³ îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³, ïîñâ³ä÷å-
íèé 1-îþ Êè¿âñüêîþ íîòàð³àëüíîþ êîíòîðîþ 02.01.1956 ð. çà ðåºñòðîâèì 
íîìåðîì 7-è-10 íà ³ì’ÿ Àíäðóõ Ãàëèíè Ìàêñèì³âíè, 07.06.1922 ð.í. Äàíèé 
Äîãîâ³ð ïðîøó ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé äèïëîì òà äîäàòîê äî íüîãî ñåð³ÿ ËÒ ¹ 003623, âèäàíèé 30 
÷åðâíÿ 1996 ðîêó Íàö³îíàëüíèì òåõí³÷íèì óí³âåðñèòåòîì Óêðà¿íè «Êè¿âñüêèé 
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò» íà ³ì’ÿ Çàãîðóéêî Âîëîäèìèðà Ãåííàä³éîâè÷à, ââà-
æàòè íåä³éñíèì.

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.
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Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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Підготувала Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

НА ПРОХАННЯ киян і за спри-
яння Київської міської та район-
них державних адміністрацій 
18-19 серпня будуть проведені 
традиційні сільськогосподарські 
ярмарки. Про це поінформували 
у Департаменті промисловості та 
розвитку підприємництва КМДА. 

18 серпня (субота) ярмарки 
відбудуться: 

у Голосіївському районі – вул. 
Голосіївська, 4-10; вул. Паньків-
ська; у Дарницькому районі – 

вул. Ревуцького; у Подільському 
районі – просп. Степана Банде-
ри (біля Куренівського парку); у 
Солом’янському районі – просп. 
Космонавта Комарова, 28 (до вул. 
Чумака); у Шевченківському ра-
йоні – вул. Б. Гаврилишина, 1-17. 

19 серпня (неділя): 
у Голосіївському районі – вул. 

Маршала Конєва (у межах вулиць 
М. Ломоносова та В. Касіяна); у 
Шевченківському районі – вул. 
Татарська, 32-38 

У ДНІПРОВСЬКОМУ районі 
Києва реконструюють нежитлову 
будівлю на вул. Миропільській, 19 
під багатопрофільний культурний 
центр. Про це йде мова у відповід-
ному розпорядженні КМДА № 1390 
від 3 серпня 2018 року. 

Відтак, мета створення такого 
центру – здійснення культурно-
просвітницької діяльності шляхом 
підготовки та проведення мис-
тецьких заходів, що пропагують 
кращі надбання української та 
світової культури. 

Роботи, згідно з розпоряджен-
ням, заплановано здійснити у 
2018-2020 роках. Замовником 
визначено Дніпровську район-
ну в місті Києві державну ад-
міністрацію, яка має отримати 
вихідні дані для проектування, 
визначити генеральні проектну 
та підрядну будівельні організації 
для виконання реконструкції. 
Розробити проектну докумен-
тацію, провести її експертизу 
та затвердити РДА доручено до 
кінця поточного року. 

У багатопрофільному культур-
ному центрі збираються розміс-
тити комунальний театрально-ви-
довищний заклад культури «Театр 
української традиції «Дзеркало». 
Також планується, що у культур-
ному центрі буде організовано 
роботу гуртків для дітей та дорос-
лих із різних мистецьких напрямів: 
хореографія, вокальне, театральне, 
образотворче мистецтво тощо. А 
для проведення спільних заходів 
у приміщеннях залучатимуть інші 
концертні організації 

18 СЕРПНЯ у столиці відбудеться інформаційно-
просвітницький захід, присвячений Всесвітньому 
дню безпритульних тварин. Свято з’явилося у 1992 
році за підтримки Міжнародного товариства з прав 
тварин (WSPA) і проходить у третю суботу серпня. В 
усьому світі цього дня організовують благодійні акції 
та концерти з метою збору коштів для безпритульних 
тварин. Головне завдання події – привернути увагу 
до проблеми безпритульних котів та собак. Тому цей 
день вважається не так святом, як днем пам’яті та 
поваги до наших менших друзів. 

Захід триватиме з 10.00 до 17.00 у суботу 18 серпня, 
біля оглядового колеса на Контрактовій площі. Орга-
нізовують подію Департамент міського благоустрою 
КМДА та КП «Київська міська лікарня ветеринарної 
медицини» за підтримки ініціативи Kyiv Smart City. 

