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До Дня Гідності 
та Свободи у Києві 
відбудуться меморіальні 
і урочисті заходи 
21 листопада День Гідності та Свободи у місті 
відзначать низкою тематичних меморіальних, 
урочистих та культурно-мистецьких заходів. 
На виконання Указу Президента України 
«Про відзначення у 2018 році Дня Гідності 
та Свободи» у КМДА затверджено план 
заходів із підготовки та відзначення цього 
пам’ятного дня. 

У подіях візьмуть участь представники 
органів виконавчої влади, місцевого само-
врядування, духовенства, громадськості, 
учасники революційних подій в Україні 
у 2004, 2013-2014 роках, учасники АТО в 
Донецькій і Луганській областях, у місцях, 
пов’язаних із зазначеними подіями, зокрема, 
на Алеї Героїв Небесної Сотні. 

У рамках проведення акції «Пам’ятаємо» 
21 листопада організують студентську ходу 
до Дня Гідності та Свободи, покладуть квіти 
та запалять лампадки на Алеї Героїв Не-
бесної Сотні. 

21 листопада заходи з нагоди Дня Гідності 
та Свободи відбудуться на вул. Хрещатик, 36. 

Окрім того, на Майдані Незалежності про-
тягом 17-25 листопада триватиме інформа-
ційно-виставковий захід «Боротьба за віру», 
а 18 листопада – 14 січня – інформаційно-ви-
ставковий проект до Дня Гідності та Свободи. 

19-23 листопада проведуть єдиний для 
всіх структурних підрозділів КМДА та РДА 
День інформування населення, трудових 
колективів, підприємств, установ та органі-
зацій, присвячений Дню Гідності та Свободи. 

18 листопада у Київському Палаці дітей 
та юнацтва відбувся квест «Україна – країна 
нескорених». 

У Міській спеціалізованій молодіжній 
бібліотеці «Молода гвардія» 21 листопада 
проведуть зустріч-бесіду «Осінь, що змінила 
країну», а 21-30 листопада – виставку мате-
ріалів «Євромайдан. Як це було?». 

Київський центр дитячо-юнацького туриз-
му, краєзнавства та військово-патріотичного 
виховання підготує 21 листопада міський 
квест, присвячений Дню Гідності та Свободи. 

До 9 грудня у Національному центрі 
народної культури «Музей Івана Гончара» 
триватиме виставка живопису «Ідентичність, 
перервана» художниці Ольги Родняк (США). 

19-30 листопада відбудеться фотовиставка 
«Майдан – фортеця духу» у Національному 
історико-архітектурному музеї «Київська 
фортеця». 

У Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для 
дорослих організують виставку літератури 
«Наш дух не зламати, свободу не вбити», яка 
триватиме із 15 до 27 листопада. 

21-30 листопада триватиме виставка «До 
Дня Гідності та Свободи» у читальному залі 
Державного архіву м. Києва. 

У листопаді у закладах освіти організують 
фотовиставки «Блокпост пам’яті». Також ор-
ганізують тематичні уроки, виховні години, 
бесіди, просвітницькі заходи, творчі проекти, 
книжкові виставки, зустрічі учнівської молоді 
з учасниками подій Революції Гідності, по-
кладання квітів до пам’ятних знаків, мемо-
ріальних дощок, місць поховань загиблих 
під час Революції Гідності. 

Серед закладів освіти Києва проведуть 
міські військово-спортивні змагання із вог-
невої підготовки «Снайпер столиці-2018».
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ДНЯМИ Київський міський голова Віталій 
Кличко провів робочу нараду щодо скандаль-
ного будівництва на Андріївському узвозі, 
14-16. На засідання запросили представників 
громадськості, профільні служби КМДА і пред-
ставників забудовника. 

«Андріївській узвіз – це візитівка міста. 
Якщо забудовник хоче там будувати, він має 
розуміти, що не вдасться спорудити все, що 
йому заманеться. Тому я вимагаю зупинити 
будівництво. Без висновків фахівців, що цей 
проект відповідає всім необхідним нормам та 
естетичному вигляду старовинного Подолу, без 
компромісу з громадськістю – будівництва там 
не буде», – заявив мер столиці. 

Він також звернувся до представника за-
будовника зробити макет споруди за скори-
гованим проектом. І підготувати до Містобу-
дівної ради всі документи, які б засвідчували 
законність будівництва. Якщо цього не буде 

зроблено, то на сесію Київради буде винесе-
не питання про розірвання договору оренди 
земельної ділянки. 

«У минулі роки минула влада надала велику 
кількість дозволів на будівництво у центрі міста. 
І деякі інвестори, користуючись цим, зводять 
«монстрів», які паплюжать вигляд нашого міста. 
Тому цей проект має розглянути Містобудівна 
рада. На неї ми запросимо фахівців, пред-
ставників громадськості, усе відбуватиметься 
у відкритому режимі. Тільки після цього ми 
ухвалимо рішення щодо перспектив цієї бу-
дівлі», – наголосив Віталій Кличко.

«На сьогодні ми навіть гадки не маємо, що 
будується у самій перлині Києва, на Андріїв-

ському узвозі. Нам потрібно бачити не тільки 
висотність будівлі, а і розуміти її стилістичні 
та об’ємно-планувальні рішення. На ці та інші 
запитання відповіді можуть дати саме про-
фесіонали, які входять до містобудівної ради. 
Наші містобудівні ради проходять відкрито і 
прозоро, а їх трансляції ведуться у прямому 
ефірі на Youtube-каналі Департаменту», – за-
явив Головний архітектор Києва – директор 
Департаменту містобудування та архітектури 
Олександр Свистунов. 

У Департаменті наголосили, що готові будуть 
зібрати містобудівну раду у найкоротший строк 
після того, як забудовник заявить про готовність 
надати необхідні матеріали на розгляд фахівців �

Мер Києва Віталій Кличко 
звернувся із вимогою до 
забудовника зупинити 
всі роботи по зведенню 
скандальної будівлі на 
Андріївському узвозі, 14-16 
до повного узгодження змін 
проекту із Містобудівною 
радою та громадськістю.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

«Монстрів» на Андріївському 
не буде!
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 �  Влада столиці підтримує вимогу киян зберегти 
історичне обличчя центру міста
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐ²Â ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ 

ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß Ì. ÊÈªÂÀ
Çà äîðó÷åííÿì Îðãàí³çàòîðà – Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîáî÷èé îðãàí êîíêóðñíîãî êîì³òåòó ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó 
ì. Êèºâ³ – Êîìóíàëüíà ñëóæáà ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò», Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 ãðóäíÿ 2008 ðîêó 
¹ 1081, çàïðîøóº þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â íà àâòîáóñíèõ 
ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà íà íàñòóïíèõ óìîâàõ çà íàñòóïíèìè îá’ºêòàìè êîíêóðñó:

Îáîâ’ÿçêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

Âèìîãè äî ñòðóêòóðè ïàðêó àâòîáóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà

