
Пішохідні переходи Києва 
обладнали додатковими 
засобами безпеки

За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка, 
КК «Київавтодор» запроваджує додаткові засоби, щоб поліпшити 
безпеку і комфорт пішоходів. Про це повідомив генеральний 
директор комунальної корпорації Олександр Густєлєв.

«На Пушкінській триває капітальний ремонт. Частина вулиці 
уже має новий вигляд. На пішохідних переходах на перехресті 
з вулицею Прорізною встановлено LED-каміння, яке додат-
ково сигналізує пішоходам про фазу світлофора», – розповів  
Олександр Густєлєв.

Енергоощадне LED-каміння працює синхронно зі світлофора-
ми. На кожному переході влаштовано LED-лінію завдовжки 2 м.

«Технологія LED-каміння використовується у Німеччині, Ні-
дерландах. І зарекомендувала себе як ефективний додатковий 
засіб для підвищення безпеки пішоходів», – додав генеральний 
директор «Київавтодору»  
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У столиці планують створити 
Київський міський дім 
національностей

Київська міська рада прийняла рішення про внесення змін 
до статутів комунальних підприємств у сфері культури та за-
твердила перелік закладів культури базової мережі місцевого 
рівня. Ці рішення дають можливість Департаменту культури 
нарешті створити Київський міський дім національностей, що 
передбачено Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року та 
міською цільовою програмою «Столична культура: 2019 – 2021».

«Прийняті рішення на сьогодні є одними із ключових для по-
дальшої роботи Департаменту культури. У Києві проживають пред-
ставники більш ніж 124 національностей, і ми маємо ефективно 
забезпечувати їхній комфорт. А Дім національностей фактично 
має стати центром консолідації етнічних громад столиці. Це 
великий проєкт, і сьогодні ми зробили перший крок на шляху до 
його реалізації»,  – зазначила директор Департаменту культури 
Діана Попова.

Окрім того, відповідно до Указу Президента України від 
07.05.2019, Київською міською радою прийнято рішення про 
перейменування «Київського академічного Молодого театру» 
в «Київський національний академічний Молодий театр». Пе-
рейменовано також філію музею театрального, музичного та 
кіномистецтва України – «Музей-квартира В. С. Косенка» на 
«Меморіальний музей-квартира В. С. Косенка»  

70 вулиць столиці 
засяють по-новому

«Сумарно на цих вулицях вста-
новили 279 світлодіодних світиль-
ників та 81 нову опору. Також тут 
замінили більше 5 з половиною 
тисяч метрів кабелю. Коштувало 
це місту приблизно 10 мільйонів 
гривень. Використання світло-
діодних світальників дозволяє 
економити близько 30% на сплаті 
за електроенергію. Наприклад, у 
2018 році завдяки модернізова-
ному освітленню ми заощадили 
11 мільйонів гривень! Зауважу, за-

міна освітлення в цьому році мала 
здійснюватися якраз за рахунок 
коштів, які з міського бюджету 
вилучено в результаті ухвалення 
змін до Держбюджету-2019. Тож 
столиця вклала власні кошти», – 
заявив Микола Поворозник.

До кінця року сучасним та онов-
леним вже буде майже 25 відсотків 
всього зовнішнього освітлення сто-
лиці. У першу чергу, нове освітлення 
встановлюють на магістралях та на 
вулицях, що капітально ремонтують.

«Місто продовжує впроваджува-
ти сучасні технології в інфраструк-
туру. Це стосується і освітлення 
вулиць та проспектів, парків та 
скверів, інших об’єктів столиці. 
Бо сучасне освітлення – це без-
пека руху, безпека на вулицях, це 
економія для міського бюджету на 
сплаті за електроенергію», – під-
креслив генеральний директор 
КК «Київавтодор» Олександр 
Густєлєв.

Цього року нове LED-освітлення 
вже встановили на: вул. Кибаль-
чича, Дніпровській Набережній, 
Трухановому острові, вул. Івана 
Гонти, вул. Ірпінській, вул. Верх-
ньоключовій, вул. Деснянській, 
вул. Кільцевій, вул. Козелецькій, 
вул. Львівській, вул. Бориспіль-
ській та інших.

