
¹ 127 (5178)  ñåðåäà  21 ëèñòîïàäà 2018 ð.

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

Віталій Кличко: 
«Ми розпочинаємо 
будівництво метро 
на Виноградар» 
Столична влада розпочинає будівництво 
метро на Виноградар. За підсумками ко-
ригування міського бюджету на 2018 рік, 
планується повернути 1,1 млрд грн на спору-
дження станцій метрополітену на Виноградар 
(продовження Сирецько-Печерської гілки). 

«Ми повертаємо, у відповідності до рі-
шення Київради, 1,1 млрд грн на будівництво 
метро на Виноградар. Тендер відбувся, до-
говори підписані. Ми фактично відроджуємо 
прокладання метро в столиці. Бо останню 
станцію в Києві, нагадаю, відкрили в 2012 
році», – про це учора заявив мер Києва 
Віталій Кличко під час відкриття засідання 
Київради. 

У рамках першої черги робіт на ділянці 
у майже 4 кілометри передбачається спо-
рудження двох станцій – «Мостицька» та 
«Проспект Правда» – і відгалуження у бік 
станції «Виноградар» для подальшого про-
довження лінії. 

Відповідно до договору на будівництво 
метро на Виноградар, укладеного Київським 
метрополітеном з переможцем тендеру на 
ProZorro ПАТ «Київметробуд», роботи три-
ватимуть до 2021 року, а їх бюджет стано-
вить 5 млрд 993 млн грн. Як повідомлялося 
раніше, у рамках даного проекту вперше 
в Києві планують використати технологію 
вертикальних тунелів. Також «Мостицька» 
будуватиметься як станція глибокого за-
кладення, а «Проспект Правди» та наступні 
передбачено споруджувати відкритим спо-
собом, як неглибокі. 

Наразі триває оформлення всіх передба-
чених законодавством документів для початку 
робіт. При підготовці проекту Київрада уже 
підтримала виділення технічних земельних 
ділянок для облаштування необхідних буді-
вельних майданчиків. 

«Київ Заговорить 
Англійською» 

23 листопада 2018 року у Колонній залі КМДА 
відбудеться фінал Першого чемпіонату з 
англійської мови серед загальноосвітніх шкіл 
Києва (загальна кількість учасників – 107 
шкіл) з врученням цінних призів переможцям. 

Нагадаймо, що соціальний проект «Київ 
Заговорить Англійською», переможець Громад-
ського бюджету – 2018, який стартував у грудні 
2017 року, успішно реалізується в столиці. 

Спочатку планувалось, що в заході візьмуть 
участь 10 000 киян, але чималий ажіотаж з 
боку мешканців міста дозволив залучити до 
безкоштовного навчання англійської мови в 
рамках Проекту понад 20 000 осіб: викла-
дачів та лікарів, державних службовців та 
підприємців, молодь та людей похилого віку. 

В рамках проекту «Київ Заговорить 
Англійською» вже відбулись: понад 100 
розмовних клубів за участю носіїв мови в 
Колонній залі КМДА та у 42-х Центральних 
органах виконавчої влади, 12 вебінарів 
із відомим психолінгвістом та поліглотом 
Віталієм Зубковим, телепрограма «Київ За-
говорить Англійською» на ТРК «Київ», най-
масовіший урок англійської мови в історії 
України, який потрапив до Книги рекордів, 
перший чемпіонат з англійської мови серед 
загальноосвітніх шкіл м. Києва. 

íîâèíè

«МИ ПРОВОДИМО навчання 
і просимо мешканців із розу-
мінням до цього поставитись. 
Якщо ви почуєте систему опо-
віщення чи сигнал на об’єкті, 
не панікуйте, це – тренування. 
Жодних дій киянам виконувати 
не потрібно», – пояснив началь-
ник управління з питань над-
звичайних ситуацій КМДА Роман 
Ткачук. Також він роз’яснив, що 
ж мають робити люди, якщо 
раптом на вулицях пролунає не 
навчальна сирена. 