1. Âèçíà÷åíà îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿  âëàäè  òà  îðãàíàìè  ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ   îá´ðóíòîâàíà ñòðóêòóðà ïàðêó àâòî-
áóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòþ, êëàñîì, òåõí³÷íèìè òà åêîëîã³÷íèìè 
ïîêàçíèêàìè, à ñàìå äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, äî-
ïóñêàþòüñÿ àâòîáóñè (ó òîìó ÷èñë³ ³ åëåêòðîáóñè):

1.1. çàðåºñòðîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;
1.2. ÿê³ ïåðåáóâàþòü â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³;
1.3. êëàñó A ³ I:
– îáëàäíàí³ äâèãóíàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íå íèæ÷å «ªÂÐÎ-5»;
 – ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 21 ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ ïàñàæèð³â, êð³ì âîä³ÿ, ç ìîæëèâ³ñòþ ïåðåâåçåííÿ ñòîÿ-

÷èõ ïàñàæèð³â, îêð³ì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè;
– çàãàëüíà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 50 ì³ñöü;
– êîíñòðóêö³ÿ àâòîáóñ³â, ÿê³ ïðèñòîñîâàí³ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ïîâèííà ïåðåäáà÷àòè ìîæëèâ³ñòü ïåðå-

âåçåííÿ íå ìåíøå îäíîãî ³íâàë³äíîãî â³çêà;
– áóòè îáëàäíàí³ íå ìåíøå, í³æ äâîìà âõîäàìè/âèõîäàìè äëÿ ïàñàæèð³â ç àâòîìàòè÷íèì â³äêðèâàííÿì äâåðåé;
– áóòè îáëàäíàí³ åëåêòðîííèìè ³íôîðìàö³éíèìè òàáëî;
– áóòè îáëàäíàí³ êîíäèö³îíåðàìè.

2. Çã³äíî ç ï. 10 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.12.2008 ¹ 1081 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ» âñòàíîâëþºòüñÿ âèìîãà ùîäî çà-
áåçïå÷åííÿ ðîáîòè íà îá’ºêòàõ êîíêóðñó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ 
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, â ê³ëüêîñò³ íå ìåíøå 30 â³äñîòê³â çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîáóñ³â. 

3. Äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè ó ñôåð³ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå: îêðåìî âèçíà÷åí³ äëÿ êîæíîãî 
ìàðøðóòó ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü, ðåæèì ðóõó, îñîáëèâîñò³ ïåð³îäè÷íîñò³ âèêîíàííÿ   ïåðåâåçåíü 
(ñåçîííèé, ó ïåâí³ äí³ òèæíÿ, ùîäåííèé òîùî).

Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

Â³äïîâ³äíî äî ï.10 Ïîðÿäêó òà ñò.44 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» Îðãàí³çàòîð çàòâåðäèâ Äîäàòêîâ³ 
óìîâè êîíêóðñó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ‘ÿçàíèé: 

1. Âñòàíîâèòè íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, ùî º îá’ºêòàìè êîíêóðñó, GPS-òðåêåðè òà ï³ä-
êëþ÷èòè ¿õ äî ªäèíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó ³íôîðìàö³éíîãî ðåñóðñó ïðî ïåðåñóâàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó óïðîäîâæ 3-õ 
ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.

2. Âñòàíîâèòè àâòîìàòèçîâàí³ ñèñòåìè áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè ïðî¿çäó íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, 
ùî º îá’ºêòàìè êîíêóðñó, ç âèçíà÷åíèìè îðãàí³çàòîðîì òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ùî çàáåçïå÷àòü ö³ë³ñíå ôóíêö³îíóâàííÿ 
ó ì. Êèºâ³ Àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðî¿çäó, óïðîäîâæ 3-õ ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.

3. Çàáåçïå÷èòè âîä³¿â îäíîòèïíèì ôîðìåíèì îäÿãîì óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óêëàäàííÿ ç Îðãàí³çàòîðîì Äîãîâîðó 
ïðî îðãàí³çàö³þ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêîìó àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà.

4. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â-çîáîâ’ÿçàíü ùîäî îíîâëåííÿ ïàðêó àâòîáóñ³â íà 
ìàðøðóòàõ íà âèçíà÷åíèé ïåð³îä äî ï’ÿòè ðîê³â ïîäàâàòè ï³äòâåðäæåííÿ (êîï³¿ äîãîâîð³â) äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç çàâîäàìè 
âèðîáíèêàìè (ïîñòà÷àëüíèêàìè) ðóõîìîãî ñêëàäó ïðî ïîñòà÷àííÿ (âèãîòîâëåííÿ òà ïðèäáàííÿ) íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ðóõîìîãî 
ñêëàäó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü íà îá’ºêòàõ êîíêóðñó.  

5. Ó ðàç³ ðîç³ðâàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó Äîãîâîðó ïðî îðãàí³çàö³þ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêîìó àâòîáóñíîìó 
ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà çà íåâèêîíàííÿ ïåðåâ³çíèêîì äîäàòêîâèõ óìîâ êîíêóðñó îñòàíí³é  çîáîâ’ÿçóºòüñÿ 
äîáðîâ³ëüíî ñïëàòèòè íà ðàõóíîê Îðãàí³çàòîðà øòðàôí³ ñàíêö³¿ ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. ãðí.

Ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ‘ÿçàíèé íàäàòè ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ Äîäàòêîâèõ óìîâ êîíêóðñó (ïèñüìîâå 
çîáîâ’ÿçàííÿ äîâ³ëüíî¿ ôîðìè ).

ÓÂÀÃÀ! Äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá’ºêò³â êîíêóðñó, îòðèìàííÿ áëàíê³â äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ïîäàííÿ äîêó-
ìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ïðîõàííÿ çâåðòàòèñü äî Êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(ÊÌÄÀ), çà àäðåñîþ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì`¿ Õîõëîâèõ 7/9, ïîâåðõ 3, ïí. – ÷ò. ç 8:30 ãîä. äî 17:00 ãîä., ïò. ç 8:30 ãîä. äî 16:00 ãîä.

Áëàíêè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ìîæíà îòðèìàòè – äî 06.12.2018 ðîêó äî 12 ãîäèíè 00 õâèëèí âêëþ÷íî.
Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïåðåâ³çíèêîì-ïðåòåíäåíòîì ó çàêðèòèõ êîíâåðòàõ: ç ïîçíà÷êîþ ¹ 1 ÿêèé ì³ñòèòü 

äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, òà ¹ 2 ÿêèé ì³ñòèòü äîêóìåíòè ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, íà ÿêèé îá’ºêò êîíêóðñó ïîäàº äîêóìåíòè 
ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò. 