Тривають роботи на проспектах 
Перемоги та Петра Григоренка, 
Харківському шосе, на розв’язках 
біля метро «Харківська», метро 
«Позняки», «Осокорки» та «Сла-
вутич».

Нагадаємо, що минулого року 
300 млн грн було спрямовано на 
встановлення LED-освітлення на 
об’єктах столиці. Цього року –  
ще 700  

НОВИНИ

Цього року вже оновили освітлення на 70 
вулицях та об’єктах столиці. Замінили понад 10 
тисяч світильників, встановили понад 3 тисячі 
опор зовнішнього освітлення. Про це заявив 
перший заступник голови Київської міської 
державної адміністрації Микола Поворозник під 
час презентації завершення робіт на вулицях 
Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу



3

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
15  листопада 2019 р.

№ 73 (5265)

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:

– окремостояча нежитлова будівля (сміттєзбірник) на вулиці Руденко Лариси, 15/14, загальною 
(корисною) площею 25,90 кв. м, з метою розміщення складу тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна 
ставка становить 6% від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні частково.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2019 становить 432 500,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «Глобал Апрайзер Груп». Орендна плата за базовий місяць становить 2 162,50 
грн (без ПДВ), що коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду комуналь-
ного 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 ви-
магається 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 становить 

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

Для ознайомлення з потенційними об’єктами оренди необхідно звертатися до Балансоутримувача.
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району 

м. Києва» (Харківське шосе, 148-а, м. Київ, п/p UA253226690000026000300840576 в ТВБВ № 10026/045 
філії ГУ по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк», МФО 322669, код ЄДРПОУ: 39604270, ІПН: 
396042726512, тел.: 563-32-00, e-mail: arendadarnytsia@ukr.net). Термін прийняття заяв про намір взяти 
майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються 
за адресою: вул. О. Кошиця, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 
564-98-42, 564-92-01.

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно в оренду. Балансо-

утримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району». Місцезнахо-
дження об’єкта – вул. Януша Корчака, 7/2, загальна (корисна) площа об’єкта – 56,8 кв.м. Тип будинку – житловий, 
характеристика об’єкта оренди – 1-ий поверх, технічний стан об’єкта задовільний, є тепло-, електро-, водопос-
тачання. Оціночна вартість об’єкта оренди – 992 195,00 грн без ПДВ. Дата оцінки 30.04.2019. Суб’єкт оціночної 
діяльності – ФОП Гармідарова Ю. П. Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення суб’єктів 
господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення з ремонту одягу та взуття. Орендна ставка: 
3 % (заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, у разі чого  
стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки). Розмір стартової/ місячної 
орендної плати: 2480,49 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 UA653226690000026008302839918, філії ГУ по м. Києву та Київській обл. AT «Ощадбанк», код банку: 322669, 
код ЄДРПОУ: 34966254, призначення платежу: перша частина авансової орендної плати у розмірі, що становить 
подвійну стартову орендну плату, за намір оренди об’єкта загальною площею 56,8 кв.м на вул. Януша Корчака, 7/2).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: балансоутримувач – 04050, м. Київ, вул. 
Білоруська, 1, тел.: 483-98-11, e-mail: 4863588@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 каб. 208. Телефон для до-
відок: 235-00-77.

