
Київ – один із лідерів за кількістю 
вступників до професійно-
технічних закладів освіти

Щорічна потреба у фахівцях робітничих спеціальностей зростає, 
і столиця, яка фінансує заклади професійно-технічної освіти міста, 
робить все для забезпечення відповідними кадрами київських 
підприємств. Сьогодні майже 1,5 тисячі столичних підприємств 
(серед яких 25 комунальних) вже уклали договори про співпрацю 
у рамках підготовки необхідних кадрів. Цьогоріч регіональне за-
мовлення на фахівців робітничих спеціальностей становило 5 567 
осіб. За результатами вступної кампанії, до навчання у закладах  
приступили майже 5 тисяч майбутніх фахівців.

Загалом у профтехах столиці у 2019 – 2020 році навчається 
близько 13 тисяч осіб.

«Київ продовжує тримати високі показники 
наповнюваності профтехів. Для покращення 
умов навчання щороку ми вдосконалюємо 
матеріально-технічну базу, збільшуємо кіль-
кість міжнародних партнерських програм, 
запроваджуємо нові напрямки професійного 
навчання», – заявив заступник голови КМДА 
Валентин Мондриївський.

Також він зазначив, що стратегія розвитку закладів професійної 
освіти ґрунтується на принципах створення соціально орієнто-
ваного освітнього середовища. Зокрема, у столичних закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти навчається:

• дітей з неповних та малозабезпечених сімей – 26,2%;
• дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 4,5%;
• осіб з особливими освітніми потребами – 2,2% від загальної 

кількості контингенту  

У парках Києва встановлюють 
сучасне освітлення

У рамках програми капі-
тального ремонту мереж зо-
внішнього освітлення міста 
Києва у 2019 році на Трухано-
вому острові, сквері по вулиці 
Архітектора Городецького та 
Пущі-Водиці замінено паркове 
освітлення. Також виконано 
роботи з демонтажу застарілих 
зношених мереж, прокладання 
кабельної каналізації та вста-
новлення нових шаф управ-
ління. Про це повідомляє КП 
«Київміськсвітло».

Капітальний ремонт відбу-
деться також у: Маріїнському 
парку, Міському саду та сквері 
імені Чкалова.

Загалом до кінця року планується встановити понад 600 
нових паркових опор та 810 декоративних світильників.

«Насамперед, більшість парків та скверів потребують заміну 
освітлення. Завдяки модернізації зовнішнього освітлення, у 
парках встановлюється сучасне, енергозберігаюче, а головне 
екологічне зовнішнє освітлення. Окрім того, покращено функ-
ціональність та естетичний вигляд загалом», – прокоментував 
директор КП «Київміськсвітло» Володимир Круценко.

Нагадаємо, що у 2018 році підприємством також був прове-
дений капітальний ремонт у Солом’янському та Печерському 
ландшафтних парках, Наводницькому та Куренівському парках  

Столиця відзначить річницю вигнання 
нацистів з України та річницю 
вигнання нацистів із міста Києва

Понад 230 одиниць спецтехніки 
представить «Київавтодор»  
на виставці 23 жовтня

24 жовтня у Колонній залі КМДА 
запланована святкова зустріч ке-
рівництва міста Києва з учасни-
ками бойових дій Другої світової 
війни, представниками громад-
ських організацій ветеранів війни 
та праці.

25 жовтня привітають ветеранів 
війни, учасників антитерористичної 
операції та операції Об’єднаних 
сил, які знаходяться на лікуванні 
у Київському міському клінічному 
госпіталі ветеранів війни.

28 жовтня та 6 листопада у Парку 
Вічної Слави відбудеться урочиста 
церемонія покладання квітів до 
могили Невідомого солдата.

З 28 жовтня до 14 листопада ор-
ганізують книжково-ілюстровану 
виставку «Хроніка Другої світової: 
окупація та визволення Києва» у 

Публічній бібліотеці ім. Лесі Укра-
їнки для дорослих.