На святкуванні відбудеться благодійний аукціон, 
конкурси, лекції з надання допомоги тваринам, 
тренінг з комунікації у випадках жорстокого по-
водження з тваринами. А також уроки добра та 
гуманності для дітей. Питання реєстрації тварин 
– одне з головних цього дня. Нагадуємо, що іденти-
фікація дозволить оперативно знайти загубленого 
улюбленця. Додатково це допомагає контролювати 
кількість безпритульних котів і собак у місті та 

швидко вирішувати конфліктні ситуації, пов’язані 
з тваринами. Для проведення реєстрації тварини з 
собою необхідно мати паспорт, пільговий документ 
(за наявності), а також документи, що підтверджують 
проведення щеплень та походження тварини. Для 
реєстрації присутність домашнього улюбленця є 
обов’язковою. Після процедури видається жетон з 
унікальним номером (в день заходу – безкоштовно). 
Його необхідно прикріпити на ошийник тварини. 

До речі, у Центрі захисту тварин знаходяться по-
над 400 собак та 150 кішок. Усі вакциновані, стери-
лізовані та оброблені від паразитів. І головне – вже 
сьогодні ви можете прихистити котика або песика, 
звернувшись до Центру (сайт http://www.kmlvm.
com.ua, тел. 366-64-01) 

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ шосе від бульвару Дружби 
народів до вулиці Чорногірської в Печерському 
районі у 2018-2022 роках реконструюють водопро-
відну мережу діаметром 200 мм. Про це йдеться у 
розпорядженні КМДА № 1368 від 30 липня 2018 року. 

Вказана водопровідна мережа, побудована 
із чавунних труб у 1965 році, наразі повністю 

амортизована та потребує заміни. Реконструк-
ція дозволить попередити негативні наслідки, 
забезпечити стабільну систему водопостачання 
та гарантоване пожежогасіння об’єктів існуючої 
забудови в Печерському районі. Замовником 
робіт визначено ПрАТ «АК «Київводоканал», що 
має отримати дані для проектування, визначити 
генеральну підрядну будівельну організації для 
виконання робіт, забезпечити у 2018-2020 роках 
розроблення проектної документації, проведен-
ня її експертизи та затвердження. При цьому 
передбачити умови щодо надання підрядною 
будівельною організацією гарантії якості ви-
конання робіт і встановити гарантійний строк 
експлуатації об’єкта не менше, ніж 10 років. Також 
замовник має розробити, погодити з Управлінням 
патрульної поліції в м. Києві схему організації 
дорожнього руху та затвердити її у Департаменті 
транспортної інфраструктури. 

Фінансування робіт відбуватиметься за рахунок 
бюджетних коштів у рамках Програми економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. 
Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції 
складає 12 млн 500 тис. грн 

У ЗВ’ЯЗКУ із реорганізаційними 
заходами у Головному управлінні 
ДФС у м. Києві один із Центрів 
обслуговування платників фіс-
кальної служби столиці змінив 
адресу обслуговування. Про це 
повідомили у відомстві. Так, із 13 
серпня 2018 року у Дніпровському 

районі Києва Центр обслугову-
вання розпочав роботу за новою 
адресою: м. Київ, б-р Верховної 
Ради, 24-б. Центр обслуговування, 
який надавав сервісні послуги 
платникам за адресою: м. Київ, 
вул. Харківське шосе, 4-а, після 
13 серпня 2018 року не працює 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ якісною питною 
водою значної кількості мешканців Голо-
сіївського та Святошинського районів на 
Голосіївському проспекті та на бульварі 
Академіка Вернадського облаштують бю-
ветні комплекси. 

Так, згідно із розпорядженням КМДА 
№ 1409 від 3.08.2018, у 2018-2019 роках збу-
дують бюветний комплекс на Голосіївському 
проспекті, 5-15. Водозабірний комплекс 
включатиме свердловину, розподільну ко-
лонку та спеціальне приміщення. 

Так само новий павільйон бюветного комплексу з розподільними 
колонками за розпорядженням КМДА № 1400 від 3.08.2018 збудують 
на бульварі Академіка Вернадського, 85. Наразі комплекс має не-
задовільний технічний та естетичний стан: застарілу конструкцію 
у вигляді чотирьох труб по периметру накритих шифером і дві 
водорозбірні колонки. На думку фахівців, капітальний ремонт чи 
модернізація існуючого павільйону недоцільні. 

Замовником робіт визначено спеціалізоване водогосподарське 
комунальне підприємство «Київводфонд». Фінансування робіт здій-
снюватиметься за рахунок бюджетних коштів у рамках Програми 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки 

Де ярмаркуватимуть 
на вихідних

На Миропільській з’явиться культурний центр

На Контрактовій площі 
привертатимуть увагу 
до безпритульних 
тварин

На Печерську відреконструюють водопровід

Центр обслуговування 
платників фіскальної служби 
змінив адресу

В Голосієві та Святошині 
побудують нові бювети

Фото Павла ПАЩЕНКА
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