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Тротуари на вулиці Івана 
Федорова отримали 
нову колірну гаму

У рамках робіт із реконструкції вулиці Івана Федо-
рова, дорожники облаштують нове покриття проїжджої 
частини, відремонтують тротуари із ФЕМ-покриттям. 
Наразі кияни вже можуть побачити нову колірну гаму 
тротуарів. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Нагадаємо, що в рамках реконструкції вул. Івана 
Федорова, на ділянці від вул. Великої Васильківської 
до вул. Василя Тютюнника також буде впроваджена 
нова схема дорожнього руху, і автотранспорт після 
закінчення ремонтних робіт їздитиме у двосторон-
ньому напрямку, а для впорядкування хаотичного 
паркування будуть облаштовані паркувальні «кишені».

Також цими вихідними в усіх районах столиці 
на об’єктах дорожньої інфраструктури тривав ка-
пітальний і поточний ремонт. Окрема увага була 
приділена штучним спорудам, ремонт яких триває 
у цілодобовому режимі. Широкий спектр робіт – від 
заміни деформаційних швів до встановлення бор-
тового каменю, ремонту плити проїжджої частини 
і асфальтування – залежно від об’єкту проводили 
дорожники на пішохідному мосту на перетині вул. 
Борщагівської та вул. Гетьмана, мосту Метро через 
Русанівську протоку, Південному мостовому переході, 
мосту через р. Десенка.

У квітні демонтовано 
1161 незаконну 
рекламну конструкцію

У квітні в столиці демонтовано 1161 незаконний 
рекламний засіб (РЗ), серед яких 720 одиниць демон-
тували їхні власники.

Нагадаємо, що впродовж 2018 року в Києві було 
демонтовано 16 805 рекламних конструкцій. Упро-
довж березня у столиці демонтовано 1604 незаконні 
рекламні засоби.

Реформа у сфері розміщення реклами впроваджу-
ється завдяки Правилам розміщення рекламних засобів 
у м. Києві. Правила розміщення рекламних засобів 
засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, 
естетичність, законність і доступність.

Окрім того, аби унеможливити розміщення назем-
них РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні 
місця – крапки – для їхнього монтажу, заборонено 
низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, 
холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені форма-
ти конструкцій і їхні розміри. Велика увага приділена 
безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не 
повинні перешкоджати пішохідному руху та пере-
кривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у 
місцях концентрації ДТП. У розміщенні рекламних 
конструкцій має використовуватися радіальний під-
хід із відстанями від 40 до 150 метрів, залежно від 
їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 
40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

Як повідомляють організатори, це 
масштабний спортивний захід, який 

дозволить учасникам і вболівальникам 
проникнутися унікальною атмосферою 

середньовічних часів. Чемпіонат світу 
з середньовічного бою відбудеться у 
рамках Фестивалю середньовічного 
бою та складатиметься з різноманітних 
захопливих боїв, як одиночних, так і 
групових.

Взяти участь у боях з’їдуться учасни-
ки з усього світу – запрошені представ-
ники таких країн, як: Великобританія, 
Франція, Німеччина, Іспанія, Японія, 
Австралія, Канада, США та інші, а саме 
– 29 країн світу.

Команда з України також візьме 
участь у змаганнях.

У видовищних боях понад 1000 най-
кращих бійців змагатимуться за титул 
чемпіонів світу та перетворяться на 
справжніх лицарів, вони битимуться 
справжньою середньовічною зброєю.

Цікаво, що костюм із бронею має 
вагу від 20 кг до 35 кг, оскільки броня, 
яку носять учасники змагань, має бути 
точною копією тієї, що використову-
валася у середньовічних битвах; усі 
матеріали повинні бути точними до 
історичного періоду. Це ж стосується 
і зброї.

Організатори події обіцяють не тіль-
ки захопливе спортивне видовище, а 
й велику розважальну програму – по-
стріли з требушету вогняними ядрами, 
феєричне фаєр-шоу, кінні виступи, 
музичну програму тощо.

Під Києвом проведуть чемпіонат 
світу з середньовічного бою

Із 16 до 19 травня на території «Древнього Києва у 
Князівстві «Київська Русь» відбудеться грандіозна подія – 
Чемпіонат світу з середньовічного бою 2019 (World 
Championship on Medieval Combat 2019). Про це 
повідомили в Управлінні туризму та промоцій.