«У випадку, якщо в місті звуча-
тиме сирена, необхідно включити 
телевізор чи радіоприймач, де 
транслюватиметься адресова-
не населенню повідомлення, і 
виконувати дії відповідно до 
озвучених вказівок», – розказав 
Роман Ткачук. 

Він зазначив, що такого рівня 
навчання не відбувались уже по-
над 10 років. 

За інформацією заступника 
начальника управління органі-
зації заходів цивільного захис-
ту ГУ ДСНС України у м. Києві, 
полковника служби цивільного 
захисту Олега Стоволоса, відтепер 
кожні 5 років усі територіальні 
підсистеми в Україні (зокрема, 
наразі столиця) проводитимуть 
такі навчання, щоб визначити 
стан готовності аварійно-ряту-
вальних служб діяти у будь-якій 
надзвичайній ситуації техноген-
ного або природного характеру, 
що може виникнути у регіоні. 

Так, учора рятувальники від-
працьовували готовність діяти за 
складних погодних умов, під час 
яких сталось дуже багато аварій 
і потрібно перекривати в’їзд до 
Києва. У цей же день «ліквідо-
вували» аварію на хімічно-не-
безпечному об’єкті, пов’язану 
з розповсюдженням шкідливої 
речовини (аміак) на ПрАТ «Обо-

лонь» та перевірили дії Оболон-
ської РДА щодо евакуації людей 
до безпечної зони. У навчаннях 
цього дня на кожному з об’єктів 
залучали від 70 до 160 осіб та 12 
одиниць техніки. 

«У середу ми відпрацьовува-
тимемо ситуацію щодо великого 
скиду води із Дніпровської ГЕС, 
що може призвести до значно-
го підтоплення міста, а також 
дії керівників 6-ти районів, які 
потрапляють до зони підтоп-
лення. Біля Труханового острова 
відбудеться практична частина, 
де задіють спецпідрозділи щодо 
рятування людей на воді. Окрім 
цього відпрацюємо сценарій дії 
за умови зупинки однієї з ТЕЦ», 
– повідомив Олег Стоволос. 

Завтра аварійно-рятувальні 
підрозділи відпрацьовуватимуть 
практичні заходи щодо захисту 
населення і територій при ви-
никненні надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з проривом мережі 
на території ТОВ «Євро-Рекон-
струкція» (ліквідація наслідків 
НС, пов’язаних з аварією та від-
ключенням тепло- та електро-
постачання Дніпровського та 
Деснянського районів) із залу-
ченням 21 особи та 9 одиниць 
техніки. 

Окрім цього відпрацьову-
ватимуться практичні заходи 
на суб’єктах господарювання в 
особ ливий період (введення пра-
вового режиму воєнного стану) 
на територіях ПАТ «Київмедпре-
парат» (Шевченківський район), 
Дирекції «Автотранспошта» ПАТ 
«Укрпошта» (Солом’янський ра-
йон), КП «ШЕУ» (Святошинський 
район), Національного універси-
тету харчових технологій (Голо-
сіївський район). На кожному з 
об’єктів планується залучити від 
23 до 170 осіб та до 8 одиниць 
техніки �

Із вівторка в Києві розпочалися масштабні 
командно-штабні навчання органів управління 
та сил цивільного захисту. Під час цих навчань 
загальноміську систему оповіщення не 
вмикатимуть, щоб не викликати занепокоєння 
киян. Включення сирен можливе тільки 
локально, на потенційно-небезпечних об’єктах, 
де в рамках навчання відбуватиметься 
перевірка формувань.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Якщо звучатиме сирена...
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 �  Під час командно-штабних навчань столичні рятувальники 
перевірять систему оповіщення на потенційно-небезпечних 
об’єктах 

У столиці тривають масштабні командно-штабні У столиці тривають масштабні командно-штабні 
навчання органів управління та сил цивільного за-навчання органів управління та сил цивільного за-
хисту. Учора рятувальники «ліквідовували» умовну хисту. Учора рятувальники «ліквідовували» умовну 
аварію на хімічно-небезпечному об’єкті, пов’язану з аварію на хімічно-небезпечному об’єкті, пов’язану з 
розповсюдженням аміаку на ПрАТ «Оболонь»розповсюдженням аміаку на ПрАТ «Оболонь»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про передачу у безоплатне користування (позичку) 
релігійній організації «Релігійна громада Святого Миколи 