Протягом жовтня – листопада (за 
окремим графіком) у дитячих спе-
ціалізованих кінотеатрах «Факел», 
«Старт», «Дніпро» та кінотеатрі 
«Ліра» триватиме показ тематич-
них фільмів.

1 листопада відкриється книж-
ково-документальна виставка, 
присвячена 75-річчю вигнання 
нацистів з України та 76-річчю 
вигнання нацистів з міста Киє-
ва, яку організує Державний архів  
м. Києва. Триватиме виставка до 
15 листопада.

Також протягом жовтня – листо-
пада вітатимуть ветеранів Другої 
світової війни, які перебувають у 
підпорядкованих спеціалізованих 
житлових будинках для громадян 

похилого віку та інвалідів, будин-
ках-інтернатах та пансіонатах.

У закладах освіти у жовтні – лис-
топаді проведуть інформаційно-
просвітницькі та творчі заходи, 
патріотичні акції та проєкти, зу-
стрічі учнівської молоді столиці з 
ветеранами та учасниками війни, 
свідками історичних подій ми-
нулого, книжкові та фотовистав-
ки, конкурси стіннівок, виставки 
малюнків та плакатів, також учні 
відвідуватимуть експозиції музеїв 
військово-патріотичного профілю 
закладів загальної середньої освіти, 
екскурсії до Національного музею іс-
торії України у Другій світовій війні.

Заходи з нагоди відзначення 75-ї 
річниці вигнання нацистів з України 
та 76-ї річниці вигнання нацистів 
із міста Києва триватимуть в усіх 
районах столиці. 

До 27 жовтня структурним підроз-
ділам доручено здійснити заходи 
щодо впорядкування пам’ятників, 
пам’ятних знаків, місць поховань 
загиблих та померлих захисників 
Вітчизни  

Перед глядачами представлять 
більш як 230 одиниць спецмашин, 
які дорожники щоденно викорис-
товують у своїй роботі для ремонту 
та утримання вулично-дорожньої 
мережі столиці. Про це повідомили 
у КК «Київавтодор».

На виставці можна побачити 
як нову техніку (наприклад, по-
зашляховики з відвалом і соле-

розкидачем «Toyota hilux», су-
часні снігоплавильні комплекси 
«Trecan»), так і відремонтовані 
зразки спецавто («золоті ручки», 
гідромонітори).

Загалом в експозиції покажуть 
техніку для прибирання снігу, 
ремонту асфальтового покрит-
тя, виконання будівельних робіт, 
нанесення дорожньої розмітки, 

очистки зливостоків. Будуть пред-
ставлені зразки всесвітньо відомих 
виробників «Mercedes», «BUCHER», 
«CRAFCO», «SCHMIDT», «Hofmann», 
«LineLazer», «Wirtgen», «VOGELE», 
«МАN», «JCB» та інші.

Про кожну одиницю техніки змо-
жуть розповісти механізатори, які 
працюють за кермом спецмашин.

На найбільшу виставку дорожньої 
техніки у столиці 23 жовтня о 10.00 
запрошують усіх охочих.

Місце проведення: просп.  
Академіка Глушкова, 1, площа перед 
входом у Національний комплекс 
«Експоцентр України» (ВДНГ)  
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Фото КП «Київміськсвітло»

НОВИНИ

У столиці відзначать 75-у річницю вигнання 
нацистів з України та 76-у річницю вигнання 
нацистів із міста Києва. У Київській міській 
державній адміністрації затверджено відповідний 
план заходів.

У середу, 23 жовтня, о 10.00 площу Національного 
комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) 
перетворять на найбільший виставковий 
майданчик дорожньої техніки. 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Зареєстровано з Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
17 жовтня 2019 р. за № 232/2409

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

від 26 лютого 2015 року № 171
Розпорядження № 1707 від 26 вересня 2019 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів вико-
навчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 
грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 
з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 
лютого 2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні 
послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-
профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я», 
зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у 
місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143, новими пунктами 
73, 74 такого змісту:

«73. Встановити тарифи на платні послуги з медичного об-
слуговування, які надає Київський міський психоневрологічний 
диспансер № 5, що додаються.

