
«Ти – підтримав, 
будинок – обрав»

 ® Як приймати рішення на зборах 
співвласників багатоквартирного будинку 

1. ІНІЦІАТИВНА ГРУПА
Ініціаторами зборів можуть бути щонайменше троє співвлас-

ників будинку.
2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ
Не пізніше, ніж за 10 днів до зборів, слід повідомити кожного 

співвласника особисто під розписку та / або листом за адресою. 
Повідомлення про збори розміщується при вході до кожного 
під’їзду. У ньому обов’язково зазначається:

- інформація про ініціатора проведення зборів;
- дата, місце та час проведення;
- порядок денний.
3. ЗБОРИ СПІВВЛАСНИКІВ
На зборах, зокрема, приймають рішення про:
- визначення управителя, затвердження та зміну умов до-

говору з управителем;
- обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників;
- визначення переліку та розміру витрат на управління бу-

динком;
- проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, 

реставрації, технічного переоснащення спільного майна будинку;
- вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем 

комунальної послуги (укладення індивідуального та / або колек-
тивного договору).

4 . ГОЛОСУВАННЯ, ПИСЬМОВЕ ОПИТУВАННЯ  
ТА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

Після обговорення питань, співвласники голосують щодо 
кожного з них окремо.

Голоси рахують за принципом: площа майна співвласника, 
поділена на сумарну площу всіх квартир та нежитлових при-
міщень у будинку.

Письмове опитування співвласників, які були відсутні на 
зборах, проводиться протягом 15 календарних днів з дати про-
ведення зборів, а результат сумується з голосами тих, хто був 
присутній на зборах.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало:
- понад 50% – для визначення управителя, обрання уповнова-

женого та моделі організації договірних відносин з виконавцем 
комунальної послуги.

- понад 70% – для решти питань, зокрема щодо капремонтів.
5. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ, ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

РІШЕННЯ
Рішення зборів співвласників оформлюється протоколом за 

встановленою формою (Наказ Мінрегіону від 20.08.2015 №203).
Про рішення, прийняті на зборах, необхідно сповістити усіх 

співвласників протягом 10 днів.
Протокол зборів подається до органу місцевого самовряду-

вання, за адресою вул. Велика Житомирська, 15-а.

Центр комунікації та інформації, спільно з Департамен-
том житлово-комунальної інфраструктури Києва, надають 
інформацію, як приймати рішення на зборах співвласників 
багатоквартирного будинку в рамках інформаційно-комуні-
каційної кампанії «Особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку»  ®

Святковий настрій біля голов-
ної ялинки країни на Софійській 
площі створювали Руслана, гурти 
«ТНМК» та «Мандри», танц-театр 
«Життя», Назар Савко. Державний 
симфонічний оркестр «Kyiv Fantastic 
Orchestra» виконав кращі європей-
ські хіти.

Триває святкування і на Конт-
рактовій площі, на яку в новорічну 
ніч, за інформацією організаторів, 
завітали понад 40 тисяч киян та 

гостей столиці. Тут можна відвіда-
ти стріт-арт ковзанку, Резиденцію 
Святого Миколая, покататися на 
великому колесі огляду та улю-
блених гірках. А також на лока-
ції постійно працює ярмарок із 
фудкортами.

Загалом цьогоріч програма ново-
річно-різдвяних свят у Києві міс-
тить 15 тематичних подій, у рамках 
яких відбувається щонайменше 
100 різноманітних заходів. Окрім 

того, протягом святкового періоду 
у районах міста заплановано понад 
250 тематичних заходів. 

За оперативною інформацією 
столичних рятувальників, новорічна 
ніч у Києві пройшла спокійно – до 
підрозділів комунальної аварійно-
рятувальної служби «Київська служ-
ба порятунку» Управління з питань 
надзвичайних ситуацій протягом 
ночі не надійшло жодного виклику 
для попередження надзвичайних 
ситуацій та ліквідації їхніх наслідків 
та інших рятувальних заходів. За 
інформацією Департаменту охорони 
здоров’я, до медиків, які чергували в 
місцях проведення масових заходів, 
протягом новорічної ночі звернень 
не надходило  
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НОВИНИ Понад 100 тисяч киян  
та гостей міста зустрічали 
Новий 2020 рік на 
Софійській площі

Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали 
Новий 2020 рік на Софійській площі, де відбувся 
грандіозний концерт за участю популярних 
українських виконавців. Про це повідомили 
організатори новорічного дійства FolkUkraine.

Цьогоріч головна ялинка країни заввишки понад 
20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізно-
манітніших ялинкових прикрас, що мерехтять у світлі 
ілюмінації, яку цього року замовили з урахуванням 
кольорів куполів Софії Київської. Додатково викорис-
тано 4 кілометри різнокольорових гірлянд. 

