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ЗАГАЛОМ представлено 10 композицій 
від кожного з комунальних підприємств з 
утримання зелених насаджень столиці, за-
значив на відкритті начальник управління 
екології та природних ресурсів КМДА Андрій 
Мальований. 

Обираючи тему, дизайнери опиралися на 
дослідження науковців, розвідки етнографів 
і фольклористів, а також на народні казки, 
легенди, звичаї, пісні. Адже праукраїнська 
міфологія надзвичайно багата, розповідає 
про загадковий світ природного царства і 
духів, в яких вірили наші пращури. 

На пагорбах Співочого поля панують 

юна дівчина Весна в розкішному вінку з 
птахами-вісниками, щедра красуня Літо 
в золотавій сорочці, господар гаїв і дібров 
Лісовик, володар ланів Польовик, доброзич-
ливий і замріяний Водяник. Є й персонаж 
із карпатської міфології, донька гірських 
вітрів Повітруля – красуня, яка навідує 
чабанів та допомагає стерегти їм овець, а 
ще Вогняний змій-перелесник – спокусник, 
що прилітає до жінок, приймаючи вигляд 
їх чоловіка. На полі можна знайти Русалку 
з квітучою папороттю, біля якої загадати 
бажання, Мавку і навіть птицю-дівицю Га-
маюн із жіночим обличчям, що допомагає 
людям, віщує радість та щастя. 

Квіткова виставка розмістилася на тери-
торії площею майже 1500 кв. м. Цього року 
районні КП УЗН Києва висадили понад 200 
тисяч квітів, вирощених у власних парни-
ках: це різні види альтернатери, бегонії, 
тагетису (чорнобривці), коліусу, цинерарія, 
агератум, сеткреазія, ірезине, гортензія, 
ехінацея, лобелія, очиток, а також злакові 
трави та кущі. Крім того, для оформлення 
композицій використані об’ємні конструкції, 
мармурова крихта, дерево, солома, елементи 
з фанери та металу. 

В. о. директора КО «Київзеленбуд» Наталія 
Бєлоусова висловила вдячність районним 

КП УЗН за їхню натхненну роботу: «Дякую 
всім працівникам, дизайнерам, директорам 
за ідеї, які щоразу дивують, за їхню копітку 
працю і що, незважаючи на примхи природи, 
спеку, дощі, сьогодні гості Співочого поля 
можуть насолодитися яскравими легендами. 
Кожний район по-своєму розкрив тему, а 
всі композиції разом символізують наш 
український народ, наші чарівні українські 
міфи». 

Оскільки виставка традиційно проходить 
на території Співочого поля, на гостей чекає 
багато сюрпризів. 

«Цьогоріч ми пропонуємо відвідува-
чам не просто насолодитися квітковими 
композиціями, зробивши сотні яскравих 
фото біля них, а й поринути у світ казок та 
легенд у віар-кімнатах. А квести, спеціально 
розроблені до свят, проведуть учасників 
міфологічними стежками та ознайомлять з 
усіма загадками Праукраїни. Вихідними на 
полі також працюватимуть лялькові театри 
та сферичний кінотеатр з тематичними 
фільмами», – анонсував керівник компанії-
оператора Співочого поля – Grand Event 
Денис Погорєлко. 

Виставка «Чарівний український міф» 
триває до 16 вересня, відкрита щодня з 
9.00 до 21.00  �

 �  У столиці триває виставка квітів до Дня Незалежності України 

Київ змагатиметься 
за «12 зірок» 
Цьогоріч українська столиця знову братиме 
участь у Європейському тижні місцевої демокра-
тії, щорічній події серед держав – членів Ради 
Європи, в рамках якої місцеві органи влади 
проводять різноманітні заходи, спрямовані на 
поглиблення діалогу з громадою та її залучення 
до управлінських процесів на місцях. 

«Минулого року ми вперше долучилися до 
проведення Європейського тижня місцевої 
демократії. І одразу ж гарно себе зарекомен-
дували, здобувши головну нагороду – 12 зірок. 
Вона підкреслює досягнення місцевої влади у 
залученні громади до розвитку місцевої де-
мократії та загалом суспільного життя на рівні 
міста. У цьому процесі маємо ряд ефективних 
інструментів: Громадський бюджет, електронні 
петиції, місцеві ініціативи та громадські слу-
хання. Зараз ми вдосконалюємо інструменти 
електронної демократії. Наприклад, розробили 
нову редакцію Положення про Громадський 
бюджет, прийняли Положення про загальні 
збори членів територіальної громади за місцем 
проживання», – зазначив керівник Управління 
з питань децентралізації, розвитку місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних 
зв’язків Київради Юрій Павлов. 