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 06.12.2018 ðîêó äî 15 ãîäèíè 00 õâèëèí âêëþ÷íî. 
Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó â³äáóäåòüñÿ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ðîáî÷îãî îðãàíó êîíêóðñíîãî êîì³òåòó – Êîìóíàëüíî¿ 

ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿  ðàäè (ÊÌÄÀ): 21.12.2018 ðîêó î 10:00 ãîä.
Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â ç 09:00 ãîä. çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì`¿ Õîõëîâèõ 7/9, ïîâåðõ 4, àêòîâèé çàë.
Ðîçì³ð ïëàòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ñòàíîâèòü 5100,00 ãðí. çà îäèí îá’ºêò êîíêóðñó.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: (044) 483-04-69, e-mail: ksp2007@ukr.net. 
Âñ³ îñîáè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ïåðåâ³çíèêà-ïðåòåíäåíòà íà êîíêóðñ³ (êð³ì êåð³âíèêà), ïîâèíí³ ìàòè ç ñîáîþ îôîðìëåíó 

íàëåæíèì ÷èíîì äîâ³ðåí³ñòü, íàäàíó ïåðåâ³çíèêîì-ïðåòåíäåíòîì.

Äîäàòîê ¹ 2 äî Íàêàçó ¹ Í-147 â³ä 19 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

¹ 
ìàðø-

ðóòó
Øëÿõ ñë³äóâàííÿ

Ê³ëüê³ñòü 
àâòî-

áóñ³â äëÿ 
çàáåç-

ïå÷åííÿ 
ïåðåâå-

çåíü

Ðåæèì 
ðóõó

²íòåð-
âàë 
ðóõó 
(õâè-
ëèíè)

Ïåð³î-
äè÷í³ñòü 
âèêîíàí-
íÿ ïåðå-
âåçåíü

1 64 Ñò. ì. «Ñëàâóòè÷» – âóë. Çàð³÷íà – âóë. Öåíòðàëüíà – âóë. 
Ñàäîâà – ñàä. òîâ. «Âèøåíüêè» 4 Çâè÷àé-

íèé 30 Ùîäåí-
íî

2 150

Âóë. Ìèëîñëàâñüêà – âóë. Ðàäóíñüêà – âóë. Ëàâðóõ³íà – âóë. 
Áàëüçàêà (íåïàðíà ñòîðîíà) – øëÿõîïðîâ³ä âóë. Ñàáóðîâà – 
âóë. Áàëüçàêà (ïàðíà ñòîðîíà) –  âóë. Êàøòàíîâà  –  ïðîñï. 
Ìàÿêîâñüêîãî – ïðîñï. Âàòóò³íà – Ï³âí³÷íèé ì³ñò – ïðîñï. 
Ñòåïàíà Áàíäåðè – âóë. Î.Òåë³ãè – âóë. Î.Äîâæåíêà – âóë. 
Ãåòüìàíà – âóë. Ìèêîëè Ãîëåãî – ïðîñï. Â³äðàäíèé (ðîçâîðîò  
ÄÁÊ-3) – âóë. Ãàðìàòíà – âóë. Áîðùàã³âñüêà – ²íäóñòð³àëüíèé 
ø/ïð. – ²íäóñòð³àëüíèé ïðîâ. – âóë. Ãåòüìàíà ³ äàë³ çà ä³þ÷îþ 
ñõåìîþ.

12
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

12 Ùîäåí-
íî

3 152

ñ. Áîðòíè÷³ (Îâî÷åâà áàçà) – âóë. ªâãåíà Õàð÷åíêà – âóë. 
Ñâ³òëà – Õàðê³âñüêà ïëîùà – Õàðê³âñüêå øîñå – âóë. Òðîñòÿ-
íåöüêà – âóë. Ñëàâãîðîäñüêà – âóë. ßëòèíñüêà – âóë. Ïàâëà 
×óáèíñüêîãî – âóë. Ñ³ìôåðîïîëüñüêà –  âóë. Ïðèâîêçàëüíà

5
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

12 Ùîäåí-
íî

4 155

ñò. ì. «Ïî÷àéíà»– ïðîñï. Îáîëîíñüêèé – ïðîñï. Ñòåïàíà 
Áàíäåðè – âóë. Î. Òåë³ãè – âóë. Î. Äîâæåíêà – âóë. Ãåòüìàíà – 
âóë. Áîðùàã³âñüêà – ïðîñï. Êîìàðîâà – ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà 
(äî Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè) –  ïðîñï. Êîìàðîâà – âóë. Áîðùàã³â-
ñüêà – ²íäóñòð³àëüíèé ø/ïð. – ²íäóñòð³àëüíèé ïðîâ. – âóë. 
Ãåòüìàíà – âóë. Äîâæåíêà – âóë. Îëåíè Òåë³ãè – ïðîñï. Ñòåïà-
íà Áàíäåðè – ïðîñï. Îáîëîíñüêèé  – âóë. Âåðáîâà – ïðîñï. 
Îáîëîíñüêèé  – ñò. ì. «Ïî÷àéíà» 

12
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

7 Ùîäåí-
íî

5 157

Ñò. ì. «Ïî÷àéíà» – âóë. Âåðáîâà – ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè 
– Ï³âí³÷íèé ì³ñò – ïðîñï. Âàòóò³íà – Êåð÷åíñüêà ïëîùà – 
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî – âóë. Êàøòàíîâà – âóë. Áàëüçàêà (äî 
âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿) 

5
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

13 Ùîäåí-
íî

6 178

âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî – âóë. ªâãåíà Ñâåð-
ñòþêà  – âóë. Îê³ïíî¿ – Ðóñàí³âñüêà Íàáåðåæíà – Äí³ïðîâ-
ñüêà Íàáåðåæíà – âóë. Ïðè÷àëüíà – âóë. Êëåìàíñüêà – âóë. 
Ñîðòóâàëüíà – âóë. Çäîëáóí³âñüêà –  ïðîñï. Ãðèãîðåíêà – âóë. 
À. Àõìàòîâî¿ – âóë. Òðîñòÿíåöüêà – Õàðê³âñüêå øîñå – Õàðê³â-
ñüêà ïëîùà – ñò. ì. «Áîðèñï³ëüñüêà»  

20
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

6 Ùîäåí-
íî

7 183

Ïðîñï. Ñâîáîäè (â³ä ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå) – âóë. Í. Óæâ³é – âóë. 
Ìîñòèöüêà – âóë. Âèøãîðîäñüêà – âóë. Êèðèë³âñüêà – âóë. Î. 
Òåë³ãè – ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè – ïðîñï. Îáîëîíñüêèé – ñò. 
ì. «Ïî÷àéíà» 

5
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

12 Ùîäåí-
íî

8 198

²íñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ – âóë. Àìîñîâà – âóë. Êë³-
í³÷íà – âóë. Ñåìåí³âñüêà – âóë. Íàðîäíà – âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà 
– âóë. Â. Ëèïê³âñüêîãî – âóë. Òîëñòîãî – âóë. Ñàêñàãàí-
ñüêîãî – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – ïëîùà Âîêçàëüíà – çàë. âîêçàë 
«Öåíòðàëüíèé» – ïëîùà Âîêçàëüíà – âóë. Âîêçàëüíà – âóë. 
Òîëñòîãî – âóë. Â. Ëèïê³âñüêîãî – âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà – âóë. 
Êë³í³÷íà – âóë. Àìîñîâà – ²íñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿

11
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

4 Ùîäåí-
íî

9 208

Ó-ì «Á³ëè÷³» – âóë. ²ðï³íñüêà – âóë. ×îðíîáèëüñüêà – âóë. 
Àêàäåì³êà ªôðåìîâà  – ïðîñï. Ïàëëàä³íà – Ê³ëüöåâà äîðîãà 
– Îäåñüêà ïëîùà – ïðîñï. Ãëóøêîâà – âóë. Âàñèëüê³âñüêà – 
ïðîñï. Ãëóøêîâà – ñò. ì. «Âèñòàâêîâèé öåíòð» 

8
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

9 Ùîäåí-
íî

10 228

Ïðîñï. Ñâîáîäè (â³ä âóë. Ñâ³òëèöüêîãî) – ïðîñï. Ãåîðã³ÿ 
Ãîíãàäçå – âóë. Ãðå÷êà –  ïëîùà Âàëåð³ÿ Ìàð÷åíêà – âóë. 
Ä.Ùåðáàê³âñüêîãî – ïðîñï. Ïåðåìîãè – ïëîùà  Ïåðåìîãè 
– áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà – ñò. ì. «Óí³âåðñèòåò» (ç ðîçâîðîòîì 
íàâïðîòè âóë. Ëåîíòîâè÷à)

8
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

14 Ùîäåí-
íî

11 231

âóë. Òåðåùåíê³âñüêà – âóë. Ë. Òîëñòîãî – âóë. Âîëîäèìèðñüêà 
– áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà – âóë. Ñ. Ïåòëþðè – âóë. Íàçàð³âñüêà – 
âóë. Ë. Òîëñòîãî – âóë. Â. Ëèïê³âñüêîãî – Ñîëîì’ÿíñüêà ïëîùà 
– Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï. – âóë. Åðíñòà – âóë. Ïóëþÿ – âóë. 
Êàäåòñüêèé Ãàé (â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó: âóë.  Ïóëþÿ – âóë. 
Åðíñòà – âóë. Í. Îïîë÷åííÿ)  

10
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

5 Ùîäåí-
íî

12 234
Ñò. ì. «Ïî÷àéíà» – âóë. Âåðáîâà – ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè 
– Ï³âí³÷íèé ì³ñò–  ïðîñï. Âàòóò³íà  – Êåð÷åíñüêà ïëîùà – 
áóëüâ. Ïåðîâà – ïð. Àë³øåðà Íàâî¿ 

5
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

14 Ùîäåí-
íî

13 405

Ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî (â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿) – âóë. 
Äðàéçåðà – âóë. Áðàòèñëàâñüêà – âóë. Ìèðîï³ëüñüêà – âóë. 
Ìàëèøêà – óí³âåðìàã «Äèòÿ÷èé ñâ³ò» (â çâîð. íàïð. – âóë. 
Ìàëèøêà – Äàðíèöüêèé áóëüâ. – âóë. Þíîñò³ – âóë. Øîëîì-
Àëåéõåìà – âóë. Áðàòèñëàâñüêà)

12
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

6 Ùîäåí-
íî

14 410

Ñò. ì. «Íèâêè» – âóë. Ä. Ùåðáàê³âñüêîãî –  ïëîùà Âàëåð³ÿ 
Ìàð÷åíêà – âóë. Ñòåöåíêà – âóë. Ùóñºâà – âóë. Ìåëüíèêîâà 
– âóë. Îðàíæåðåéíà – âóë. Äîðîãîæèöüêà – âóë. Î.Òåë³ãè – 
ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè – Îáîëîíñüêèé ïðîñï. – âóëèöÿ Âåðáîâà 
– Îáîëîíñüêèé ïðîñïåêò – ñò. ì. «Ïî÷àéíà» – Îáîëîíñüêèé 
ïðîñï. – ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè – âóë. Î.Òåë³ãè – âóë. Ùóñºâà 
– âóë. Ñòåöåíêà – ïëîùà Âàëåð³ÿ Ìàð÷åíêà – âóë. Ä. Ùåðáà-
ê³âñüêîãî – ñò. ì. «Íèâêè»

8
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

9 Ùîäåí-
íî

15 416

Ê³áöåíòð – ïðîñï. À. Ãëóøêîâà – Îäåñüêà ïëîùà – ïðîñï. 
Ãëóøêîâà – ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé – Äåì³¿âñüêà ïëîùà – áóëüâ. 
Äðóæáè Íàðîä³â – ì³ñò ³ì. Ïàòîíà – ïðîñï. Ñîáîðíîñò³ – 
Äàðíèöüêà ïëîùà – ïðîñï. Þ. Ãàãàð³íà – áóëüâ. Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè – âóë. Õîòêåâè÷à – âóë. Áðàòèñëàâñüêà – âóë. Äðàéçåðà 
(äî ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî) 

22
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

5 Ùîäåí-
íî

16 418

Âóë. Ë³ñê³âñüêà (â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿) – âóë. Öâºòàºâî¿ – 
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî – âóë. Äðàéçåðà – âóë. Áðàòèñëàâñüêà 
– âóë. Ìèðîï³ëüñüêà – âóë. Õîòêåâè÷à  – ïðîñï. Ãàãàð³íà – 
áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè – âóë. Õîòêåâè÷à – âóë. ×åðâîíîòêàöü-
êà – âóë. Á³ëîìîðñüêà – âóë. Ïîïóäðåíêà (â çâîð. íàïð. – âóë. 
Ïîïóäðåíêà – âóë. Áðàòèñëàâñüêà)

8
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

10 Ùîäåí-
íî

17 433

Âóë. Æîëóäºâà – ïðîñï. Êîðîëüîâà (â çâîð. íàïð.: ïð. Êîðî-
ëüîâà – âóë. Áóëãàêîâà – âóë. Ñèìèðåíêà – âóë. Æîëóäºâà) 
– âóë. 9-ãî Òðàâíÿ – ïðîñï. Â³äðàäíèé – âóë. Ãàðìàòíà – âóë. 
Áîðùàã³âñüêà – ²íäóñòð³àëüíèé ø/ïð. – âóë. Áîðùàã³âñüêà – 
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï. – ïðîñï. Ïåðåìîãè (â çâîð. íàïð.: 
ïðîñï. Ïåðåìîãè – Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ø/ï – âóë. Áîðùà-
ã³âñüêà – ²íäóñòð³àëüíèé ø/ï – âóë. Ãåòüìàíà – âóë. Ìèêîëè 
Ãîëåãî – ïðîñï. Â³äðàäíèé) – ïëîùà Ïåðåìîãè – áóëüâ. 
Øåâ÷åíêà – âóë. Ëåîíòîâè÷à – âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî – 
âóë. Òåðåùåíê³âñüêà

