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У столиці вручили 
Мистецьку премію «Київ»

У столиці урочисто вручили Мистецьку премію 
«Київ»-2019, присвячену Дню міста. Нагороджували 
кращих митців столиці: у галузі літератури, кіно-
мистецтва, музичної композиції, театрального і 
образотворчого мистецтв, журналістики, народного 
декоративного мистецтва, хореографії та циркового 
мистецтва.

«Рік тому на врученні мистецької премії «Київ» 
зі сцени я помріяла про те, аби доповнити галузі 
нагородження цирковим мистецтвом. І сьогодні це 
врешті сталося. Саме тому зараз я б хотіла помріяти 
про те, аби премія розвивалася, адже кожного року 
лауреатами стають справжні майстри своєї справи, 
генії, творчість яких належить рідному Києву. Ми 
кожного дня відкриваємо нові таланти і готові під-
тримувати їх задля невпинного руху вперед», – за-
значила директор Департаменту культури КМДА 
Діана Попова.

За оригінальні інновації у мистецькій сфері, 
створені за останні три роки, цьогоріч нагороджено 
13 лауреатів �

У Києві презентували 
додаток Kyiv Smart City

У четвер, 23 травня, під час виступу на iForum, 
директор Департаменту інформаційно-кому-
нікаційних технологій КМДА Юрій Назаров
презентував учасникам мобільний додаток Kyiv 
Smart City. Розробка ІТ-спеціалістів Департаменту 
об’єднуватиме міські електронні сервіси.

Зараз за допомогою додатку можна скористатися 
транспортною послугою: додати свою Kyiv Smart Card, 
поповнити її та придбати QR-квиток. Поступово Kyiv 
Smart City розширюватиме функціонал. У додатку 
можна буде скористатись усіма найпоширенішими 
міськими сервісами. 

«Додаток повністю орієнтований на користувачів, 
тому ми передбачили можливість проголосувати за 
сервіси, які кияни хочуть бачити реалізованими в 
першу чергу. Це можна зробити прямо у додатку, на-
тиснувши на відповідну іконку біля будь-якої функції. 
Таким чином ми об’єднуємо усі електронні сервіси 
у смартфоні. Тепер киянам для того, щоб отримати 
необхідну послугу, треба лише зайти у додаток на 
телефоні», – прокоментував Юрій Назаров �

За даними ВООЗ, частота народжу-
ваності дітей із розщілиною губи і під-
небіння у світі в середньому становить 
1:750 новонароджених. Це означає, що 
кожні три хвилини у світі народжуєть-
ся дитина з патологією. Через погану 
екологію та наслідки аварії на ЧАЕС в 
Україні цей показник ще вищий.

Команда лікарів із однієї з найвідо-
міших медичних шкіл світу Harvard 
Medical Sсhool взялися допомагати 
українським дітям на благодійних 
засадах у рамках функціонування між-
народної програми Cleft lip & Palate 
program.

«Я був здивований попередніми 
статистичними даними щодо даної 
патології в Україні, – зазначив ініціат-
ор проекту Геннадій Фузайлов, про-
фесор Harvard Medical Sсhool (Boston, 
USA) та доктор бостонської клініки 
Shriners Hospitals for Children Burn. 
– Ми з колегою Джеєм Остіном були 
раді допомогти українським дітям. Наш 
проект аналогічний багатьом у світі, 

де міжнародні організації, благодійні 
фонди та гуманітарні місії допомагають 
дітям отримати хірургічну допомогу та 
шанс на повноцінне життя».

Операція з виправлення вродженого 
дефекту губи та піднебіння («заяча 
губа») є дуже важливою для дитини, 
оскільки позбавляє її проблем із ди-
ханням, дикцією та ковтанням їжі. І, 
що теж дуже важливо, – від естетичних 
і психологічних проблем, пов’язаних із 
вродженим дефектом обличчя.

«У нашому медичному закладі про-
водяться подібні операції, – розповів 
хірург Ростислав Валіхновський, 
засновник та керівник Інституту 
хірургії Valikhnovski Surgery Institute 
у Києві. – Співпраця з американським 
колегами стала для нас справою честі 
та досвіду».

Київська міська державна адміні-
страція виступає інформаційним та 
ідеологічним партнером проекту.