За його словами, таких високих показників 
вдається досягнути завдяки тісній співпраці з 
Конгресом місцевих та регіональних влад Ради 
Європи, адже Київ дослухається до всіх рекомен-
дацій та переймає успішний досвід європейських 
країн. У рамках проведення Європейського 
тижня місцевої демократії у столиці заплановані 
тематичні акції, майстер-класи, тренінги, лекції 
та круглі столи, що покликані забезпечити обі-
знаність громадян щодо функціонування органів 
місцевого самоврядування та залучити киян до 
активнішої участі у суспільному житті. Основні 
заходи проходитимуть восени. 

Міські служби ліквідовують 
наслідки негоди 

Понад 300 одиниць техніки та більше тисячі 
спеціалістів рятувальних і комунальних служб 
оперативно залучаються до ліквідації наслідків 
негоди, повідомив заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв. 

«Потрібно працювати на випередження та 
системно, модернізувати і розширяти потужність 
водостоків, тому що сучасні дренажні системи 
не в змозі приймати таку кількість води. Ми 
повинні готуватися до того, що залпові зливи 
стануть регулярними влітку. Тому проблема 
прийняття зливових стоків є для Києва од-
нією з пріоритетних», – констатував заступник 
голови КМДА. 

За його інформацією, за тиждень у місті 
повалено 300 дерев, 500 дерев пошкоджено, 
зруйновано 8 опор електропередач, підтоплено 
автомобілі та подекуди пошкоджено тротуари. 
Кожна із проблемних локацій має свої причини 
підтоплення під час зливи: недосконалість про-
екту дренажної системи, її моральна застарілість 
чи проведення поруч будівельних робіт. 

Пошкоджену ділянку проїжджої частини 
по вулиці Антоновича вже відремонтовано, 
рух відновлено, а остаточні висновки причин 
підтоплення на центральних вулицях міста 
надасть комісія. Крім того, нині триває проек-
тування заміни системи дренажу станції метро 
«Лівобережна». Також інженери працюють над 
аналізом і модернізацією насосної та інших 
систем на вулиці Олени Теліги у районі станції 
метро «Дорогожичі». 
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Минулого тижня на Співочому 
полі Печерського ландшафтного 
парку відкрилася традиційна 
квіткова виставка на тему 
«Чарівний український міф». Тут 
відвідувачі зустрінуть Вогняного 
Змія, Повітрулю, Русалку, Мавку 
та інших духів природи. 

Марія КАТАЄВА | «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 88 (1900), вівторок, 21 серпня 2018 р.

Продовження додатка до рішення №7/4071 від 8 лютого 2018 року. 
Початок у номерах газети «Хрещатик» від 18, 20, 24, 25, 27, 31 липня, 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15 та 17 серпня 2018 року.
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Продовження додатка в наступних номерах газети «Хрещатик»

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у місті Києві
13 серпня 2018 р. за № 186/2034

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій,  які надаються підприємствами, що належать 
до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, по кожному будинку окремо для здійснення 
розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми 

не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за 
розрахунковим

Розпорядження № 1376 від 31 липня 2018 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабі-
нету  Міністрів України від  28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення у відповідність із 
законодавством тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ПЛАЗА СЕРВІС»

Розпорядження № 1078 від 20 червня 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКЛАД ОСВІТИ І СТУПЕНЯ «РІКІКІ» 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 

повної загальної середньої освіти
Розпорядження № 1351 від 30 липня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè 
òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ 
ï³äïðèºìñòâàìè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè 
îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, 
ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 668, 

çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 12 ÷åðâíÿ 2017 
ðîêó çà ¹ 117/1709, âèêëþ÷èâøè ïîçèö³¿ ¹¹ 6, 
39, 163, 164, 166, 352, 469 ðîçä³ëó «Äàðíèöüêèé 
ðàéîí»,  ¹¹ 122, 204, 240, 367, 484 ðîçä³ëó 
«Äåñíÿíñüêèé ðàéîí», ¹¹ 295, 1082 ðîçä³ëó 
«Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí».