7
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

6 Ùîäåí-
íî

18 441
Ñò. ì. «Ãåðî¿â Äí³ïðà» – ïðîñï. Îáîëîíñüêèé – âóë. Îçåðíà 
– âóë. Áîãàòèðñüêà ( â çâîð.  íàïð.: âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà – Îáî-
ëîíñüêèé ïðîñï.) – Ñàäè 

4
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

12 Ùîäåí-
íî

19 452 Ñò. ì. «Ñëàâóòè÷» – âóë. Öåíòðàëüíà – âóë. Ñàäîâà  – ñàä. 
òîâ. «Âèøåíüêè» 5

Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

12 Ùîäåí-
íî

20 455

Âóëèöÿ Ñì³ëÿíñüêà – âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ – Ñå-
âàñòîïîëüñüêà ïëîùà (â çâîðîòíîìó íàïð.: âóëèöÿ Ëåâêà 
Ìàö³ºâè÷à – âóëèöÿ Äîíåöüêà – Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï.) 
– ×îêîëîâñüêèé áóëüâ. – âóë. Ãåòüìàíà – ïðîñï. Ïåðåìîãè 
– âóë. Ä. Ùåðáàê³âñüêîãî – âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà – ïðîñï. 
Ïðàâäè – ïðîñï. Ñâîáîäè (äî ïðîñï. Â. Ïîðèêà). 

22
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

5 Ùîäåí-
íî

21 463

Âóë. Ï³âí³÷íà – ïðîñï. Ã. Ñòàë³íãðàäà – âóë. Î. Àðõèïåíêà – 
âóë. Éîðäàíñüêà  – âóë. Ì. Ìàëèíîâñüêîãî – ïðîñï. Îáîëîí-
ñüêèé – ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè – âóë. Î. Òåë³ãè – âóë. Î. Äîâæåíêà 
– âóë. Â. Ãåòüìàíà – ×îêîëîâñüêèé áóëüâ. – Ñåâàñòîïîëüñüêà 
ïëîùà – Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï.– âóë. Åðíñòà – âóë. Ïóëþÿ 
– âóë. Êàäåòñüêèé Ãàé 

12
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

10 Ùîäåí-
íî

22 475 Ñò. ì. «Ïîçíÿêè» – ïðîñï. Áàæàíà – ïðîñï. Ãðèãîðåíêà – âóë. 
Çäîëáóí³âñüêà (äî âóë. Ñîðòóâàëüíî¿) 7

Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

5 Ùîäåí-
íî

23 477

Äåì³¿âñüêà ïëîùà – ïðîâ. Ðóñëàíà Ëóæåâñüêîãî – ïðîñï. 
Ëîáàíîâñüêîãî – Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà – ×îêîëîâñüêèé 
áóëüâ. – âóë. Â.Ãåòüìàíà – ïðîñï. Ïåðåìîãè – âóë. Íåñòåðîâà 
– âóë. Àíòîíà Öåä³êà – âóë. Î. Äîâæåíêà – ñò. ì. «Øóëÿâñüêà» 
– âóë. Ãåòüìàíà – ×îêîë³âñüêèé áóëüâ – Ñåâàñòîïîëüñüêà 
ïëîùà – ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî  – âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà – âóë. 
²çþìñüêà – ïðîâ. Ðóñëàíà Ëóæåâñüêîãî – Äåì³¿âñüêà ïëîùà

14
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

4 Ùîäåí-
íî

24 499

Ñò. ì. «Âàñèëüê³âñüêà» – âóë. Âàñèëüê³âñüêà – Àìóðñüêà 
ïëîùà – âóë. Ì. Ìàêñèìîâè÷à – âóë. Â³ëüÿìñà – âóë. ßêó-
áîâñüêîãî – âóë. Êàñ³ÿíà – âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî – Ê³ëüöåâà 
äîðîãà – Íîâà äîðîãà – Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï. – âóë. 
Ñì³ëÿíñüêà – âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ – Ñåâàñòîïîëüñüêà 
ïëîùà – Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï. –  âóë. ×îðíîâîëà – âóë. 
Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â – âóë. Ìåëüíèêîâà – âóë. Ïóãà÷îâà – Îá-
ëàñíà ë³êàðíÿ – âóë. Ïóãà÷îâà – âóë. Ìåëüíèêîâà – (ðîçâîðîò 
íà ïåðåòèí³ ç âóë. Äîðîãîæèöüêîþ) – âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 
– âóë. ×îðíîâîëà –  Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï. – Íîâà äîðîãà 
– Ê³ëüöåâà äîðîãà – Îäåñüêèé ø/ï – Îäåñüêà ïë. – Ê³ëüöåâà 
äîðîãà – âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî – âóë. Êàñ³ÿíà – âóë. ßêóáîâ-
ñüêîãî – âóë. Â³ëüÿìñà – âóë. Ì. Ìàêñèìîâè÷à – Àìóðñüêà 
ïëîùà – âóë. Àìóðñüêà – âóë. Ãâàðä³éñüêà – âóë. Ñóìñüêà – 
âóë. Âàñèëüê³âñüêà – ñò. ì. «Âàñèëüê³âñüêà»

13
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

11 Ùîäåí-
íî

25 512

âóëèöÿ Ìàðøàëà Òèìîøåíêà (ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ì³íñüêà») – 
Ì³íñüêà ïëîùà – âóëèöÿ Ìàðøàëà Òèìîøåíêà – ïðîñïåêò 
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà – âóëèöÿ Îëåêñàíäðà Àðõèïåíêà – âóëèöÿ 
Éîðäàíñüêà – Îáîëîíñüêà ïëîùà – âóëèöÿ Ìàðøàëà 
Ìàëèíîâñüêîãî – âóëèöÿ Ìàðøàëà Òèìîøåíêà – âóëèöÿ Çî¿ 
Ãàéäàé – âóëèöÿ Ãåðî¿â Äí³ïðà – âóëèöÿ Ïîëÿðíà – Ì³íñüêèé 
ïðîñïåêò – Âåëèêà Ê³ëüöåâà äîðîãà – âóëèöÿ Ì³ñüêà – âóëèöÿ 
Ôåäîðà Ìàêñèìåíêà – 5-òà ë³í³ÿ – âóëèöÿ Êâ³òêè Ö³ñèê – 
âóëèöÿ Ñåëÿíñüêà (Ïóùà-Âîäèöÿ) 

8
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

10 Ùîäåí-
íî

26 516

Ðèíîê «Ë³ñîâèé» – âóë. Ìèðîï³ëüñüêà – âóë. Áðàòèñëàâñüêà 
(ó çâîð. íàïð.: âóë. Áðàòèñëàâñüêà – âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà 
– âóë. Ìèðîï³ëüñüêà ) – âóë. Õîòêåâè÷à – ïðîñï. Þ. Ãàãàð³íà 
– Äàðíèöüêà ïëîùà (ó çâîð. íàïð.: – âóë. Ñåðã³ºíêà – âóë. 
Ñîñþðè – ïðîñï. Þ. Ãàãàð³íà – áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè) – 
Õàðê³âñüêå øîñå – âóë. Òåïëîâîçíà – Äàðíèöüêå øîñå – âóë. 
Ïðèâîêçàëüíà (â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó – âóë. Ïðèâîêçàëüíà 
– Õàðê³âñüêå øîñå) – âóë. Áîðèñï³ëüñüêà – âóë. Ñòàðîáîðèñ-
ï³ëüñêà – ñò. ì. «×åðâîíèé Õóò³ð»