Притиска парафії Української православної церкви 
Київського патріархату у Подільському районі м. Києва» 

будинку на вул. Хорива, 5, літ «А»
Рішення Київської міської ради № 1915/5979 від 18 жовтня 2018 року 

Відповідно до статей 327, 827-829, 834 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», статей 18, 
23 Закону України «Про охорону культурної спадщини», враховуючи листи релігійної організації «Релігійна громада 
Святого Миколи Притиска парафії Української православної церкви Київського патріархату у Подільському районі 
м. Києва» від 17 листопада 2017 року № 17, Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та ви-
користанню пам’яток історії, культури і заповідних територій від 13 жовтня 2017 року № 060/51-833, Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 листопада 
2017 року № 060-8368 та від 11 грудня 2017 року № 060-9365, Міністерства культури України від 25 січня 2016 
року № 83/10/15-16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1772/5836

ПЕРЕЛІК
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право 

оренди яких виборюється на конкурсних засадах
¹ 
ï/ï Îá’ºêò îðåíäè Ñòðîê îðåíäè Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

1.

ÑªÐÎÂÀ ÂÓË., 32 
(äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ¹ 364) 

Íåæèòëîâèé áóäèíîê  
Çàãàëüíà ïëîùà – 2005,00 êâ. ì

2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó (ðîçì³ùåí-

íÿ ïðèâàòíîãî äîøê³ëüíîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó)

100 êâ. ì – 1% 
1905,00 êâ. ì – 3%

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу Київському університету імені 
Бориса Грінченка на списання шляхом ліквідації 

транспортного засобу, який належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1914/5978 від 18 жовтня 2018 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26,  частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження 
Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територі-
альної громади міста Києва»,  враховуючи листи  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2017 року № 063-630 та Київського 
університету імені Бориса Грінченка від 19 березня 2018 року № 42б, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, право оренди яких 

виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 1772/5836 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
заяви більше ніж від одного претендента, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1770/5834

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду без проведення конкурсу

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, 
éîãî ôîðìà âëàñíîñò³ òà 

ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà òà 
õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà íåðóõî-

ìîñò³

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè òà îðåíäîâàíà 

ïëîùà, êâ. ì

Ñòàâêà 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè

Ñòðîê, íà ÿêèé 
óêëàäàºòü-
ñÿ äîãîâ³ð 

îðåíäè

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì.ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÆÈÒËÎÑÏÅÖÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß»

1. ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ ÑÏ²ËÊÀ 
«ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ 
ÀÑÎÖ²ÀÖ²ß ÂÅÒÅÐÀ-
Í²Â ÀÔÃÀÍ²ÑÒÀÍÓ ÒÀ  
ÀÍÒÈÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×ÍÎ¯ 
ÎÏÅÐÀÖ²¯» 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðè-
âàòíà 
Ôîðìà ãîñïîäàðþâàííÿ 
– ÷ëåíñüê³ âíåñêè 
²äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
39234575

Áîëáî÷àíà 
Ïåòðà, 1, ë³ò.À  
Ïå÷åðñüêèé 
ðàéîí 
Íåæèëèé áóäè-
íîê (êàï³òàëüíèé) 
Àäì³í³ñòðàòèâíå 
Çàãàëüíà ïëîùà 
– 1609,5 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯, ßÊÀ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÁÅÇ-
ÊÎØÒÎÂÍÓ ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÓ, ÑÎ-
Ö²ÀËÜÍÓ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ²ÍÂÀË²ÄÀÌ 
ÒÀ ²ÍØÈÌ ÎÑÎÁÀÌ-Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ 
ÀÒÎ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑ-
ÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß 
Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ 
-100,00 êâ.ì 
-78,80 êâ.ì 
1 ïîâåðõ 
Ïëîùà – 178,80 êâ.ì