9 травня з 05.00 на вулицях біля 
Парку Вічної Слави буде обмежено 
рух усіх видів транспорту у зв’язку з 
урочистими подіями до Дня пам’яті 
та примирення, Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні та 

75-ої річниці вигнання нацистів з 
України.

Зокрема, рух перекриють на вул. 
М. Грушевського (від пров. Кріпосного 
до вул. Арсенальної), пров. Інженер-
ному, вул. Московській (від Кловсько-

го узвозу до пл. Арсенальної), вул. І. 
Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. 
Лаврської), пров. Бутишів, вул. М. 
Омеляновича-Павленка, алеї Героїв 
Крут, вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи 
до вул. Цитадельної). 
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Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ãîëîâíîãî 
ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ) òà 
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (íà 
÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà) (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169, òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-
êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ 
òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç 
âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè 
â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè 
äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; 
êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â 
ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. 
²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîí-
êóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-79-26.

Âòðà÷åíèé äîäàòîê äî äèïëîìó KB ¹30740576 â³ä 31.01.2007 ð. âèäàíèé ÊÍÓ ³ì. 
Ò. Øåâ÷åíêà íà ³ì’ÿ Ìóäðåíêî Ìàð³¿ Âîëîäèìèð³âíè, 1984 ð.í., ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîìï’þòåðíèõ òà êîìóí³-
êàö³éíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä 
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), òà Òèïîâèõ ïðî-
ôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 29.12.2009 ¹ 406.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ÿê³é 
çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ç³ âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â 
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, 
çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ 
ñ³ì’¿ çà 2018 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, 
çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ 
îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàñòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 01044, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-72-29.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñíó çàáóäîâó â ìåæàõ IV, V, 2 ï.ê. III, 2 ï.ê. VIII 

ì³êðîðàéîí³â ó áàãàòîôóíêö³îíàëüíîìó æèòëîâîìó ðàéîí³ íà ïðîñï. Ïðàâäè 
(íàâïðîòè ïðîñïåêòó Âàñèëÿ Ïîðèêà) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ó ñêëàä³ 2 ï.ê. III ì³êðîðàéîíó çàïðîåêòîâàíî: ÷îòèðè 23-26-ïîâåðõî-
â³ æèòëîâ³ áóäèíêè ç³ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà îäèí 
23-26-ïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê ç³ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèì äèòÿ÷èì 
äîøê³ëüíèì çàêëàäîì íà 100 ì³ñöü; äâà 6-ïîâåðõîâ³ íàäçåìí³ ïàðê³íãè íà 
288 ìàøèíîì³ñöü êîæíèé.

Ó ñêëàä³ IV ì³êðîðàéîíó çàïðîåêòîâàíî: äåñÿòü 23-26-ïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â ç³ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè; êâàðòàëüíà êîòåëüíÿ 
ïîòóæí³ñòþ 25,0 ÌÂò ç ïðèáóäîâàíîþ ÒÏ-ÐÏ; 1-ïîâåðõîâèé òîðã³âåëüíèé 
öåíòð; 2-4-ïîâåðõîâèé òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðèáóäîâàíèì ïàðê³íãîì; òðè 
4-ïîâåðõîâ³ íàäçåìí³ ïàðê³íãè íà 300 ìàøèíîì³ñöü êîæíèé òà îäèí 2-ïîâåð-
õîâèé íàäçåìíèé ïàðê³íã íà 100 ìàøèíîì³ñöü.

Ó ñêëàä³ V ì³êðîðàéîíó çàïðîåêòîâàíî: ï’ÿòü 13-16-, 23-26-ïîâåðõîâèõ 
æèòëîâèõ áóäèíê³â ç³ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà îäèí 
23-26-ïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê ç³ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèì äèòÿ÷èì 
äîøê³ëüíèì çàêëàäîì íà 120 ì³ñöü; êâàðòàëüíà êîòåëüíÿ ïîòóæí³ñòþ 24,2 ÌÂò 
ç ïðèáóäîâàíîþ ÒÏ-ÐÏ; 2-4-ïîâåðõîâèé òîðã³âåëüíèé öåíòð ç ïðèáóäîâàíèì 
ïàðê³íãîì; ÷îòèðè 6-ïîâåðõîâ³ íàäçåìí³ ïàðê³íãè íà 288 ìàøèíîì³ñöü êîæíèé.