8
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

10 Ùîäåí-
íî

27 529

Ñ. Áîðòíè÷³ – âóë. Ïðîìèñëîâà – âóë. Áîãóíà – âóë. Áîðîâà 
– âóë. Äÿ÷åíêà – âóë. ª. Õàð÷åíêà – âóë. Ñâ³òëà – Õàðê³âñüêà 
ïëîùà – Õàðê³âñüêå øîñå – âóë. Êðîíøòàäòñüêà – (â çâîð. 
íàïð.: – âóë. Áðàöëàâñüêà) – âóë. Ñëàâãîðîäñüêà – âóë. 
ßëòèíñüêà – âóë. Ïðèâîêçàëüíà – Õàðê³âñüêå øîñå (â çâîð. 
íàïð.: Õàðê³âñüêå øîñå – âóë. Òåïëîâîçíà – Äàðíèöüêå øîñå 
– âóë. Ïðèâîêçàëüíà) – Äàðíèöüêà ïëîùà – ïðîñï. Ãàãàð³íà 
– áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè – âóë. Õîòêåâè÷à – Íîâîðîñ³éñüêà 
ïëîùà – âóë. Áðàòèñëàâñüêà – âóë. Äðàéçåðà – ïðîñï. Ìàÿ-
êîâñüêîãî – ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî (äî âóë. Ì. Öâºòàºâî¿)(â 
çâîð. íàïð.: ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî ç ðîçâîðîòîì íà ïåðå-
òèí³ ç âóë. Ìèëîñëàâñüêîþ)

20
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

7 Ùîäåí-
íî

28 530
Ïðîñï. Ñâîáîäè (â³ä ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå) – ïðîñï. Ïðàâäè 
– âóë. ²âàøêåâè÷à – âóë. Ëóãîâà – âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà – 
ïðîñï.  Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà (äî âóë. Ï³âí³÷íî¿)

7
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

6 Ùîäåí-
íî

29 537

Ñò. ì. «Íèâêè» – âóë. Ä. Ùåðáàê³âñüêîãî – ïëîùà Ìàð÷åíêà 
– âóë. Ãðå÷êà – âóë. Ï³âí³÷íî-Ñèðåöüêà – âóë. Á³ëèöüêà – âóë. 
Âèøãîðîäñüêà – âóë. Ïîëÿðíà – ïðîñï. Ðîêîñîâñüêîãî – âóë. 
Êîíäðàòþêà (Ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð) âóë. Êîíäðàòþêà – âóë. 
Ì³íñüêå øîñå – ïëîùà Øåâ÷åíêà     

6
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

5 Ùîäåí-
íî

30 559
Ñò. ì. «Ãåðî¿â Äí³ïðà» – Îáîëîíñüêèé ïðîñï. – âóë. Ï³âí³÷íà 
– âóë. Ïðèð³÷íà – ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà – âóë. Ìàðøàëà 
Òèìîøåíêà – ñò. ì. «Ì³íñüêà»  

6
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

7 Ùîäåí-
íî

31 573

Âóë. Áóäèùàíñüêà (â³ä âóë. Áàëüçàêà) – âóë. Ðàäóíñüêà – âóë.  
Ëàâðóõ³íà – âóë. Áàëüçàêà (íåïàðíà ñòîðîíà) – âóë. Ñàáóðîâà 
– ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî – ïðîñï. Âàòóò³íà – Ï³âí³÷íèé ì³ñò – 
ïðîñï. Ñ.Áàíäåðè  – âóë. Î. Òåë³ãè (â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó: 
âóë. Òåë³ãè – ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè – Îáîëîíñüêèé ïðîñï. – âóë. 
Âåðáîâà – ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè) – âóë. Äåãòÿð³âñüêà – âóë. Ëà-
ãåðíà (ò³ëüêè â íàïðÿìêó áóëüâ. Â. Ãàâåëà) – âóë. Âàñèëåíêà 
– ïðîñï. Êîìàðîâà – áóëüâ. Â. Ãàâåëà (â çâîðîòíîìó íàïð. – 
âóë. Êàáëóêîâà – âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ – áóëüâ. 
Â. Ãàâåëà – âóë. Âàñèëåíêà)

7
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

12 Ùîäåí-
íî
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РЕКЛАМА Хрещатик
20 листопада 2018 р.

№126 (5177)

Äî ÷ëåí³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó.

Ó çâ’ÿçêó ç ïîòðåáîþ çì³í ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ âåëî-
ñèïåäíîãî ñïîðòó, çâåðòàþñü äî ÷ëåí³â ÊÌÔÂÑ òà óñ³õ íåáàéäóæèõ äî ðîçâèòêó âåëî-
ñèïåäíîãî ñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³ ç îãîëîøåííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ çáîð³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó ç ðîçãëÿäîì òà ãîëîñóâàííÿì ³ç íàñòóïíèõ ïèòàíü:

1. Çâ³ò Ãîëîâè ÊÌÔÂÑ çà 2018 ð. òà îáãîâîðåííÿ âèêîíàííÿ êàëåíäàðíîãî ïëàíó 
çìàãàíü çà 2018 ð³ê.

2. Îáãîâîðåííÿ êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ âåëîòðåêó 
òà òðåíåðàìè òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ çâåðíåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
Ðàäè ç ïðîõàííÿì çì³íèòè àäì³í³ñòðàö³þ âåëîòðåêó.

3. Âèçíà÷åííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó ÌÒÁ òà ÁÌÕ ÿê 
îñíîâíèõ âèä³â âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó â ðîáîò³ ôåäåðàö³¿ ì³ñòà Êèºâà.

4. Çàòâåðäæåííÿ ñòàðøèõ òðåíåð³â ì.Êèºâà ç âèä³â âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó ç³ çì³íàìè.
×àñ ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ 21 ãðóäíÿ, 12.00.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: ì.Êè¿â, âóë. Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 2, ãîòåëü «Óêðà¿íà».
Ó÷àñòü ó çáîðàõ ìîæóòü âçÿòè âñ³ áàæàþ÷³. Ïðàâî ãîëîñóâàòè íàäàºòüñÿ âèêëþ÷íî 

÷ëåíàì Ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè çà íàÿâíîñò³ êàðòêè ó÷àñíèêà ÔÂÑÓ.
Ç ïîâàãîþ, Òêà÷åíêî Â.