Нагадаємо, що цього року на Софійській площі 
організатори пропонують зануритись у казкову ново-
річну історію про Лускунчика. На площі розгорнуто 
чотири королівства зі старовинними ляльками, сотня-
ми яскравих вогників і прикрас. Між королівствами 
курсує спеціальний різдвяний експрес.

У Королівстві розваг дітлахи можуть взяти участь у 
майстер-класах, покататися на каруселі, пограти на 
атракціонах, сфотографуватися з улюбленими героями 
біля тематичних фотозон. Королівство смаку запро-
шує на частування до зони фудкорду на Софійській 
площі та Володимирському проїзді, де не лише про-
дають напої, випічку і традиційні українські страви, 
а й працює тунель бажань і новорічний ярмарок. У 
Королівстві подарунків можна помилуватись і при-
дбати традиційні сувеніри та новорічні іграшки. 
Зберегти ж приємні спогади допоможе алея фотозони 
у Королівстві лайків  

Столична ялинка увійшла у п’ятірку 
найкрасивіших ялинок Європи
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста відділу комп’ютерних та комунікаційних систем управління 
інформаційно-комунікаційних технологій (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (з наступними 
змінами), та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб 
місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного управління державної 
служби України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, у якій зазначається про ознайом-
лення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію 
облікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством 
порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та 
членів своєї сім’ї за 2019 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації 
до Єдиного державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення 
про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати 
праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на 
конкурс). Телефон для довідок: 202-72-29. 

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації.
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 03020 м. Київ, 

просп. Повітрофлотський, 41.
Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Солом’янського району м. Києва» 03186 м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6.
1. Нежитлове приміщення (підвал), яке розташоване в житловому будинку (частина будинку), за адресою: 

вул. Донецька, 22; загальною площею 44,0 кв. м та корисною площею 44,0 кв. м. Технічний стан приміщення 
задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до переліку 
майна, що підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 01.10.2019 суб’єктом 
оціночної діяльності ПП «Експерт-Консалт-Центр» станом на 30.09.2019 і становить 527700,00 грн (без ПДВ). 
Запропонована заявником мета використання: розміщення перукарні, розмір орендної ставки становить 3% 
від вартості майна (розмір місячної орендної плати становить 1319,25 грн (без ПДВ)). Приміщення можна 
використовувати для інших цілей.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що ста-
новить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 
січня поточного року – м. Київ 03186, вул. Левка Мацієвича, 6 (Балансоутримувач – Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» р/р № 26000261583 
ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО: 320478, код ЄДРПОУ: 35756919, електронна пошта: kab8@ukr.nеt).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із 
об’єктом оренди протягом робочого часу: 249-43-95, 249-43-70, електронна пошта: kab8@ukr.nеt, адреса: 
вул. Левка Мацієвича, 6, кімн. № 8, 10.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного 
за датою публікації, за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві 
державна адміністрація, каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32, 207-09-34.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Оболонська районна в місті Києві державна 
адміністрація (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16).

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 
району м. Києва» (м. Київ, вул. Північна, 22).

Характеристика об’єкта оренди:
– нежитлові приміщення, розташовані в підвалі житлового 

будинку, за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 50, загальною та 
корисною площею 75,9 кв. м; забезпечення комунікаціями: є ХВП, 
електропостачання та теплопостачання; приміщення в задовільно-
му стані. Оціночна вартість об’єкта станом на 30.09.2019 (без ПДВ) 
– 836 000,00 грн, оцінка виконана СОД – ФОП Работською К. В.  
Запропонована мета використання – розміщення громадських 
та благодійних організацій на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності, орендна ставка – 1 %, 
2 %, 3 %, розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) –  
1 447,48 грн (коригується на індекс інфляції), запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає при-
ватизації; рішення про проведення інвестиційного конкурсу на 
об’єкт не приймалося.

Заявниками на право оренди об’єкту можуть бути запро-
поновані інші варіанти цільового використання, у разі чого 
стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до 
більшої орендної ставки.

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 нових заяв 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, шо 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 (4173 грн); (сплачується на ра-
хунок балансоутримувача: р/р UA 213226690000026006301006993 
в ТВБВ № 10026/0143 AT «Ощадбанк» у м. Києві, МФО: 322669 
ЄДРПОУ: 39611267).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених 
осіб із об’єктом оренди, – Струк Д. С., вул. Північна, 22, кімн. 10, 
тел.: 332-34-80, email: arenda.obolon@ukr.net.

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

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).