74. Встановити тарифи на платні послуги з медичного об-
слуговування, які надає Київський міський пологовий будинок  
№ 1, що додаються.»

У зв’язку з цим, пункти 73 – 75 вважати, відповідно, пунктами 75 – 77.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Додатки не друкуються. 
З додатками можна ознайомитися  

на офіційному проталі Києва

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Нормативно-правові та інші акти органів 

місцевого самоврядування
випуск № 3 (1954), вівторок, 22 жовтня 2019 р.

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

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

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(вул. Кошиця Олександра, 11, м. Київ)

оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане  
до сфери управління та стосовно якого надійшла заява:

– частина нежитлового приміщення, загальною площею 5,5 кв. м (корисною площею 
3,0 кв. м), що розташоване на 1 поверсі окремостоячої двоповерхової нежитлової будівлі 
на Харківському шосе, 168-к, з метою розміщення банкомату з орендною ставкою 40 %, 
строком на 2 роки 364 дні. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта 
оренди станом на 31.03.2019 становить 181 035,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної 
діяльності – ТОВ «СВАН КОНСАЛТИНГ».

Орендна плата за базовий місяць становить 6 034,50 грн (без ПДВ), що коригується на 
індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду 
комунального майна територіальної громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами), і отримала позитивний 
висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових 
актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, 
зокрема документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають 
намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеними додатком 4 до Положення; 
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що 

становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з потенційним об’єктом оренди необхідно звертатися до балансо-
утримувача .

Балансоутримувач – Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адмі-
ністрації (Харківське шосе, 168-к, р/р 35422266077966, ЄДРПОУ: 37448113, МФО: 820019, 
тел.: 562-64-54).Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів 
з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. 
Кошиця Олександра, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за 
тел.: 564-98-42, 564-92-01.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Оболонська районна 

в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16). 
Балансоутримувач – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського району м. Києва  
(м. Київ, вул. Північна, 4-а)

Характеристика об’єктів оренди:
– нежитлові приміщення 7 поверху  в  будівлі  амбулаторного медичного закладу на вул. Йорданській, 

26, загальною площею 41,0 кв. м (корисна площа – 38,4 кв. м). Забезпечення комунікаціями: ЦО, 
ХВП, електропостачання – є, технічний стан – задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 775 000,0 грн  
(без ПДВ) станом на 30.06.2019, оцінка виконана СОД – ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП».  
Запропонована мета використання – розміщення приватного закладу охорони здоров`я, що 
діє на основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики в 
лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11 %, розмір стартової місячної орендної 
плати (без ПДВ) – 7 104,17 грн (коригується на індекс інфляції), запропонований заявником строк 
оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі амбулаторного медичного закладу на вул. Північ-
ній, 4-а, загальною площею 8,0 кв. м. Забезпечення комунікаціями: ЦО, електропостачання – є, 
технічний стан – задовільний.  Оціночна вартість об’єкта – 166 500,0 грн (без ПДВ) станом на 
31.08.2019, оцінка виконана СОД  – ФОП Чайкою Н. О.  Запропонована мета використання – роз-
міщення приватного закладу охорони здоров`я, що діє на основі приватної власності і проводить 
господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичному закладі, орендна 
ставка – 11 %, розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 1526,25 грн (коригується на 
індекс інфляції), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні

Від осіб, які раніше звертались із заявами, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна 
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 
року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримали позитивний висновок рецензента про 
відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не 
вимагається подача нової заяви або додаткових документів, зокрема документів, що засвідчують 
сплату авансової орендної плати.  

Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; 
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що ста-

новить подвійну стартову орендну плату (вноситься на банківський рахунок Балансоутримувача  
– р/р 26005052660733 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку: 300711).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди 
протягом робочого часу: Редько В. Ю, email: oblcrdp@ukr.net, вул. Північна, 4-а, кімн. № 320,  
тел.: 413-47-10; 411-55-49.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за датою 
публікації, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16, кім. 308, тел. для довідок: 418-41-98.