Ãîëîâà

ÒÎÂ «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð» ³íôîðìóº ìåøêàíö³â ïðî äîñòðî-
êîâå ïðèïèíåííÿ Äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó òà ââàæàòè âèùåçàçíà÷åí³ 
Äîãîâîðè ðîç³ðâàíèìè:

– ç 01.01.2019 ïî æ/á ïî âóë. Éîðäàíñüêà, 1; âóë. Òàòàðñüêà, 27/4; âóë. Äàíüêå-
âè÷à, 12; âóë. Óðë³âñüêà, 20; âóë. Ôåîäîñ³éñüêà, 1; âóë. Îñâ³òè, 14-à.

– ç 01.05.2019 ïî æ/á ïî ïðîñï. Ïðàâäè, 31-à.
Äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà ó â³ëüíîìó äîñòóï³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Òî-

âàðèñòâà (www.puec.com.ua) òà íà äîøêàõ îãîëîøåíü âêàçàíèõ áóäèíê³â.

²í³ö³àòèâíà ãðóïà ì³êðîðàéîíó «Âîçäâèæåíêà» ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðî-
âåäåííÿ 2 ãðóäíÿ ó áóä³âë³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ (Êîíòðàêòîâà ïëîùà) î 12.00 
Çàãàëüíèõ çáîð³â ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó. Òåìà – ñòâîðåííÿ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò «Âîçäâèæåíêà» ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 279 çà àäðåñîþ: 
âóë. Ñåðã³ÿ Êîëîñà, 50 (ì-ðí) Æóëÿíè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,16 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), ïîãîäèííà 
îðåíäà, ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.08.2018 ñòàíîâèòü – 1256600,00 
ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó – 7,56 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ 
çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü. Ïí.– Ïò. ç 14.30 äî 17.30 (15 ãîä. íà òèæäåíü).

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, 207-09-34,207-09-30.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ²íñòèòóòó õ³ì³¿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ ñïîëóê ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

¹ 
ï/ï

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (íàç-
âà, þðèäè÷íà àäðåñà, 

òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà 

îðåíäè

Ðåºñòðîâèé 
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà 
ïëîùà, êâ.ì

Âàðò³ñòü ìàéíà 
çà íåçàëåæíîþ 

îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâèé ñòðîê 

îðåíäè

Ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ

1.
Íàö³îíàëüíà 

àêàäåì³ÿ íàóê 
Óêðà¿íè

²ÕÂÑ ÍÀÍÓ, 02160, ì. Êè¿â, 
Õàðê³âñüêå øîñå, 48, 
559-13-94, 559-11-61

Ãîëîâíèé êîðïóñ, ê³ìíàòà 
¹ 133

05417041.1. 
ÀÀÀÄÆÆ353 25,25 212620,40 Äî 31.12.20 ð.,çà 

äîìîâëåí³ñòüþ

Ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
ñàí³òàðíî-åêîëî-
ã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02160, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 48. Äîäàòêîâà 
³íôîðìàö³ÿ çà òåë: 559-47-95, 559-48-95.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îá’ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

32 587

Ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå – ïðîñï. Ñâîáîäè – âóë. Í. Óæâ³é – âóë. 
Ìîñòèöüêà – âóë. Âèøãîðîäñüêà – âóë. Êèðèë³âñüêà – âóë. 
Ùåêàâèöüêà – âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà – Êîíòðàêòîâà ïëîùà – 
âóë. Ìåæèã³ðñüêà – âóë. Ùåêàâèöüêà – âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà 
– âóë. Îëåí³âñüêà – âóë. Êèðèë³âñüêà – âóë. Âèøãîðîäñüêà 
– âóë. Ìîñòèöüêà – âóë. Í.Óæâ³é – ïðîñï. Ñâîáîäè – ïðîñï. 
Ã. Ãîíãàäçå 

12
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

6 Ùîäåí-
íî

33 589

Ñò. ì. «Äàðíèöÿ» – âóë. Ïîïóäðåíêà – âóë. Áàæîâà – âóë. 
×åðâîíîòêàöüêà – âóë. Áóä³âåëüíèê³â (â çâ. íàï.: âóë. 
Áóä³âåëüíèê³â – âóë. Ïîïóäðåíêà) – áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
– ïðîñï. Ìèðó – Äàðíèöüêà ïëîùà – Õàðê³âñüêå øîñå – âóë. 
Òåïëîâîçíà – Äàðíèöüêå øîñå – âóë. Ïðèâîêçàëüíà (â çâîð. 
íàïð. âóë. Ïðèâîêçàëüíà – Õàðê³âñüêå øîñå) – âóë. ßëòèíñüêà 
– âóë. Ðîñ³éñüêà – âóë. Ðîññîøàíñüêà – âóë. Áîðèñï³ëüñüêà 
(äî áóäèíêó ¹17)

9
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

8 Ùîäåí-
íî

34 598-ä

Âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ (â³ä âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî) – ïðîñï. Ìàÿ-
êîâñüêîãî – âóë. Äðàéçåðà – âóë. Áàëüçàêà (ïàðíà ñòîðîíà) 
– âóë. Êàøòàíîâà – ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî – ïðîñï. Âàòóò³íà 
– Ï³âí³÷íèé ì³ñò – ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè – âóë. Î.Òåë³ãè – âóë. 
Ìåëüíèêîâà – ñò. ì. «Ëóê’ÿí³âñüêà» (â çâîð. íàïð.: âóë. Á³ëî-
ðóñüêà – âóë. Äåðåâëÿíñüêà – âóë. Ìåëüíèêîâà – âóë. 
Î. Òåë³ãè – ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè ³ äàë³ çà ñõåìîþ) 

9
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

9 Ùîäåí-
íî

35 599

Ñò. ì. «Õàðê³âñüêà» – âóë. Äåêàáðèñò³â – âóë. Âåðáèöüêîãî 
– âóë. Òðîñòÿíåöüêà – âóë. Àõìàòîâî¿ – ïðîñï. Ãðèãîðåíêà – 
âóë. Çäîëáóí³âñüêà – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà – âóë. Áåðåçíÿ-
ê³âñüêà – âóë. Øóìñüêîãî – ïðîñï. Òè÷èíè – âóë. Áåðåçíÿ-
ê³âñüêà – âóë. ª. Ñâåðñòþêà  – âóë.  Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ 
Øåïòèöüêîãî (ðîçâîðîò íà ïëîù³ Ïàíòåëåéìîíà Êóë³øà) 

14
Ìàðø-
ðóòíå 
òàêñ³

5 Ùîäåí-
íî
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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

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Міжнародний промисловий форум – найбільша промислова екс-
позиція в Україні. У 2005 році вона була зареєстрована у Міжна-
родній Асоціації Виставкової Індустрії (UFI), що є найвищим рівнем 
світового визнання для виставки. 
Торік форум зайняв територію 17 000 квадратних метрів, на яких 
337 підприємств представили продукцію та технології з 29 країн 
світу. Захід відвідало 11 236 осіб, переважна більшість із них – ке-
рівники вищої і середньої ланки. 

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

ЗМАГАННЯ спартакіади розпо-
чалися у лютому нинішнього року і 
завершилися у жовтні. До програми 
турніру було включено шість видів 
спорту: шахи, шашки, волейбол, 
футзал, кульова стрільба та легка 
атлетика. Приємно відзначити, що 
до змагань долучилися працівники 
усіх посадових рівнів: від рядових 
спеціалістів до керівників орга-
нізацій. 