1ãðí íà ð³ê 
7%

2 ðîêè 364 äí³ 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 1770/5834 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про затвердження детального плану території промрайону 
«Троєщина» на вул. Пухівській у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1875/5939 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 19 Закону Украйни «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про 
місцеве самоврядуванні в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» (із змінами та допо-
вненнями), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïî-
çè÷êó) ðåë³ã³éí³é îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà 
Ñâÿòîãî Ìèêîëè Ïðèòèñêà ïàðàô³¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» áóäèíîê   ïëîùåþ 
482,8 êâ. ì íà âóë. Õîðèâà, 5, ë³ò «À», ÿêèé íà-
ëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåíèé íà ïðàâ³ 
îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà Êè¿âñüêèì íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèì öåíòðîì ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ 
òà âèêîðèñòàííþ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ 
çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é, ñòðîêîì íà 49 ðîê³â äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ñâî¿õ ðåë³ã³éíèõ ïîòðåá.

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðåë³ã³éíà îðãàí³çàö³ÿ «Ðåë³-
ã³éíà ãðîìàäà Ñâÿòîãî Ìèêîëè Ïðèòèñêà ïàðàô³¿ 
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» 
ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè óñ³ ä³¿ ùîäî åôåêòèâíîãî 
ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ áóäèíêó, çàçíà÷åíîãî 
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, êð³ì â³ä÷óæåííÿ òà 
ïåðåäà÷³ ó êîðèñòóâàííÿ òðåò³ì îñîáàì.

3. Êè¿âñüêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó öåíòðó ïî 
îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ òà âèêîðèñòàííþ ïàì’ÿòîê 
³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é â óñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó:

3.1. Çàáåçïå÷èòè óêëàäàííÿ äîãîâîðó áåç-
îïëàòíîãî êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êè) íà áóäèíîê 
íà âóë. Õîðèâà, 5, ë³ò «À», ïîïåðåäíüî ïîãîäèâøè 
éîãî ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òà êîï³þ äî-
ãîâîðó áåçîïëàòíîãî êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êè) 

íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.2. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ïðèéìàííÿ-
ïåðåäà÷³ áóäèíêó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Ðåë³ã³éí³é îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà 
Ñâÿòîãî Ìèêîëè Ïðèòèñêà ïàðàô³¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»:

4.1. Ï³äãîòóâàòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó îõîðîííèé äîãîâ³ð äëÿ 
óêëàäàííÿ ³ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ 
éîãî Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè Óêðà¿íè.

4.2. Çàáåçïå÷èòè íîòàð³àëüíå ïîñâ³ä÷åííÿ òà 
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äîãîâîðó áåçîïëàòíîãî 
êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êè) íà áóäèíîê íà âóë. 
Õîðèâà, 5, ë³ò «À». 

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî Êè¿âñüêèé íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèé öåíòð ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ òà 
âèêîðèñòàííþ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çà-
ïîâ³äíèõ òåðèòîð³é ìàº ïðàâî íà ðîç³ðâàííÿ 
äîãîâîðó áåçîïëàòíîãî êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷-
êè), çàçíà÷åíîãî ó ï³äïóíêò³ 3.1 ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè 
òà óìîâ öüîãî äîãîâîðó.

6. 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 Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà íà ñïèñàííÿ øëÿõîì 
ë³êâ³äàö³¿ àâòîìîá³ëÿ ìàðêè ÂÀÇ, ìîäåëü 21043, 
äåðæàâíèé íîìåð ÀÀ 2368 ÍÅ, íîìåð øàñ³ 
XTA21043010819218, ïðîá³ã 286373 êì, 2001 
ðîêó âèïóñêó, ïåðâ³ñíîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 
21618,00 ãðí, çàëèøêîâîþ áàëàíñîâîþ âàð-
ò³ñòþ 0,00 ãðí, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà îáë³êîâóºòüñÿ íà áàëàíñ³ çàêëàäó. 