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÌÀÐÒ ÏËÀÇÀ ÑÅÐÂ²Ñ» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41174510, ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ: 03067, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ïîëêîâíèêà 
Øóòîâà, áóäèíîê 16) ë³öåíç³¿:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåïëîåëåê-
òðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ 
åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ, òà 
óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî 
ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì 
òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÌÀÐÒ ÏËÀÇÀ ÑÅÐÂ²Ñ» ó ñòðîê íå 

ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé 
ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàç-
íà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ 
äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, 
ïëàòó çà âèäà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 
10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÊËÀÄ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÑÒÓÏÅÍß 
«Ð²Ê²Ê²» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 20073410, ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ: 01032, ì. Êè¿â, áóëüâàð Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà, áóäèíîê 58-À), ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì ïî÷àòêîâî¿ 
îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 112 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÊËÀÄ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÑÒÓÏÅÍß «Ð²Ê²Ê²» 
ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, 
íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó 
Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà 
êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22011800 

çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà 
ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü 
âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà O.Þ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,ÿê³ 

ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 11-à, òåë. 418-60-41):

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Îçåðíà,26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 160,8 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 180 200,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà çà 1 êâ.ì 
áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 28,94 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4 654,27 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì 
ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Îçåðíà,26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 163,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 064 100,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà çà 1 êâ.ì 
áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 27,77 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4 527,22 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì 
ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà, 
26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 174,9 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 287 800,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé 
ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 
29,08 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 5 086,47 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Îçåðíà,26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 151,2 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 842 200,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà çà 1 êâ.ì 
áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 26,27 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3 972,56 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì 
ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â.âóë. Îçåðíà, 
26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 141,6 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 661 800,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì 
íà 31.05.2018 – 24,87 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3 521,50 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 
2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Îçåðíà,26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 154,7 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 059 600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà çà 1 êâ.ì 
áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 28,14 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4 352,73 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì 
ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Äîäàòêîâ³ óìîâè, ùîäî ïåðåäà÷³ çàçíà÷åíèõ âèùå îá’ºêò³â â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ: â³äêðèòè íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèé 
íàäàº ïîñëóãè ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïðîâåñòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ãðóï â äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³; çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ 10% ñîö³àëüíèõ ì³ñöü â Äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³; â³äêðèòè ãðóïè ïðîòÿãîì 4-õ 
ì³ñÿö³â ç äíÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà 
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 220,222 òåëåôîí äëÿ 
äîâ³äîê 418-41-98.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå 
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á³ëîðóñüêà, 17, (ï³äâàë), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 73,0 êâ.ì. ö³ëüîâå 
âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïî-
íîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâó-
âàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 
1 131 580,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà – 8%. Îðåíäíà ïëàòà – 7 543,87 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). 

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

11.09.2018 î 15 ãîä. 15 õâ. â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó 
ì. Êèºâà (âóëèöÿ Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä 
ñïðàâè ¹ 826/11030/17 çà ïîçîâîì Ãîðáàñåíêî ².Ì. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, òðåò³ îñîáè: Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ÒÎÂ «ÏÐÎÅÊÒÃÅÍÏËÀÍ», ÒÎÂ «ÊÈÉÁÓÄ», Ëîïàòþê Ì.Î., Ç³í÷åíêî ².Ì., 
ßðîâèé À.Ë., Ëüâîâ ².Î., Ëèòâèíîâà Ë.Î., Ãîðáàñåíêî Í.Â., Ïàëÿíè÷êà Ë.Ì. 
ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 24.09.2015 ¹ 46/1949 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â 
ìåæàõ Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó, âóëèöü Ñîëîì’ÿíñüêî¿, Ìåõàí³çàòîð³â, 
Êóäðÿøîâà òà çàë³çíè÷íèõ êîë³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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 148,20 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: Åíòóç³àñò³â âóë., 41/2 (ÄÍÇ ¹ 452). 
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2018 – 2 398 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» 

(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, ò. 292-03-98).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó 

ñôåð³ îñâ³òè (1% – çà ÷àñòèíó ïëîù³, ÿêà íå ïåðåâèùóº 100 êâ. ì, 3% – çà ÷àñòèíó ïëîù³, ÿêà ïåðåâèùóº 100 êâ. ì), òåðì³í îðåíäè 
2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 3298,19 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.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Êàäåòñüêèé Ãàé, 3, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,0 êâ.ì, 
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè 
ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó, îïåðàòîð³â òà ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç äîñòóïó äî 
²íòåðíåòó (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 13 935,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì 
íà 31 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ñòàíîâèòü 278 700,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè 
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34.

Îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ «Àâàíãàðä»
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28,00 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. Ìåëüíèêîâà, 46 (1 ïîâåðõ). Ðîçì³ùåííÿ 

ôîòîêîï³þâàëüíî¿ òà êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, (áåç ÏÄÂ) 2 785,36 ãðí. 
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ) 5 570,72. Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè: Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ «Àâàíãàðä» 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà, 
áóä. 46,êîä, ªÄÐÏÎÓ 39401098, ï/ð ¹ 26009011460314 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», ÌÔÎ 300023, ²ÏÍ 394010926594.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷à-
òàíîìó êîíâåðò³.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà, 46, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 
(044) 486-89-99. ×àñ íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é: ïí.-÷ò. ç 10.00 äî 18.00; ïò. – ç 10.00 äî 16.45.

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÔÀÊÒÎÐÈÍÃÎÂÀ ÊÎÌ-
ÏÀÍ²ß ÄÅËÜÒÀ» Êîä ªÄÐÏÎÓ 38214102, 03110, ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Êëèìåíêà, 
áóäèíîê 39/8, ïîâ³äîìëÿº, ùî Çàãàëüíèìè çáîðàìè Ó÷àñíèê³â ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÔÀÊÒÎÐÈÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß ÄÅËÜÒÀ», 
15 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïðîòîêîë ¹ 13/08, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ÿêîñò³ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè. Òà ïðèéíÿòî ð³øåííÿ 
ïðî çâåðíåííÿ äî ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÊÎÌ²Ñ²¯, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÐÅÃÓ-
ËÞÂÀÍÍß Ó ÑÔÅÐ² ÐÈÍÊ²Â Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ ç çàÿâîþ ïðî âèêëþ÷åííÿ 
ç äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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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Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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Підготувала Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

Підприємців запрошують допомогти школярам

На Михайлівській площі презентують 
оновлену Стіну пам’яті

В столиці встановили пам’ятний 
знак визволителю Аргентини, 
Чилі та Перу

На Оболоні шахісти змагаються 
за «Кубок незалежності»

Фунікулер знову працює

ДО КІНЦЯ 2018 року у столи-
ці заплановано відкрити після 
будівництва чи реконструкції 3 
школи та 8 дитячих садків. Про це 
мер Києва Віталій Кличко заявив 
в ефірі телеканалу «Київ». 

«Школами, які ми відкриваємо, 
ми можемо пишатися. Зокрема 
якістю будівництва, обладнанням 
класів, спортивних залів. Переко-
наний, що Київ показує приклад 
для інших міст – і не тільки нашої 

держави. І школи, і дитячі садки 
відповідають найсучаснішим ви-
могам», – відзначив він. 

Одним з освітніх довгобудів 
столиці є школа І-ІІІ ступенів № 151 
на вул. Лісничій, 3, яку за доручен-
ням Київського міського голови 
проінспектував заступник голови 
КМДА Валентин Мондриївський. 

«Складна історія школи № 151 
триває з 2006 року, проте у 2007-
му роботи із будівництва було 

призупинено. Наразі у школі ви-
конують другу чергу будівельних 
робіт. Після їхнього завершення 
учні отримають нову спортивну та 
актову зали, їдальню, бібліотеку, 
на які у районі чекають 12 років», – 
розповів Валентин Мондриївський. 

За його словами, сьогодні три-
ває друга черга реконструкції 
старого корпусу школи № 23 у 
Деснянському районі. Також після 
24-річної перерви завершено ро-
боти у школі № 334 Дарницького 
району. Крім того, на Осокорках 
з вересня запрацює нова кому-
нальна школа, енергоефективна 
та інклюзивна.

Нагадаємо, з восьми запла-
нованих садків на 2018 рік (сім 
повністю реконструйованих та 
один новозбудований) три у сто-
лиці вже відкрили, в тому числі 
новозбудований. Один відкриють 
до Дня знань. Ще чотири рекон-
струйованих – в Голосіївському, 
Оболонському, Дарницькому і 
Печерському районах – запла-
новано відкрити до кінця року. 
Це дозволить тільки у 2018 році 
створити 2225 додаткових місць 
в дитячих садках Києва  

КИЇВСЬКИЙ молодіжний центр 
спільно зі Всеукраїнським благо-
дійним фондом «Миру і добра» 
влаштовує акцію «School bag». 
Захід спрямований на матеріальну 
допомогу дітям соціально незахи-
щених категорій до свята Першого 
дзвоника. Про це повідомили у 
Київському молодіжному центрі. 

У рамках акції соціально актив-
ні підприємства України беруть 
участь у зборі канцелярського 
приладдя. Акція проводиться у 

кілька етапів: спочатку форму-
ється перелік компаній-учасників, 
потім – збір матеріальної допо-
моги. 31 серпня у парку ім. Тараса 
Шевченка відбудеться презентація 
найбільшого шкільного рюкзака 
України. У нього й буде зібрана 
уся матеріальна допомога. 