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

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. Академіка Туполєва, 20-є (ЗНЗ № 27), загальна (корисна) площа об’єкта 
– 68,2 кв. м. Тип будинку – загальноосвітній навчальний заклад, характеристика об’єкта оренди – 1-ий по-
верх, технічний стан об’єкта задовільний, є електро-, водо-, теплопостачання. Оціночна вартість об’єкта 
оренди – 1 164 400,00 грн без ПДВ. Дата оцінки – 31.07.2019. Суб’єкт оціночної діяльності – ПП «СИНЕРІЯ». 
Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення суб’єктів господарювання, які про-
вадять діяльність у сфері освіти (погодинно), орендна ставка – 4 %. Пн – з 17.30 до 19.30; ср – з 17.30 до 
19.30; пт – з 17.00 до 19.30). Розмір стартової/ місячної орендної плати: 283,84 грн без ПДВ (коригується 
на індекс інфляції). Грошова сума за годину оренди – 8,09 грн без ПДВ. Строк оренди – 2 роки 364 дні. До 
заяви* про оренду додається документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у роз-
мірі 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 у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату, за намір оренди об’єкта загальною площею 68,2 кв. м на вул. Академіка Туполєва, 20-є).

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 каб. 208. Телефон 
для довідок: 235-00-77.

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

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно в оренду. Балансоутри-

мувач – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта 
– просп. Перемоги, 86 (СШ № 73), загальна (корисна) площа об’єкта – 140,2 кв. м. Тип будинку – загальноосвітній 
навчальний заклад, характеристика об’єкта оренди  – 1-ий поверх, технічний стан об’єкта задовільний, є електро-, 
водо-, теплопостачання. Оціночна вартість об’єкта оренди – 1952 200 грн без ПДВ. Дата оцінки – 31.07.2019. Суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Синергія». Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення суб’єктів 
господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти (погодинно), орендна ставка – 4 %. Вт – з 15.30 до19.00 год; 
чт – з 15.30 до 19.00 год. Розмір стартової/ місячної орендної плати: 427,14 грн без ПДВ, 31,5 грн/год (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 у розмірі, що становить подвійну 
стартову орендну плату, за намір оренди об’єкта загальною площею 140,2 кв. м по просп. Перемоги, 86).

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 при-
ймаються за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24, к. 512 або к. 208. Телефон для довідок: 235-00-77.

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

В газеті «Хрещатик Київ» № 71(5263) від 12.11.2019 оголошення пpo намір Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації передати в оренду майно за адресою вул. Грекова, 22, після 
слів «характеристика об’єкта оренди», замість «підвал», слід читати «н/підвал», – далі за текстом.

Відповідно до Наказу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕЙСІДІ ГРУП» (далі – Товариство) № 1-2019/ДОВ від 11 листопада 2019 p., 
Товариство повідомляє про відкликання всіх довіреностей, виданих Това-
риством з 31 липня 2017 р. (дата державної реєстрації створення) і до 11 
листопада 2019 р. включно.

У зв’язку зі втратою, прошу вважати недійсним посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 83, виданого Міністерством юстиції України 04.02.2013 
року на ім’я Петченко Інни Володимирівни.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Зелений Київ: у столиці 
побільшає комфортних парків 
та скверів

Сквер на вул. Глінки, 6, у Солом‘янському районі практично 
відремантований. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд». 

За короткий період влаштували 400 кв. м новою плиткою, 
встановили 7 лав та урни для сміття. На 60 кв. м. розмістили 
гімнастичний комплекс «Квест» з гумовим покриттям. Також 
висадили 21 дерево (робінії, в’язи, ялини та ялиці) та майже 100 
кущів (ялівець горизонтальний, пухироплідник, спірея). 

Форми скверу додає жива огорожа довжиною 124 п. м. із 620 
кущів кизильника блискучого. Останнім штрихом буде встанов-
лення нового дитячого майданчика, де малеча зможе покататися 
на гойдалках і погратися на ігровому комплексі «Малюк».

У Шевченківському районі тривають ремонті роботи з благо-
устрою скверу «Верстатобудівний». Доріжки з бетонних тротуарних 
плит перетворюються на красиві стежки з фігурною плиткою. 
Вже залито фундамент та встановлено металевий каркас для 
громадської вбиральні та будинку садівника. Тривають роботи 
з проведення зовнішніх комунікацій до будівлі. Затишку скверу 
додадуть 6 горобин, а також понад 400 різноманітних кущів та 
майже 3000 злакових та багаторічних рослин.