За всіма видами перемогу в осо-
бистому заліку вибороли 24 особи, 
у командних заліках – представ-
ники 18 організацій. З великим 
ентузіазмом і натхненням вони 
змагалися у вихідні та після напру-
женого робочого дня. Серед них – як 
керівники організацій, так і рядові 
спеціалісти. А для залучення і їхніх 
сімей до активного способу життя 
в листопаді відбувся «Фестиваль 
сімейного спорту», в якому взяли 
участь 84 учасники з 15 профспіл-
кових об’єднань. 

Серед переможців спартакіади 
були як дебютанти, так і визнані 
«старожили». Наприклад, Оксана 
Крегул (Департамент житлово-ко-
мунальної інфраструктури КМДА), 
яка неодноразово була призеркою 
змагань із шашок. Вона запевняє: 
фізкультура – її друге покликання. 
«Спорт у моєму житті був ще зі 
школи. Пам’ятаю, як під час перерв 
йшла не до буфету, а до спортзали. 
Щодо спартакіади, то мені сподо-
балась висока конкуренція серед 
учасників і, що найголовніше, ор-
ганізація змагань», – відзначила 
Оксана Крегул. 

Відзначити переможців і вручити 
їм заслужені нагороди було запроше-
но керівника апарату КМДА Дмитра 
Загуменного, який не зі слів знає, 
що таке спортивний дух і відчуття 
перемоги. 

«Я дуже радий сьогодні вітати 
вас із завершенням VII Спартакі-
ади «Праця і спорт ведуть до ви-
сот». Тривалий час я і сам займався 
спортом, тому знаю, що він дає не 
лише фізичну загартованість, а й 
загартованість духу, інтелектуаль-
ний і розвиток людини в цілому. Ми 
маємо багато яскравих прикладів 
успішних в житті спортсменів. У нас 
найспортивніший мер спортивної 
столиці, який досяг високих світо-
вих вершин! Тож бажаю учасникам 
нових здобутків, нових сил і нових 
звершень!», – зазначив у привітанні 
керівник апарату КМДА Дмитро 
Загуменний. 

За підсумками VІІ Спартакіади 
Об’єднання первинних профспілко-
вих організацій Київради та КМДА 

«Праця і спорт ведуть до висот» 
перше загальнокомандне місце 
зайняла команда Шевченківської 
РДА. На завершення урочистостей 
голова ОППО Київради та КМДА 
Іван Гутік підсумував церемонію на-
городження. «Це вже сьома спарта-
кіада і мушу визнати, що з кожним 
разом учасників стає дедалі більше. 
Це означає, що нашим колегам 
подобається спортивна ініціатива. 
Також нам вдалося залучити визна-
них майстрів спорту у якості суддів, 
що дозволило провести змагання 
на найвищому рівні. Загалом хотів 
би подякувати усім, хто був при-
четний до цього кількамісячного 
спортивного марафону. І споді-
ваюсь, що ми зустрінемось знову 
за два роки». 

Нагадаємо, що спартакіаду се-
ред команд Об’єднання первинних 
профспілкових організацій Київради 
та КМДА було започатковано у 2005 
році. І щороку кількість її учасників 
невпинно зростає 

Нещодавно в Колонній залі КМДА 
урочисто привітали переможців VII 
Спартакіади серед команд Об’єднання 
первинних профспілкових організацій 
Київради та КМДА. Близько 500 осіб із 
32 організацій взяли участь у змаганнях 
з 6-ти видів спорту – настільного тенісу, 
волейболу, футболу, кульової стрільби, 
шашок, шахів.

Олександр ПИРЛИК  «Хрещатик»

Працьовиті та спортивні 
отримали нагороди

 �  У Києві відзначили найкращих спортсменів 
Спартакіади «Праця і спорт ведуть до висот»

Столичні рятувальники 
проведуть масштабні 
навчання

Ще кілька вулиць та провулків 
міста отримали нові назви

У Києві відбудеться 
XVII Міжнародний 
промисловий форум

20–22 ЛИСТОПАДА у столиці відбудуться масштабні командно-
штабні навчання рятувальних служб у разі виникнення надзви-
чайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Учасники 
відпрацюють практичні завдання на місцях у різних районах міста. 

Звертаємо увагу: сьогодні навчання проводитимуть із мож-
ливим запуском електросирен в Оболонському районі, а 21 
листопада – у Дніпровському та Деснянському районах. 

Закликаємо мешканців не панікувати у разі пересування 
столицею великої кількості аварійної-рятувальної техніки (до 
навчань буде залучено понад 50 спецмашин), включення сирени 
та з розумінням ставитись до можливих незручностей через 
практичне відпрацювання загальноміських навчань  

У ЧЕТВЕР на пленарному засіданні Київради депутати під-
тримали ряд перейменувань столичних топонімів. Відповідно 
до рішення, перейменовано наступні вулиці та провулки: вул. 
Невську — на вул. Нивську, вул. Желябова – на вул. Марії Кап-
ніст, пров. Баумана – на пров. Фузиків, вул. Кіровську – на вул. 
Старицької-Черняхівської (Святошинський р-н); вул. Сабурова 
– на вул. Сержа Лифаря (Деснянський р-н). 

Окрім того, нову назву отримала площа Червона Пресня у 
Подільському районі. Відтепер вона – Щекавицька. З відповід-
ною ініціативою виступила місцева громада, адже площа роз-
ташована переважно вздовж вул. Щекавицької. Перейменування 
підтримали 91% громадян, які долучилися до голосування. 

Всі перейменування пройшли громадські обговорювання 
на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній 
рубриці Е-МІСТО  

20–23 ЛИСТОПАДА у Міжнародному виставковому центрі (Бро-
варський проспект, 15, станція метро «Лівобережна») триватиме 
XVII Міжнародний промисловий форум, присвячений питанням 
розвитку науково-промислового потенціалу машинобудування. 
У рамках заходу відбудуться спеціалізовані виставки у галузі 
металообробки, машинобудування та суміжних областей. Також 
відвідувачів чекатиме насичена програма науково-практичних 
конференцій, семінарів, презентації учасників. 

Свою участь форумі підтвердили близько 350 підприємств, які 
продемонструють новітню продукцію із 32-х країн світу для пере-
оснащення виробничих потужностей, перш за все, машинобудівної 
галузі. Усе обладнання працюватиме у режимі реального часу. 

У рамках події представлять колективні експозиції з КНР, 
Туреччини, Чеської Республіки.

Вхід на виставку для відвідувачів безкоштовний  

Учасників VII Спартакіади серед 
команд ОППО Київради та КМДА 
привітав керівник апарату КМДА 
Дмитро Загуменний

Нагороди переможцям вручали голова ОППО Київради та КМДА Іван Гутік 
і заступник голови Київського міського комітету профспілки працівників 
державних установ Микола Машталер
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