Компанії, що хочуть взяти 
участь у акції, можуть зверну-
тися за електронною адресою: 
angelina127777@ukr.net або за 
телефоном +380 (98) 721-22-77  

29 СЕРПНЯ на Михайлівській площі урочисто 
відкриється оновлена Стіна пам’яті воїнам, які за-
гинули на сході України під час збройної російської 
агресії. Як наголосила голова правління ГО «Спілка 
матерів Воїнів, загиблих в АТО» Наталія Харченко, 
під час заходу буде оголошено про підписання 
петиції щодо узаконення 29 серпня Днем пам’яті 
загиблих захисників України (за весь період утвер-
дження української державності). Вона закликала 
усіх небайдужих киян і мешканців інших регіонів 
підтримати своїми голосами таку ініціативу. 

Урочистості розпочнуться об 11.00 хвилиною 
мовчання за загиблими в Іловайській битві та чо-
тирьохлітній російсько-українській війні. Пройде 
Почесна варта від Національної гвардії України і 
Міністерства збройних сил, після цього – покла-
дання квітів і запалювання поминальних свічок. О 
12.00 відбудеться Всеукраїнська панахида за учас-
тю Святійшого Патріарха Філарета, яка одночасно 
триватиме майже в усій країні. О 13.00 заплановано 
відкриття електронного терміналу «Книга пам’яті». 

Меморіал розташовано на зовнішньому мурі 
Михайлівського Золотоверхого монастиря (праворуч 
від центрального входу на його територію) вздовж 
вулиці Трьохсвятительської. На Стіні пам’яті роз-

міщено фотографії та біографії близько 3-х тисяч 
військовослужбовців, працівників МВС та Нацпо-
ліції, добровольців, бійців «Азова», які загинули на 
Донбасі. Також на Михайлівській площі можна буде 
ознайомитись із експозицією артефактів, вивезених 
з місць бойових дій Іловайського котла «Коридор 
Пам’яті» та побачити виставку фотографів – учас-
ників Іловайських подій  

В РАМКАХ впровадження про-
екту «Київ – місто світу», відпо-
відно до ініціативи Посольства 
Аргентинської Республіки в Укра-
їні, Київською міською владою 
реалізовано проект встановлення 
пам’ятного знаку на честь генера-
ла Хосе Франсіско де Сан Мартіна 
і Маторрас, Батька Вітчизни та 
Визволителя Аргентини, Чилі 
та Перу. 

Цер емон і я  в і д к р и т т я 
пам’ятного знаку відбудеться 
22 серпня об 11.00 у Поліцей-
ському сквері (вул. Федорова, 

12). В урочистостях запланова-
на участь Київського міського 
голови Віталія Кличка, Надзви-
чайного і Повноважного Посла 
Аргентинської Республіки в 
Україні Альберто Хосе Алонсо, 
представників дипломатичного 
корпусу, депутатів Київської 
міської ради, Міністерства за-
кордонних справ України, По-
сольства Аргентинської Респуб-
ліки в Україні, аргентинської 
діаспори та бізнес-кіл Арген-
тинської Республіки, культурної 
громадськості, преси  

ДО 26 СЕРПНЯ 
в Оболонському 
районі триває 
ХVІІ Міжнарод-
ний  шаховий 
фестиваль до Дня 
Незалежності 
України «Кубок 
Незалежності, 
Оболонь – 2018». 
Фестиваль запо-
чатковано у 2002 
році за ініціативи 
Оболонської РДА 
і шахового клубу 
«Оболонь-Грос-
мейстер» з метою популяризації шахів як виду спорту серед дітей 
та молоді, виявлення серед юних шахістів майбутніх талановитих 
гросмейстерів. Цього року у фестивалі беруть участь понад 800 
шахістів віком від 6 до 83 років, які виступатимуть у 9-ти турнірах 
і представлятимуть шахові клуби Туреччини, Австрії, Франції, 
Швеції, Шотландії, Іспанії, Молдови, Білорусі, а також міст та об-
ластей України  

У ПОНЕДІЛОК, 20 серпня відновив роботу столичний фунікулер. 
Щорічні регламентні ремонтні роботи з випробуванням та технічним 
оглядом, що тривали з 17 липня, пройшли успішно. Тож фунікулер 
може безпечно перевозити пасажирів  

Цьогоріч у місті відкриють 
11 навчальних закладів
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