«Я щиро радію за тих діток, яких 
вже прооперовано. На мою думку, вони 

отримали шанс на повноцінне життя. 
Захворювання створювало для дитини 
естетичні проблеми, а в майбутньому – 
і комплекси. Зовсім скоро дітки змо-
жуть без будь-яких перешкод радіти 
і посміхатися. Такі ініціативи мають 
стати прикладом для бізнесу. Зі свого 
боку, ми завжди готові до співпраці 
і будемо напрацьовувати механізми 
спільної взаємодії», – зазначив перший 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник.

Нагадаємо, що пацієнтів шукали за 
допомогою соціальних мереж. Взяти 
участь у відборі могли всі охочі, просто 
надіславши інформацію на електронну 
пошту проекту. Американські лікарі, 
разом з українськими колегами з Інсти-
туту хірургії Валіхновського, відбирали 
пацієнтів, надаючи перевагу малоза-
безпеченим сім’ям. Подібні операції у 
нашій країні коштують від 50 000 до 
200 000 гривень, проте для учасників 
проекту вони були безкоштовними.

«Ми приїжджаємо в Україну не тіль-
ки для того, щоб персонально допо-
могти конкретним дітям, проводячи 
операції. Наша місія глобальна. Нам 
важливо зрозуміти, чому частота пато-
логій у дітей збільшується, які чинники 
на це впливають, а потім розробити і 
апробувати профілактичні заходи», – 
сказав Геннадій Фузайлов �

Американські лікарі 
безкоштовно прооперували 
12 українських дітей з 
вродженими вадами обличчя

Три дні поспіль команда американських хірургів 
оперувала у Києві дітей із вродженими аномаліями 
розвитку обличчя – синдромом «заяча губа». В Інституті 
хірургії Валіхновського була надана допомога 12 
маленьким пацієнтам, віком від 2 місяців до 5 років.
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ÊÏ ÊÌÐ «Òåëåêîìïàí³ÿ «Êè¿â» ³íôîðìóº, ùî ðîçö³íêè 
âàðòîñò³ îäí³º¿ ñåêóíäè åô³ðíîãî ÷àñó äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ â åô³ð³ òåëåêàíàëó 
ñòàíîâëÿòü: 10,41 ãðí, ó ò. ÷. ÏÄÂ.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðàä³îñòàíö³ÿ «Ãîëîñ Êèºâà» 
³íôîðìóº, ùî ðîçö³íêè âàðòîñò³ îäí³º¿ ñåêóíäè åô³ðíîãî 
÷àñó äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ â 
åô³ð³ ðàä³îñòàíö³¿ ñòàíîâëÿòü: 2,94 ãðí, áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Öåíòð 
ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿» ïîâ³äîìëÿº, ùî â ãà-
çåò³ «Õðåùàòèê Êè¿â» âàðò³ñòü îäèíèö³ äðóêîâàíî¿ ïëîù³ çà 
ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ ñòàíîâèòü 
17,50 ãðí, áåç ÏÄÂ, çà îäèí êâàäðàòíèé ñàíòèìåòð.

Ïðèçíà÷åííÿ ïåðñîíàëüíèõ ñòèïåíä³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ ó÷í³â çàêëàä³â 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ñòîëèö³

Ç 2 òðàâíÿ ïî 14 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó òðèâàº â³äá³ð ïðåòåíäåíò³â íà ïðèçíà÷åííÿ ïåðñîíàëüíèõ 
ñòèïåíä³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó÷íÿì çàêëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ñòîëèö³.

Ñòèïåíä³¿ ïðèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.03.2012 
¹ 207/7544 «Ïðî ïåðñîíàëüí³ ñòèïåíä³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ãàëóç³ îñâ³òè äëÿ îáäàðîâàíèõ 
ä³òåé ì³ñòà Êèºâà». Ïðàâî íà îòðèìàííÿ ñòèïåíä³¿ ìàþòü ó÷í³, ÿê³ ó 2018-2019 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ 
íàâ÷àëèñü ó 8 – 10 êëàñàõ òà ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü óñï³øíîñò³ (9 – 12 áàë³â) ç áàçîâèõ äèñöèïë³í, 
ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàáåëåì ïðî óñï³øí³ñòü; º ïðèçåðàìè Âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³ñüêèõ ïðåäìåòíèõ 
îë³ìï³àä, Âñåóêðà¿íñüêîãî òà ì³ñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â 
Ìàëî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè òîùî.