Місцезна-
ходження

За-
гальна 
площа 

(ко-
рисна), 

кв. м

Тип 
будинку

Характерис-
тика об’єкта 

оренди

Техніч-
ний стан 
об’єкта й 

інформація 
про забез-

печення 
комунікаці-

ями

Вартість об’єкта 
оренди, грн без 

ПДВ
Запропоноване 

цільове використання 
об’єкта оренди 

Розмір стартової /
місячної орендної 

плати, грн

Оренд-
на 

ставка 
у %

Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – КП «Київжитлоспецексплуатація» (м. Київ, вул. Володимирська, 51-а, 234-23-24; п/р UA793057490000002600230946101  
в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ, код банку: 0, код ЄДРПОУ: 03366500).

1.
вул. Бори-
соглібська, 

5, літ. В
77,80 нежилий 

приміщення, 
2 поверх, 
мансарда 

потребує 
ремонту, 

комунікації 
відсутні 

2098000,0
55. Розміщення 

благодійної органі-
зації на площі, що не 

використовується 
для провадження 
підприємницької  

діяльності

449,44 (для площі 
20,0 кв. м) 1

31.10.2019 1348,33 (для пло-
щі 30,0 кв. м) 2

ПП «Альянс  
Експерт»

1874,18 (для пло-
щі 27,80 кв. м) 3

Всього: 3671,95

2. 

просп. Ге-
роїв Сталін-
граду, 56-б, 

літ. А

90,80

нежилий 

приміщення, 
1 поверх 

потребує 
ремонту, 

комунікації 
в наявності 

1375000,0

11. Розміщення тор-
говельного об’єкта з 

продажу непродо-
вольчих товарів

46725,00 9 

30.11.2019

ПП «Альянс  
Експерт»

341,80 
приміщення, 

1 поверх, 
підвал 

4855000,0

30.11.2019

Всього: 432,60 ПП «Альянс  
Експерт»

За поз. 2 в оголошенні можливе альтернативне використання.
За поз.1, відповідно до рішення постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 17.12.2019 (протокол № 49/184), альтернативне 

використання не застосовується.
Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, 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 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, визначеним у додатку 4 до Положення;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату. 
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою:  

вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, 

телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96. 

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).

Місцезна-
ходження

За-
гальна 
площа 

(ко-
рисна), 

кв. м

Тип 
будинку

Характе-
ристика 
об’єкта 
оренди

Технічний стан 
об’єкта й інформа-
ція про забезпечен-

ня комунікаціями

Вартість об’єкта 
оренди, грн без 

ПДВ Запропоноване ці-
льове використання 

об’єкта оренди 

Розмір старто-
вої / місячної 

орендної 
плати, грн

Оренд-
на 

ставка 
у %Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – КП «Київжитлоспецексплуатація» (м. Київ, вул. Володимирська, 51-а, 234-23-24;  
п/р UA793057490000002600230946101 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ, код банку: 0, код ЄДРПОУ: 03366500).

1.
вул. Гната 

Юри, 9, 
літ. А

18,40 нежилий 
примі-

щення, 2 
поверх 

потребує ремонту, 
комунікації в  

наявності 

332000,0

24. Розміщення 
офісних приміщень 2213,33 830.06.2019

ПП «Альянс  
Експерт»

2.

вул. 
Сержа 

Лифаря, 
13, літ. А

115,20 нежилий 
примі-

щення, 2 
поверх 

задовільний, кому-
нікації в наявності 

2079480,0 38. Розміщення 
суб’єктів господа-
рювання, що здій-
снюють побутове 

обслуговування на-
селення з ремонту 

одягу

5198,70 3
30.09.2019

ФО-П Чебаков 
О. І.

3.
Львівська 
площа, 4, 

літ. А
63,50 нежилий 

примі-
щення, 1 
поверх 

задовільний, кому-
нікації в наявності 

1989700,0

55. Розміщення гро-
мадської організації

522,23 (для 
площі 20,0 

кв. м)
1

31.10.2018
1566,68 (для 

площі 30,0 
кв. м)

2

ФО-П Чебаков 
О. І.

1057,51 (для 
площі 13,50 

кв. м)
3

Всього: 3146,42

4.
вул. Гната 

Юри, 9, 
літ. А

19,00 нежилий 
Примі-

щення, 5 
поверх 

задовільний, кому-
нікації в наявності 

325000,0 38. Розміщення 
суб’єктів господа-
рювання, що здій-
снюють побутове 
обслуговування 

населення

1083,33 4
31.08.2019

ПП «Альянс  
Експерт»

5.