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно в 

оренду. Балансоутримувач – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта – вул. Салютна, 11-а (ліцей-інтернат № 23 «Кадетський 
корпус»), загальна (корисна) площа об’єкта – 66,7 кв. м. Тип будинку – загальноосвітній навчальний 
заклад, характеристика об’єкта оренди – 1-ий поверх; технічний стан об’єкта задовільний, є елек-
тро-, водо-, теплопостачання. Оціночна вартість об’єкта оренди – 1 150 100,00 грн без ПДВ. Дата 
оцінки: 30.04.2019. Суб’єкт оціночної діяльності ТОВ «ОЦІНКА – КОНСАЛТ». Запропоноване цільове 
використання об’єкта оренди – розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у 
сфері освіти (погодинно), орендна ставка – 4 %. Пн – з 15.00 до 19.00, вт – з 15.00 до19.00, ср – з 
15.00 до 19.00, чт – з 15.00 до 19.00, пт – з 15.00 до 19.00. Розмір стартової / місячної орендної 
плати: 718,20 грн без ПДВ, Грошова сума за годину оренди – 7,98 грн без ПДВ (коригується на 
індекс інфляції). Строк оренди – 2 роки 364 дні. До заяви* про оренду додається документ, що 
засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної 
плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року (р/р 
35421256077803, банк ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37470086, призначення 
платежу: перша частина авансової орендної плати за намір оренди об’єкта загальною площею 
66,7 кв. м на вул. Салютна, 11-а).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: балансоутримувач – 04119, 
м. Київ, вул. Зоологічна, 6-а, тел.: 489-46-15, e-mail: Orenda1_shevruo@ukr.net. Термін прийняття 
заяв про оренду – приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, 
наступного за датою публікації.

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24, к. 512 або к. 208. Теле-
фон для довідок: 235-00-77.

*– за формою визначеною згідно з Додатком 4 до Положення, затвердженого рішенням Київ-
ради від 21.04.2015 № 415/1280.

Втрачений Державний акт, серія 111-КВ № 141737 на право приватної власності на земельну ді-
лянку площею 0,0587 га, яка розташована на вул. Садова, 17, діл. 43 (с/т «Іскра») у Ленінградському 
районі м. Києва (кадастровий номер: 75783058) від 29 грудня 1998 року на ім’я Терещенка Олександра 
Володимировича, вважати недійсним.



СУСПІЛЬСТВОХрещатик Київ
22  жовтня 2019 р.
№ 65 (5257)

4

Цієї суботи в Києві 
висадили понад  
1300 дерев та 1375 
кущів  

У суботу, 19 жовтня, у столиці провели понад 20 толок та акцій 
з прибирання. Працівники Київської міської державної адмі-
ністрації, районів, зеленбудівці та житлові організації, активні 
громадяни прибирали стихійні звалища, впорядковували парки 
та сквери. Загалом в осінній сезон у Києві відбудеться понад 
сотня толок. Про це заявив заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв під час прибирання звалища на вулиці Закревського.

«Ми поєднуємо прибирання з ви-
садженням дерев, адже зараз вегета-
тивний період. Прибираємо багато 
стихійних звалищ, що утворюються в 
місцях відпочинку або біля житлових 
будинків. Закликаємо киян та гостей 
міста прибирати після себе на відпо-
чинку, пікніках тощо. Адже там, де 
хтось залишив один пакет зі сміттям 
через деякий час виростає звалище», 
– пояснює Петро Пантелеєв.

Зокрема, прибирали територію Труханового острова, Сирець-
кого та Голосіївського парків, парку Совки, парку Партизанська 
Слава та інших 

Для столичної молоді 
проведуть курс правової 
грамотності Law in action  

Із 29 жовтня у місті стартує курс правової грамотності «Law 
in action: підприємництво й антикорупційне право». Проєкт 
спрямований на навчання студентів неюридичних спеціальнос-
тей правовим аспектам створення та ведення бізнесу в Україні. 
Організаторами виступили ГО «ДАКУС», Київський молодіжний 
центр і «Українська академія онлайн освіти».