Ó ñêëàä³ 2 ï.ê. VIII ì³êðîðàéîíó çàïðîåêòîâàíî: 3-ïîâåðõîâèé äèòÿ÷èé äî-
øê³ëüíèé çàêëàä íà 300 ì³ñöü; 4-ïîâåðõîâèé çàêëàä ñåðåäíüî¿ îñâ³òè íà 2400 
ì³ñöü òà ñòàä³îí.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ 
ì³êðîðàéîí³â ç âëàøòóâàííÿì ìàéäàí÷èê³â ð³çíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 1931 ìàøèíîì³ñöü.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êâàðòèð – 8209 (ó ò.÷. 2 ï.ê. III ì-íó – 2001, IV ì-í – 3982, V 
ì-í – 2226, ç íèõ 1-ê³ìíàòíèõ – 3595, 2-ê³ìíàòíèõ – 3589, 3-ê³ìíàòíèõ – 1012, 
4-ê³ìíàòíèõ – 13). Ïëîùà âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü êîìåðö³éíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ 42987 ì2 (ó ò.÷. 2 ï.ê. III ì-íó – 9755,3 ì2, IV ì-í – 18551,8 ì2, V 
ì-í – 14679,5 ì2).

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ: òåïëîïîñòà÷àííÿ – â³ä äâîõ çàïðîåêòîâàíèõ 
êâàðòàëüíèõ êîòåëåíü ïîòóæí³ñòþ 25,0 òà 24,2 ÌÂò íà ïðèðîäíîìó ãàç³; âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ, ãàçîïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ç ÒÓ. Ïîâåðõíåâ³ ñò³÷í³ âîäè 
â³äâîäÿòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàêðèòî¿ ñèñòåìè çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç î÷èñòêîþ 
çàáðóäíåíî¿ ÷àñòèíè ñòîêó íà çàïðîåêòîâàíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.

Äæåðåëàìè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòó 
º: ÄÂÇ àâòîòðàíñïîðòó (â’¿çä-âè¿çä ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â ç ïàðê³íã³â ³ â³äêðèòèõ 
àâòîñòîÿíîê), êîòåëüí³ (ïðîäóêòè çãîðàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó), òåõíîëîã³÷í³ 
ïðîöåñè òà îáëàäíàííÿ õàð÷îáëîê³â ÄÄÇ òà øêîëè, ïðàëåíü ÄÄÇ.

ßê äæåðåëî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè, îá’ºêò õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè âè-
êèäàìè: îêñèäè àçîòó, îêñèä âóãëåöþ, âóãëåâîäí³, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé, àì³àê, 
ñàæà, áåíç(à)ï³ðåí, íàòð³þ ã³äðîêñèä, àêðîëå¿í, ñïèðò åòèëîâèé, îöòîâà êèñëîòà, 
àöåòàëüäåã³ä, ïèë áîðîøíà, íàòð³þ êàðáîíàò, ñèíòåòè÷íèé ïðàëüíèé çàñ³á ó 
íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³, ïàðíèêîâ³ ãàçè.

Ñóìàðí³ âàëîâ³ âèêèäè ñêëàäàþòü: çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè – 29,0 ò/ð³ê, ïàðíè-
êîâ³ ãàçè – 29910,62 ò/ð³ê. Ìàêñèìàëüí³ ïðèçåìí³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ 
ðå÷îâèõ â³ä îá’ºêòó íèæ÷³ 0,1 ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Äëÿ çìåíøåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ïðîåêòîì ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ: çàñòîñóâàííÿ åêîëîã³÷íî-áåçïå÷íîãî îïàëþâàëüíîãî îáëàäíàííÿ 
ç ïîíèæåíèìè ïîêàçíèêàìè åì³ñ³¿ ³ CO; äèìîâ³ òðóáè âèâåäåí³ íà âèñîòó, ÿêà 
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå ðîçñ³þâàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèõ ó àòìîñôåðíîìó 
ïîâ³òð³ (âèùå ð³âíÿ ïîêð³âë³ æèòëîâèõ áóäèíê³â ìàêñèìàëüíî¿ âèñîòíîñò³ ì³-
êðîðàéîí³â).