 пров. І. 
Кочуров-
ського 1, 

літ. А

856,30 нежилий 

Примі-
щення, 1 
поверх, 
підвал 

потребує ремонту, 
комунікації відсутні 

8701000,0
34. Розміщення 
комунального  
підприємства

7250,83 131.10.2019

ПП «Альянс  
Експерт»

Балансоутримувач – КП «Житній ринок» (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 16, тел.: 482-55-58, код ЄДРПОУ: 05587843, рахунок 
UA783226690000026001300696901 в АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО: 322669.

6
вул. 

Верхній 
Вал, 16

14,20 нежилий 1 поверх

Задовільний. 
Енергозабезпечен-
ня – є можливість 

підключення. 
Водозабезпечен-
ня – є можливість 

підключення. 

447400,0 11. Розміщення тор-
говельного об’єкта з 
продажу продоволь-

чих товарів, крім 
товарів підакцизної 

групи

1864,17 5
30.11.2019

ФО-П Чайка 
Н. О.

7
вул. 

Верхній 
Вал, 16

17,0 нежилий 1 поверх

Задовільний. 
Енергозабезпечен-
ня – є можливість 

підключення. 
Водозабезпечен-
ня – є можливість 

підключення. 

535600,0 11. Розміщення тор-
говельного об’єкта з 
продажу продоволь-

чих товарів, крім 
товарів підакцизної 

групи

2231,67 5
30.11.2019

ФО-П Чайка 
Н. О.

За об’єктами, поз. 1 – 4, 6, 7, зазначеними в оголошенні, можливе альтернативне використання.
За поз. 5, відповідно до рішення постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 10.09.2019 (протокол № 34/169), аль-

тернативне використання не застосовується.
Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, 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 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, визначеним у додатку 4 до Положення;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату. 
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за 

адресою: вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, 

каб. 524, телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96. 

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 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
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У житловому будинку 
Солом’янського району 
відремонтували дах за 
удосконаленою технологією

У Солом’янському районі, на умовах Міської програми спів-
фінансування, виконали капітальний ремонт даху житлового 
будинку на бульварі Вацлава Гавела, 38-в. Виконувач обов’язків 
голови Солом’янської РДА Володимир Бялковський, разом з 
ініціативною групою мешканців, перевірили результати робіт.

«Дах будівлі покритий спеціальним матеріалом БіЕМ (бітумно-
емульсійна мастика), який забезпечує гідроізоляцію. Світловід-
биваюча фарба на гумовій основі покращує пожежну безпеку та 
експлуатаційні властивості. Цього року таку технологію засто-
сували під час оновлення даху школи № 64 на вул. Ушинського, 
32. Гарантію на експлуатацію покриття підрядник дає 10 років», 
– зазначив Володимир Бялковський.

За його словами, загальна вартість робіт склала 960 тис. грн. 
Завдяки Міській програмі співфінансування «90/10», із бюджету 
міста Києва на ці заходи виділили 864 тис. грн, і лише 10% – частка 
мешканців багатоповерхівки.

Зазначимо, що Міська програма співфінансування реконструкції, 
реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного пере-
оснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста 
Києва поширюється на будівлі, які експлуатуються більше десяти 
років. Програма передбачає співфінансування у відсотковому 
розмірі від очікуваної вартості робіт  

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ 
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
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Фото КМДА

Стартував прийом заявок 
на здобуття Мистецької 
премії «Київ»

НОВИНИ

Департамент культури оголошує про початок 
збору заявок на здобуття Мистецької премії «Київ» 
у дев’яти номінаціях:

• у галузі літератури – Мистецька премія «Київ» 
імені Євгена Плужника;

• у галузі кіномистецтва – імені Івана Миколайчука;
• у галузі музичної композиції – імені Артемія 

Веделя;
• у галузі театрального мистецтва – імені Амвросія 

Бучми;
• у галузі образотворчого мистецтва – імені Сергія 

Шишка;
• у галузі журналістики – імені Анатолія Москаленка;
• у галузі народного декоративного мистецтва – 

імені Сергія Колоса;
• у галузі хореографічного мистецтва – імені 

Павла Вірського;

• у галузі циркового мистецтва – імені братів 
Василя та Олександра Ялових.

На здобуття Мистецької премії «Київ» висуваються 
нові оригінальні твори, що створені впродовж трьох 
останніх років, але не пізніше як за півроку до їхнього 
висунення на премію, одним або групою (до 3 осіб) 
митців, які живуть і працюють у Києві.

Подати заявки мають змогу творчі спілки, на-
укові установи, ВНЗ, заклади культури і мистецтв, 
театрально-видовищні та театрально-концертні 
організації і підприємства, видавництва, редакції 
газет і журналів.

Матеріали необхідно подати до Департаменту 
культури не пізніше 10 лютого 2020 року (кабінети 
№ 317, 319, бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01004).

Детальніше – за телефонами: (044) 279-71-26, 
279-50-92  
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