Êàíäèäàòóðè ó÷í³â äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåðñîíàëüíèõ ñòèïåíä³é ïîäàþòüñÿ ÷åðåç óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ðàéîííèõ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ðåêîìåíäàö³ºþ êåð³âíèê³â çàêëàä³â çà-
ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ëèñòà-êëîïîòàííÿ òà ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â 
íà êîæíîãî ç êàíäèäàò³â äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç â³äáîðó òà âèñóíåííÿ êàíäèäàò³â íà ïåðñîíàëüíó 
ñòèïåíä³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ).

Êàíäèäàòóðè ó÷í³â çàêëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ÿêèì ïðèçíà÷åí³ ñòèïåíä³¿ Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Êîì³ñ³ºþ íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Ïåðñîíàëüíà ñòèïåíä³ÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ òåðì³íîì íà îäèí íàâ÷àëüíèé ð³ê. Òåëåôîí äëÿ äî-
â³äîê: 279-89-10.

Îãîëîøåííÿ
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ 

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:
âóë. Êèòà¿âñüêà, 22, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíà òà êîðèñíà ïëîùà ÿêîãî – 195,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå ó ï³äâàë³ 

øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 122 ì³ñòà Êèºâà; ïðèì³ùåííÿ ó çàäîâ³ëüíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³ ç ï³äâåäåíèìè êîìóí³êàö³ÿìè. Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2019 – 2 959 000,00 ãðí. Îö³íêà ïðîâåäåíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ Ìîâ÷àí Â. À. 
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà 
îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç Äóêåíäî, ïîãîäèííî), ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – 7%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 16 556,14 ãðí, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà çà 1 
äîáó – 689,84 ãðí, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó – 34,49 ãðí; òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè: ïîíåä³ëîê: 16.00 – 19.00, ñåðåäà: 16.00 – 19.00, ï’ÿòíèöÿ: 16.00 – 19.00.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ îá’ºêòó – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 118-á, ì. Êè¿â 03127, òåë. (044) 257-12-57. Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ 
ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîç-
ì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó: îäåðæóâà÷ ïëàòåæó – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ð/ð 31554229377962 â ÃÓÄÊÑ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ÌÔÎ: 820019, 
êîä ªÄÐÏÎÓ: 37479398.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãó-
ºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïðîâîäèòüñÿ óïðîäîâæ 10 ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 
42, êàá. 216. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 281-66-23, 281-66-24.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë), 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 80,40 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå 
øîñå, 7. Òåõí³÷íèé ñòàí ïðèì³ùåííÿ çàäîâ³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ íàÿâí³.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2019 – 1114800,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç 

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ 
×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë.: 517-74-11).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîç-
ì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é ïà ïëîù³, ùî íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (1%, 2%, 
3%), òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1978,16 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè 
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Çã³äíî ç ï. 7.5 Ïîëîæåííÿ, îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â 
îðåíäó, ïîäàþòü:

• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 
4 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ;

• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó.

Ðåêâ³çèòè áàëàíñîóòðèìóâà÷à – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» – äëÿ âíåñåííÿ ïëàòåæó:

Àäðåñà: 02002 ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã;
ï/ð 26008554300600 â ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»;
ÌÔÎ: 351005;
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 39606435;
²ÏÍ: 396064326530.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, 

ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ ïóáë³êàö³¿, çà àäðåñîþ: 02094 ì. 
Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 296-56-56.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Êóáàíñüêî¿ Óêðà¿íè, 26-à, çàãàëüíà ïëîùà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ – 23,46 êâ. ì, 1 òà 2 ïîâåðõè íåæèòëîâîãî áóäèíêó; ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó – 4,90 êâ. ì òà ðîçì³ùåííÿ îô³ñó – 18,56 êâ. ì. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 
ñòàíîì íà 31.10.2018 – 396470,00 ãðí, ñòàâêè îðåíäíî¿ ïëàòè – 6% òà 8% â³äïîâ³äíî, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 2505,12 ãðí, 
òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», 
ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15, òåë.: 546-39-17.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü 
á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ ïóáë³-
êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-71.
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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.
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