Åêñïëóàòàö³ÿ ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà ïåðåäáà÷àº óòâîðåííÿ òàêèõ â³äõîä³â: 
ÒÏÂ, ó ò.÷. ðåñóðñîö³íí³ êîìïîíåíòè, õàð÷îâ³ â³äõîäè, â³äõîäè â³ä ïðèáèðàííÿ 
òåðèòîð³¿; îñàä ç î÷èñíèõ ñïîðóä äîùîâèõ ñòîê³â, â³äïðàöüîâàí³ ëþì³íåñöåíòí³ 
ëàìïè òîùî. Óñ³ âèäè â³äõîä³â ï³äëÿãàþòü óòèë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â ç³ 
ñïåö³àë³çîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Â³äãóêè ãðîìàäÿí ùîäî ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 2-õ òèæí³â 
ç³ äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ – ç 08.05.19  äî 22.05.19 – çà àäðåñîþ: 03190, ì. Êè¿â, âóë. 
×åðíÿõîâñüêîãî, áóäèíîê 16/30, îô³ñ 2, àáî çà òåëåôîíîì +38 (050) 514-26-22.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

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

Ì³ñöå-
çíàõî-
äæåííÿ

Çà-
ãàëüíà 
ïëîùà 

(êîðèñ-
íà) , 
êâ. ì

Òèï 
áóäèí-

êó

Õàðàê-
òåðèñ-

òèêà 
îá’ºêòà 
îðåíäè

Òåõí³÷-
íèé ñòàí 
îá’ºêòà ³ 
³íôîð-
ìàö³ÿ 
ïðî 

çàáåç-
ïå÷åííÿ 
êîìóí³-
êàö³ÿìè

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòó 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ Çàïðîïîíî-

âàíå ö³ëüîâå 
âèêîðèñòàííÿ 

îá’ºêòà îðåíäè  

Ðîçì³ð 
ñòàð-
òîâî¿/

ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíä-

íî¿ 
ïëàòè, 

ãðí

Îðåíä-
íà 

ñòàâêà 
ó %

ÔîòîÄàòà îö³íêè

Íàçâà ÑÎÄ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 3 (02125, Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26, òåë. 540-95-25, 
ð/ñ 3155 9261 3496 30 â ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 05415958, òåë. 541-59-58).
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âóë. 
Ïåòðà 
Çàïî-

ðîæöÿ, 
26,  õàð-

÷îâèé 
áëîê 
¹ 1, 
ë³ò. Ð

768,60

Íå-
æèëèé 
áóäè-

íîê 

Ïðèì³-
ùåííÿ 1 
ïîâåðõ, 
ï³äâàë

çàäî-
â³ëüíèé, 
åëåêòðî-

ïîñòà-
÷àííÿ òà 

âîäî-
ïîñòà-
÷àííÿ â 
íàÿâ-
íîñò³ 

28.02.2019 13. Ðîçì³ùåííÿ 
¿äàëåíü, 

áóôåò³â, ÿê³ íå 
çä³éñíþþòü 

ïðîäàæ òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðó-

ïè, ó çàêëàäàõ 
çàêëàä³â îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ (ç 
îáëàäíàííÿì) 

 33368      4     

10010400,00

ÒÎÂ 
«ÀÂÀÍÒÀÆ-
ÊÎÍÑÀËÒ»

Îáëàä-
íàííÿ  
(172 

îäèíèö³)

_

28.02.2019
Îðåíäà îêðåìèõ 

³íäèâ³äóàëüíî 
âèçíà÷åíèõ 

îá’ºêò³â (êð³ì 
íåðóõîìèõ) 

(172 îäèíèö³)  

3699,73
10

ÒÎÂ 
«ÀÂÀÍÒÀÆ-
ÊÎÍÑÀËÒ»

443968,00 Âñüîãî: 
37067,73 

* Ïðîâåäåííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó ðåìîíòó òà ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ, ÿêå áóäå ïåðåäàíå 
â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ – çà ðàõóíîê êîøò³â ïîòåíö³éíîãî îðåíäàðÿ ïðîòÿãîì âñüîãî ïåð³îäó îðåíäè. 

Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ðîêó 
¹ 415/1280 (ç³ çì³íàìè), äàë³ – Ïîëîæåííÿ, ³ îòðèìàëà ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî â³äïî-
â³äí³ñòü çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, íå âèìàãà-
ºòüñÿ ïîäà÷à íîâî¿ çàÿâè àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó 
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè. ²íø³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü: 

– çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî  Ïîëîæåííÿ;
– äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 

ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó. 
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-76, 202-61-77, 202-61-96.   