Курс складатиметься із двох блоків: підприємництва та анти-
корупційного права. Перший блок – «Підприємництво» – пояс-
нюватиме, як зареєструвати бізнес, захистити його та сплачувати 
податки, а також включатиме такі лекції:

• лекція № 1 – 29.10 – реєстрація бізнесу;
• лекція № 2 – 31.10 – оподаткування бізнесу;
• лекція № 3 – 5.11– юридичні аспекти вибору, реєстрації та 

правового захисту логотипу;
• лекція № 4 – 7.11 – правові аспекти захисту бізнесу.
Другий блок – «Антикорупційне право»:
• лекція № 1 – про роботу, підслідність і значення для правової 

системи Вищого Антикорупційного суду. Екскурсія;
• лекція № 2 – від Комітету Верховної Ради України з анти-

корупційної політики з екскурсією до Верховної Ради.
Учасниками курсу можуть стати студенти 1 – 6 курсів усіх 

спеціальностей.
Найактивніші слухачі отримають безкоштовний доступ до 

деяких онлайн-курсів «Української академії онлайн освіти» 

«Ми презентували свої напрацю-
вання у підвищенні прозорості у 
дорожньому секторі. Так, за останні 
2 роки комунальна корпорація 
провела майже 500 тендерних про-
цедур. Завдяки системі Prozorro 

було зекономлено 5,2 млн дола-
рів. Контроль якості виконання 
ремонтних робіт та їх закупівель 
здійснюється також міжнарод-
ними експертами. Зокрема, екс-
пертами CoST (Construction Sector 
Transparency Initiative)», – розповів 
Олександр Густєлєв.

За його словами, Всесвітній до-
рожній конгрес – це ще й можли-
вість перейняти досвід, поспілку-
ватись із професіоналами різних 
країн, досвід і знання яких не-
можливо переоцінити. Важливою 

складовою конгресу були вистав-
кові стенди. Тут варто відзначити 
стенд PIARC.

Під час Всесвітнього дорожньо-
го конгресу продемонстрували й 
проєкти міста Абу-Дабі. Зокрема, 
будівництво нової магістралі UMM 
Lafina.

Нагадаємо, Київ отримав член-
ство у Світовій асоціації автомо-
більних магістралей влітку 2018 
році. Саме Київ – перша столи-
ця в Європі, яка стала окремим 
суб’єктом Асоціації.

А наприкінці жовтня 2018 року 
в Києві провели Міжнародний се-
мінар зі стратегічного планування 
та оцінки ефективності управління 
дорожнім сектором. Це перший 
спільний захід української столиці 
зі Світовою Асоціацією автомо-
більних магістралей  
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Світова асоціація автомо-
більних магістралей – це між-
народна некомерційна асоціація, 
що здійснює свою діяльність у 
сфері автомобільного транспорту 
та дорожньої інфраструктури. 
Рішення про заснування Асоціації 
було ухвалене на I Міжнародному 
дорожньому конгресі в Парижі по-
над 100 років тому – в 1908 р.

Основними завданнями Асоці-
ації є сприяння інтеграції мереж 
автомобільних магістралей країн у 
світову мережу. Її розвиток, обмін 
досвідом та впровадження новітніх 
технологій будівництва, ремонту і 
утримання автомобільних доріг у 
країнах-членах організації.

У складі Асоціації є представни-
ки зі 142 країн світу, зокрема 121 
уряд. До прикладу, уряди таких 
країн, як Австрія, Бельгія, Канада, 
Китай, Японія, Франція, Німеччина, 
США. Україна приєдналася до 
організації у 1995 році. Окремим 
суб’єктом Асоціації стала й україн-
ська столиця.

ДОВІДКА

новиниКерівництво «Київавтодору» 
презентувало свої напрацювання 
на Всесвітньому дорожньому 
конгресі PIARC в Абу-Дабі

Комунальна корпорація продовжує співпрацю зі 
Світовою асоціацією автомобільних магістралей 
(PIARC). Так, на 26-му Всесвітньому дорожньому 
конгресі представив доповідь генеральний 
директор «Київавтодору» Олександр Густєлєв.
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