2. Çîáîâ’ÿçàòè Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ 
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îá-
ëàäíàííÿ äåìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó 
äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à íå-

ïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çäàòè íà ìåòàëîáðóõò 
ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â 
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïîçèö³þ 2 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 ëèñòîïàäà 2017 ¹ 222/3229 
«Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà íà ñïèñàííÿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» âèêëþ÷èòè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ 
çàñàäàõ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè 
îá’ºêòà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé çàòâåðäæåíèé çã³äíî 
ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ çà òàêèõ äîäàòêîâèõ 
óìîâ äî êîíêóðñó, à ñàìå:

– ïåðåäáà÷èòè, ùî ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âèêî-
íàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) áóäå âæèâàòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî ïðèïèíåííÿ 
äîãîâîðó îðåíäè íåæèòëîâîãî áóäèíêó, ó ÿêîìó 
ðîçì³ùåíèé ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä äëÿ 

â³äíîâëåííÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè ¹364 íà âóë. Ñºðîâà, 32 ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì; 

– çàçíà÷èòè ñóìó ³íâåñòèö³éíèõ çîáîâ’ÿçàíü;
– ïåðåäáà÷èòè 10% áåçêîøòîâíèõ ì³ñöü  â³ä 

ïðîåêòíî¿ ñïðîìîæíîñò³ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó äëÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé ç ì³êðîðàéîíó ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
äîãîâ³ð îðåíäè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè 

íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
ïóíêòîì1 öüîãî ð³øåííÿ.

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. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ 
ïðîìðàéîíó «Òðîºùèíà» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 125 (1937), середа, 21 листопада 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
21 листопада 2018 р.

№127 (5178)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåð-
æàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè (01024, ì Êè¿â, 
âóë. Áîãîìîëüöÿ,4)

1) Àäðåñà îá’ºêòà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ – ê³ìíàòà ¹ 111, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà 1-îìó ïîâåðñ³ 
ãîëîâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó;

Ïëîùà îðåíäè: 17,7 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.08.2018 ð. – 302 980,00 ãðí (òðèñòà äâ³ òèñÿ÷³ 

äåâ’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³éîê); Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 31.12 .2019 ðîêó
2) Àäðåñà îá’ºêòà: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ – ê³ìíàòè ¹ 1,3,4,5 ç ñàíâóçëîì (ê³ìíàòà 2), ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 

íà 2-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó ç îêðåìèì âõîäîì; Ïëîùà îðåíäè: 37,5 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.10.2018ð – 425 659,17 ãðí (÷îòèðèñòà
äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòü ãðèâåíü 17 êîï³éîê);
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 30.10.2021 ðîêó
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó 

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4, ê³ìí. ¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî 
òåë.: 256-2558, 256-2554. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá’ºêò îðåíäè, áóäå îãîëî-
øåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðè 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 2,00 êâ. ì, ðîç-
òàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ïðàö³ áóëüâàð, 1/1.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2018 – 62500,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ò. 296-65-57).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó, (40%), òåðì³í îðåíäè 2 

ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 2083,33 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ ça àäðåñîþ: 02094, 

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

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³ä-
íåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 93,81 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-3 ïîâåðõàõ Øêîëè ² ñòóïåíÿ ¹ 
333 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16 ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 4 % â³ä 
âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2018 ñòàíîâèòü 2 067 800,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 
çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 6 892,67 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ (ïîãîäèííà îðåíäà ðîçðàõîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êà). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî 
â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. 
Êîøèöÿ Îëåêñàíäðà, 11, êàá. 301 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-02-01.

Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 200124 
íà ³ì’ÿ Òåðåñà Â³êòîðà Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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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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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 66038

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

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Торік Інвестфорум міста зібрав 650 представників бізнесу, інвест-
спільноти, дипломатів, представників центральних і місцевих органів 
влади, міжнародних фінустанов та ЗМІ з 19 країн, серед яких: Австрія, 
Канада, Хорватія, Данія, Франція, Грузія, Норвегія, Швейцарія, Туреч-
чина, США, Німеччина, Великобританія та інші.
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Для школярів і студентів організують 
профорієнтаційний форум

У комунальну власність 
повернуть землю вартістю 
майже 20 млн грн

В столиці відбудеться 
Інвестиційний форум міста 
Києва-2018

НА ПЛЕНАРНОМУ  засіданні 
Київради депутати внесли зміни до 
Правил благоустрою міста. Відтак, 
вдосконалено порядок розміщення 
оголошень та зовнішньої реклами 
в столиці. Адже на сьогодні Київ 
перенасичений самовільними 
рекламоносіями та приватними 
оголошеннями. А процедури та 
вимоги щодо їхнього демонтажу, 
зберігання та подальшої реалізації 
чи утилізації недостатньо чіткі. 

Відтепер рекламний засіб (в 
тому числі на транспорті комуналь-
ної власності) має маркуватися на 
каркасі та містити найменування 
розповсюджувача зовнішньої ре-
клами, телефон, номер дозволу та 
термін його дії. Рекламні засоби 
будь-яких видів, незалежно від 
місця розташування, без належного 
маркування вважаються такими, 
власники яких невідомі. 

Рекламні засоби, що розміщенні 
в охоронних зонах інженерних 

конструкцій, у випадку виникнення 
аварійної ситуації демонтуються 
балансоутримувачами або влас-
ником рекламного засобу без від-
шкодування збитків. 

«Новими правилами чітко визна-
чено, що розміщення оголошень, 
наліпок, написів тощо здійсню-
ється лише у спеціально призна-
чених місцях. Реклама, розміщена 
на інших елементах благоустрою, 
має бути прибрана власником чи 
балансоутримувачем протягом 
тижня. Більше того, в разі її само-
вільного розміщення на номер 
абонента, зазначений в оголошені, 
здійснюватиметься автододзвін з 
інформуванням про порушення 
правил благоустрою. Інтервал між 
набором – кілька хвилин. Авто-
додзвін триватиме до усунення 
порушення та сплати штрафу (у разі 
складання протоколу про адмін-
порушення)», – зазначив депутат 
Київради Андрій Андрєєв. 

Разом з тим, рішення чітко вре-
гульовує алгоритм демонтажу та 
переміщення рекламних засобів. 
Також прописані основні застере-
ження до самовільно встановлених 
рекламоносіїв та конструкцій без 
відповідного маркування  

21-23 ЛИСТОПАДА 2018 року у столиці пройде Між-
народна виставка продовольчої продукції «Ukrainian 
Food Expo 2018», організатором якої є «Рада з питань 
експорту продовольства». Саме вона ініціювала в 
Україні нову бізнес-платформу для ділових зустрі-
чей та переговорів українських виробників продо-
вольчих товарів з національними та міжнародними 
закупівельниками, постачальниками обладнання та 
технологій для харчової промисловості. 

Ukrainian Food Expo має на меті продемонструвати 
різноманіття вітчизняної харчової галузі, розвивати 
пряме спілкування та нетворкінг на рівні «виробник 
– дистриб’ютор – рітейл», а також сприяти виходу 
українського продовольства на закордонні ринки. 

Учасники виставки: виробники продтоварів, ор-
ганічної продукції та нішевих культур, крафтової та 
фермерської продукції, постачальники технологій та 
обладнання для харчової галузі, компанії з надання 
транспортно-логістичних, фінпослуг. 

Серед  відвідувачів :  мережевий  рітейл , 
дистриб’юторські компанії, оптово-роздрібна 
торгівля, готельно-ресторанний бізнес, іноземні 
імпортери, трейдери, закупівельники, фермери, 
представники сільськогосподарських кооперативів, 
споживачі. 