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü 

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à ñàìå:
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 109,50 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 

Òóïîëºâà Àêàäåì³êà, 16 ë³ò. À; 
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êè-

ðèë³âñüêà, 4 ë³ò. À;
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 338,10 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: áóëüâ. Òàðàñà 

Øåâ÷åíêà, 4 ë³ò. Á; 
– íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 83,80 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìèõàéëà 

Áîé÷óêà, 1/3; 
– íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,80 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äàíèëà 

Ùåðáàê³âñüêîãî, 2 ë³ò. Á; 
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 757,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 

Áóä³íäóñòð³¿, 9 ë³ò. Ó; 
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 289,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áóä-

³íäóñòð³¿, 9 ë³ò. Ä; 
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 659,40 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 

Áóä³íäóñòð³¿, 9 ë³ò. Ã; 
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 125,20 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 

Áóä³íäóñòð³¿, 9 ë³ò. Â; 
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 207,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 

Áóä³íäóñòð³¿, 9 ë³ò. Æ; 
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áó-

ä³íäóñòð³¿, 9 ë³ò. Ò.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 05 ÷åðâíÿ 2019 ð. î 14.30 â êàá. 523 çà àäðåñîþ Õðåùàòèê, 10.
Îñòàííÿ äàòà ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â (íå ï³çí³øå í³æ çà òðè ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó) – 30 òðàâíÿ 2019 ð.
Îçíàéîìèòèñÿ ç óìîâàìè êîíêóðñó òà ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñò³ 

ó êîíêóðñ³, ìîæíà íà âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (www.gukv.gov.ua) òà 
íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ Êèºâà (www.kyivcity.gov.ua).  

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com



3

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
8 травня 2019 р.

№19 (5211)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу



СУСПІЛЬСТВОХрещатик Київ
8 травня 2019 р.
№19 (5211)

4

Çàñíîâíèê –  Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿»
Â. î. êåð³âíèêà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 22 ëþòîãî 2019 ðîêó. Îðãàí, ÿêèé çä³éñíèâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â  
Ñåð³ÿ òà íîìåð ñâ³äîöòâà: ÊÂ 23744-13584ÏÐ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щитижневого випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-21-84, 234-27-39, 
ôàêñ 235-61-48
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

Âèäàííÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê Êè¿â» 
îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 27000. Çàìîâëåííÿ 69716

Передплатний індекс

щотижневого випуску 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

 ùîòèæíåâà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê òà ï’ÿòíèöþ

íîâèíè

11 травня з 11.00 до 19.00 на Поштовій площі відбудеться 
«Зелений марафон» – розважальний захід, спрямований на 
відновлення рівноваги між людиною і природою. Марафон 
пройде у рамках фестивалю «Чистофест». Організатором ви-
ступає Київський молодіжний центр.

У рамках заходу об’єднаються еко-активісти, які обговорять 
тенденції у галузі охорони природи і здорового способу життя. 
Професійні спортсмени, спортивні секції та школи проведуть 
майстер-класи з йоги, боксу та дзюдо на тематичних локаціях.

Також всі бажаючі можуть відпочити на екологічних фуд-
кортах, взяти участь у розіграшах екологічних подарунків, 
побачити виступи зірок, провести фотосесію з найпопуляр-
нішими блогерами.

«Ми запрошуємо долучитися до нашого еко-марафону, тому 
що ця подія не просто драйвова та цікава, а й надзвичайно 
важлива для екології. Такої кількості активних, здорових та 
дружніх до природи людей ви не зустрінете випадково на 
вулиці. А ще тому, що це – унікальна можливість дізнатися 
секрети щасливого життя у гармонії з навколишнім світом», 
– зазначає директорка Київського молодіжного центру 
Анна Куценко.

12 травня о 10.00 оргкомітет «Пробігу під каштанами» 
запрошує всіх охочих взяти участь у спортивно-сімейному 
заході з нагоди святкування Дня матері.

У програмі, зокрема, дитяче тренування, репетиція забігів, 
лекція для батьків «Спорт і діти: з чого починати та як при-
вчати», майстер-клас та пікнік.

Тренер та лектор – Наталія Лебедєва – переможниця най-
першого «Пробігу під каштанами», майстер спорту з легкої 
атлетики, заслужений тренер України, мама та бабуся.

До участі запрошуються батьки та діти. Після тренування 
усі охочі зможуть спробувати пробігти дистанції «Пробігу 
під каштанами»:
•   Старт № 1. «Пробіг у ходунках» – дітки до 1.5 року, які 

вчаться ходити (дистанція – 10 метрів).
•   Старт № 2: діти віком до 4 років з одним дорослим (50 м).
•   Старт № 3: діти віком до 9 років з одним дорослим (100 м).
•   Старт № 4: діти віком від 10 років (1200 м).