У парку біля озера Тельбін у Дніпровському районі влашту-
вали сучасне освітлення, а також облаштували нове футбольне 
поле площею понад 900 кв. м. Зараз тривають роботи із влашту-
вання баскетбольного поля, і завершуються роботи на дитячому 
майданчику  

«Ми продовжуємо будувати та 
реконструювати дитячі садочки, 
аби скоротити чергу до дошкіль-
них закладів столиці. І сьогодні ми 
відкриваємо після реконструкції 
– повного оновлення – дитсадок 
№ 593 на вулиці Макіївській на 
Оболоні. Садок був збудований 
майже 50 років тому. А з 1999 року 
використовувався не за призна-
ченням. У цьому приміщенні була 
гімназія-інтернат. Потім декілька 
років будівля стояла покинутою і 
була непридатною для навчання 
дітей», – сказав Віталій Кличко.

 У садку здійснили ремонт 
покрівлі, утеплили фасад, за-
мінили всі вікна на енергозбері-
гаючі, проклали нові інженерні 
мережі, облаштували дитячі 
майданчики.

 Садок розрахований на 205 дітей 
– 11 груп. На сьогодні до закладу 
зараховано 110 дошкільнят. Набір 
триває.

В оновленій будівлі, окрім при-
міщень для навчання та відпочинку 
дітей, є сучасні спортивна та му-
зична зали, харчоблок, медичний 
блок, пральня.

 Тільки в Оболонському районі 
за кілька останніх років зменшили 
чергу дітей з майже 2800 до 970. 
Це за рахунок і відновлення груп, 
і реконструкції садочків.

 «До кінця року ми плануємо за-
вершити реконструкцію ще двох 
дитячих садків – у Дарницькому 
районі. Це будуть теж фактично 
нові заклади. Також зводимо з нуля 
два нових дитсадка – на бульварі 
Вацлава Гавела в Солом’янському 
районі та на вулиці Радунській на 
Троєщині», – додав мер Києва. 

Загалом у наступному році міська 
влада планує відкрити ще 6 ново-
збудованих чи повністю реконстру-
йованих закладів дошкільної освіти.

Всього за останніх 5 років у сто-
лиці побудували або повністю ре-
конструювали 8 шкіл та 27 дитячих 
садочків  

Розпочато капітальний 
ремонт колій на Борщагівці

Гілку швидкісного трам-
ваю, що прямує на Михай-
лівську Борщагівку, повністю 
відремонтують та осучаснять. 
Про це повідомляє КП Київ-
пастранс. 

Ремонт буде проходити у 
два етапи. Спочатку замінять 
та відремонтуюють колії та 
супутні об’єкти. У другий етап 
побудують сучасні повноцінні станції та зупинки.

Наразі вже замінено колії на ділянці до зупинки «бульв. Кольцо-
ва», тривають роботи неподалік наступної зупинки – «вул. Зодчих».

«Рейки ми кріпимо на шпали за допомогою спеціальних за-
лізничних скоб на гумовій прокладці, завдяки яким рівень шуму 
знижується. Розпочали прокладання нової кабельної каналізації 
оптичних та телефонних кабелів. Далі – заміна контактних опор, 
елементів підвіски, ремонт проїжджої частини та благоустрій 
території», – розказав генеральний директор транспортної 
компанії «Київпастранс» Дмитро Левченко. 

У межах реконструкції, окрім будівництва станцій, передбачене 
влаштування нових регульованих пішохідних переходів через колії.

«Ми вже замінили «криві» поблизу станцій «Площа Перемоги» 
і «Польова», замість дерев’яних шпал поклали нові бетонні. Також 
були замінені автоматичні стрілки на станції «Гната Юри»», – до-
дав Дмитро Левченко  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
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Фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко відкрив після 
реконструкції дитячий садок № 593 в 
Оболонському районі на вулиці Макіївській, 9.

Фото КП «Київпастранс»

новиниВідкрився оновлений 
дитячий садок в 
Оболонському районі
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