У рамках виставки відбудеться 12 галузевих кон-
ференцій, на яких очікується більше 800 виробників 
продовольства  

24 ЛИСТОПАДА із 10.00 до 15.00 
у Холі Чемпіонів НСК «Олімпій-
ський» відбудеться масштабний 
профорієнтаційний захід – Форум 
«ПроПрофесії». Київський моло-
діжний центр запрошує учнів 8-11 
класів, студентів, вчителів і батьків 
стати учасниками цієї події. Під час 
заходу можна буде ознайомитись 
із ринком праці, перспективами і 
можливостями для самореалізації 
у сучасних реаліях. Професіонали 
окреслять найперспективніші сфери 
та необхідні навички затребуваних 
спеціалістів, дадуть поради щодо 
отримання профільного навчання 
в Україні та у світі, першого досвіду 
роботи студентам. Паралельно з 
лекційною частиною відбувати-
муться профорієнтаційні консуль-
тації з психологами та кар’єрними 
коучами. Гості зможуть записатись 

до певного фахівця та пройти проф-
орієнтаційний тест, отримати від-
повіді щодо визначення власних 
здібностей та вподобань. Школярі 
та студенти також зможуть особисто 

поспілкуватись з роботодавцями на 
виставці вакансій і представниками 
новітніх професій на демо-зоні. 

Для участі необхідна реєстрація: 
goo.gl/SvMwvu  

27 ЛИСТОПАДА у КВЦ «Парко-
вий» пройде щорічний Інвестицій-
ний форум міста Києва: Your way to 
innovations, який збере новаторів, 
винахідників у науці та бізнесі. 
За три роки існування захід став 
масштабною платформою для 
спільних проектів міської влади, 
бізнес-спільноти та громадського 
сектору. 

Головною темою цьогорічної 
зустрічі стане тема інновацій. 
Учасники об’єднаються заради 
майбутнього розвитку та залу-
чення вкладень на потреби міста в 
наступних питаннях: Екосистема 
інновацій: освіта – наука – біз-
нес. Комерціалізація інновацій та 
трансфер технологій. Що пропонує 
місто новаторам та винахідни-
кам? Державні та муніципальні 
програми в Україні. Фінансові 
інструменти для інновацій: що 
пропонує комерційний сектор? 
Ризики та вигоди для інвестора. 
Інвестиції в інновації очима ін-
вестора. Made in UA: кейси родом 
з України. 

Цього року тематичні секції 
фокусуватимуться на ІТ, software/
hardware/R&D центрах, інноваціях 
у фінансових технологіях, іннова-
ціях у медицині та фармакології. 

Серед спікерів Інвестфоруму: 
Віталій Кличко, Київський місь-
кий голова; Оксана Маркарова, 
в.о. міністра фінансів України; 
Юлія Ковалів, голова Офісу Нац-
інвестради при Президентові 
України; Володимир Ставнюк, 
голова правління Державної ін-
новаційної фінансово-кредитної 
установи; Андрій Гундер, пре-
зидент Американської торгової 
палати в Україні; Маріус Пареш-
чюс, президент ІСТ кластерів 
Литви; Олександр Нестеренко, 
СЕО компанії ARTKB; Дмитро 
Овчаренко, СЕО компанії Alcor; 
Кіра Рудик, СОО компанія Ring; 
Віталій Чернюк, директорат ін-
новацій та трансферу технологій, 
керівник експертної групи з пи-
тань комунікацій та стратегічного 
планування, Міністерство освіти 
і науки України 

КИЇВСЬКА місцева прокуратура 
№2 у судовому порядку відсто-
ює права столичної громади на 
користування ділянкою площею 
понад 0,32 га та вартістю майже 
20 млн грн, що розташована на 
просп. Бажана неподалік станції 
метро «Харківська». 

У 2009 році вказана територія 
була передана в оренду приват-
ному товариству для будівництва 
приміщень офісно-торгівельно-
розважального призначення і 

закладів громадського харчування 
зі стоянкою автомобілів для від-
відувачів. 

Будівництво мали завершити 
ще у 2014 році. Однак в порушення 
умов договору приватна структура 
свої зобов’язання в частині за-
будови ділянки так і не виконала. 

Місцева прокуратура звер-
нулась до Господарського суду 
міста з позовом про розірвання 
договору оренди та повернення 
Київраді вказаної землі  

У Києві пройде Міжнародна виставка 
продовольчої продукції «Ukrainian Food 
Expo 2018»

Київрада змінила правила 
реклами та її демонтажу
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