Участь безкоштовна.
На учасників чекають приємні сюрпризи та весела компа-

нія в одному із наймальовничіших парків на березі Дніпра 
– парку «Наталка». 

Деталі на сайті probeg.kiev.ua.
Нагадаємо, щорічний спортивно-благодійний «Пробіг під 

каштанами» пройде 26 травня, на День Києва. Співорганіза-
тором заходу є КМДА.

11 травня на Поштовій площі 
відбудеться екологічний 
«Зелений марафон»

У столиці до Дня матері 
відбудеться 
спортивно-сімейне свято

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВАМІСТА КИЄВА

Президента Назарбаєва не мож-
на звинуватити в спонтанності: у 
його рішеннях проявляється східна 
мудрість, а всі кроки продумані на-
перед. Саме Назарбаєв, при високих 
цінах на нафту, створив у країні 
своєрідну подушку безпеки – на-
ціональний фонд, куди йшли над-
лишки від продажу нафти в період, 
коли вартість бареля доходила до 
100 доларів. 

Передбачаючи падіння цін на 
вуглеводневу сировину, в країні 
оголосили програму форсованого 
індустріально-інноваційного роз-
витку, коли в пріоритет вийшли 
більш затратні переробні галузі 
економіки, але, необхідні бюджету. 
Звичайно, рівень ВВП в країні ще 
не ідеальний, але, за даними мініс-
терства національної економіки 
країни, з початку 2019 року (з січня 
по березень) – зростання ВВП 3,8%. 
Досягли вагомих результатів легка 
промисловість, виробництво напо-
їв і пластмасових виробів, випуск 
будівельних матеріалів, а також 
машинобудування, зокрема авто-
мобілебудування. 

Під час прийняття рішення про 
передачу влади, для Президента На-
зарбаєва в країні в пріоритеті була 
економіка, потім політика. Глава Ка-
захстану розумів, що країні потрібен 
такий керівник, який зміг би почати 
працювати в перехідний період – до 
наступних виборів глави держави. 
Кандидатура Касим-Жомарт Тока-
єва у цьому плані просто ідеальна: 
великий досвід роботи на держа-
ву, статус у міжнародній політиці. 
К. Токаєв був генеральним директо-
ром відділення ООН в Женеві. Спікер 
парламенту у казахській ієрархії 
посад – друга людина в країні після 
Президента. Тепер вже тимчасовий 
глава держави (до позачергових ви-
борів) Токаєв не раз підкреслював: 
політика першого Президента Назар-
баєва буде продовжена. І меседж цей 
адресований не тільки іноземним 
партнерам Казахстану, у такій по-
слідовності – від першого до наступ-
ного – зацікавлені і жителі країни. Н. 
Назарбаєв обіцяв підвищення виплат 
і зарплат, підтримку соціально не-
захищених верств населення. Втім 
стабільності потребують всі грома-

дяни Казахстану, незалежно від їх 
матеріального стану. Казахстан, на 
відміну від сусіднього Киргизстану, 
до політичних потрясінь морально 
не готовий, і мітинги і протести – не 
про цю країну.

 У своєму зверненні до народу 
країни Назарбаєв пояснив: на світ 
чекають чергові економічні по-
трясіння, до яких потрібно бути 
морально готовим. Роком змін у 
Казахстані повинен був бути на-
ступний. 2020-го повинні були про-
йти чергові вибори глави держави, 
щоб уникнути виникнення в країні 
ефекту відкладеного старту, коли і 
великі інвестори, і середні підпри-
ємці, і держструктури в очікуванні 
майбутніх виборів. Життя на тим-
часовій паузі для 18-мільйонного 
Казахстану – велика розкіш.

І заява К. Токаєва про проведення 
дострокових президентських ви-
борів – вчасна. Обрання народом 
глави держави позитивно вплине 
і на політичну, і на економічну ста-
більність Казахстану.

 Президент підкреслив, що є га-
рантом чесних і відкритих виборів. 
«Зараз ми переживаємо історичний 
момент. Верховна влада в Казах-
стані була передана в спокійній 
обстановці в повній відповідності 
до Конституції. І це викликало по-
вагу до Казахстану з боку всього 
світового співтовариства », – сказав 
Токаєв.

Нурсултан Назарбаєв – 
сила в стратегії

До того як Президент країни Нурсултан Назарбаєв 
оголосив, що покидає посаду глави держави, 
передаючи свій пост до наступних виборів голові 
Сенату Парламенту Касим-Жомарт Токаєву, в 
казахській історії подібних прецедентів не було.




