
На Південному мосту 
цими вихідними частково 
обмежать рух

З 22.00 31 січня до 5.00 2 лютого на Південному мосту частково 
обмежать рух транспорту. Про це повідомили у комунальній 
корпорації «Київавтодор».

Як інформують у корпорації, на естакаді Південного мосту 
вийшла з ладу обойма одного зі старих деформаційних швів. 
Тому на споруді будуть проведені протиаварійні роботи. Їх ви-
конуватимуть у напрямку Правого берега.

Роботи триватимуть цими вихідними, тож дорожники менше 
впливатимуть на трафік.

Звертаємо увагу, що дізнаватися першими про обмеження 
руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ 
Трафік»: https://t.me/kyiv_traffic 

«Будівництво Подільсько-Во-
скресенського мостового пере-
ходу активно триває і взимку. 
Вже завершили процес монтажу 
верхніх тимчасових опор. І ми 
починаємо новий, важливий 
етап – встановлення натяжних 
тросів, що забезпечуватимуть 
надійність конструкції мосту, 
розрахованого на автосполучен-
ня та лінію метро», – зазначив 
Віталій Кличко.

Усього до початку квітня цього 
року Київ має отримати 68 тросів; 4 
з них вже надійшли на будівництво. 
Роботи з їхнього встановлення роз-
почнуть вже в травні цього року. 
Також триває процес зварювання 
металоконструкції частини мосту в 
напрямку Подолу. За кілька місяців 
за допомогою кранів її встанов-
лять на місце. І за кілька місяців 
підрядники обіцяють добудувати 
частину перегону мосту від дам-
би Русанівських садів до нового 
шляхопроводу через залізницю на 
лівому березі. Там триває процес 
бетонування опор.

Віталій Кличко зазначив, що 
проєктна пропускна спроможність 
нового мостового переходу стано-
витиме 60 тисяч авто на добу. Це 
суттєво розвантажить інші тран-
спортні артерії міста. Сьогодні 
добова інтенсивність руху авто-

транспорту п’ятьма мостами через 
Дніпро у Києві складає близько 300 
тис. авто. І в «часи пік» пропускна 
спроможність мостів перевищу-
ється майже у 3 рази.

«Подільсько-Воскресенський – 
найбільший арочний міст у Європі. 
На ньому облаштують 6 смуг для 
автомобільного руху та 2 залізнич-
ні колії під майбутнє метро – на 

нижньому ярусі, прокладуть також 
і трубопровід. Місто в повному 
обсязі фінансує такий великий 
об’єкт. Близько 3 мільярдів гривень 
плануємо виділити в 2020-му», – 
підкреслив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що Поділь-
сько-Воскресенський міст буду-
ють із 2003-го року. І кілька років 
будівництво об’єкту було закон-
сервоване.

«Багато хто обіцяв цей міст до-
будувати. Але це були тільки обі-
цянки. Я ж вас можу запевнити: на-
прикінці цього року ми відкриємо 
автосполучення ним і після цього 
розпочнемо будівництво гілки 
метро на Троєщину», – наголосив 
Віталій Кличко  

Столиця на варті: 
проросійську пропаганду 
прибрано з вулиць Києва

Вночі, 30 січня, співробітники КП «Київреклама» в супроводі 
співробітників КП «Муніципальна охорона» прибрали дев’ять 
незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили про-
російську пропаганду.

«Оператори зовнішньої реклами не надавали 
згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто 
провокативні білборди розмістили піратським 
способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують, 
хто і з якою метою виготовив та розклеїв проро-
сійську рекламу», – наголосив заступник голови 
КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що було прибрано 9 незаконних наклейок з 5 
білбордів та наголосив, що комунальні служби контролюють 
ситуацію в місті.

КП «Київреклама» інспектує вулиці та перевіряє рекламні 
засоби на можливу наявність реклами провокативного змісту.

Також міська влада просить мешканців міста повідомляти про 
випадки розміщення проросійської пропаганди на рекламних 
носіях за номером: (044) 481-47-21  
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НОВИНИ Віталій КЛИЧКО: «Будівництво 
Подільсько-Воскресенського 
мостового переходу активно триває, 
і до кінця року ми відкриємо 
автосполучення ним»

Будівництво Подільсько-Воскресенського 
мостового переходу активно триває, і до кінця 
цього року автосполучення ним (між лівим та 
правим берегами) відкриють. Про це заявив мер 
Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт із 
будівництва об’єкта.
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Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 
переданий 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.

Нежитлове приміщення (підвал), яке розташоване в житловому 
будинку (частина будівлі), за адресою: вул. Стадіонна, 13; загальною 
площею 133,1 кв. м та корисною площею 133,1 кв. м. Технічний стан 
приміщення задовільний, приміщення забезпечене: електропоста-
чанням, теплопостачанням, водопостачанням.

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 16.01.2020 ТОВ 
«Центр незалежної оцінки власності «Еверест» станом на 31.12.2019 
і становить 2 596 200,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником 
мета використання: розміщення торгівельного об’ єкта з продажу, 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; розмір орендної 

ставки становить 5 % від вартості майна (розмір місячної орендної 
плати становить 10 817,50 грн (без ПДВ)). Приміщення можна ви-
користовувати і для інших цілей.

Реквізити банківського рахунку для внесення 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 – м. Київ 03186, вул. Левка Мацієвича, 
6, (Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 
UA403204780000000026000261583 ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО: 320478, 
код ЄДРПОУ: 35756919, електронна пошта: kab8@ukr.net).

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.net, адреса: 
вул. Левка Мацієвича, 6, кімн. № 8, 10.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, по-
чинаючи 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.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проєктом передбачено будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-культурного 
призначення та підземним паркінгом по провулку Платонівському, 1-г, у Солом’янському 
районі м. Києва.

У складі об’єкта передбачено будівництво двосекційного 19-, 26-поверхового житлового 
будинку Г-подібної форми з дворівневим підземним паркінгом місткістю 120 машиномісць. 
Також проєктом передбачено влаштування тимчасової стоянки для велосипедів, дитячих 
майданчиків, майданчика для відпочинку дорослого населення, спортивного майданчику, 
підземного майданчику для встановлення контейнерів ТПВ.

Інженерне забезпечення (теплопостачання, водопостачання, каналізування) – від міських 
теплових мереж згідно з ТУ. Водовідведення з території забудови виконується закритою 
системою з підключенням до існуючої дощової каналізації згідно з ТУ. 

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкту є ДВЗ 
автотранспорту (в’їзд-виїзд з паркінгу). Як джерело забруднення атмосфери об’єкт 
характеризується такими викидами: оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні 
С12 – С19, ангідрид сірчистий, сажа, бенз(а)пірен, аміак, парникові гази (метан, діоксид 
вуглецю). Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від об’єкту значно 
нижчі ГДК населених місць. 

Експлуатація проєктованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: ТПВ, зокрема 
ресурсоцінні компоненти, харчові відходи, відходи від прибирання території; відпрацьовані 
люмінесцентні лампи тощо. Всі види відходів підлягають утилізації відповідно до договорів 
зі спеціалізованими організаціями.

Замовник – ТОВ «БУДІНВЕСТСІТІ».
Генеральний проєктувальник – ФОП Пилявець Сергій Сергійович.
Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 2-х тижнів з дня 

виходу публікації, за адресою: юридична адреса – 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37; 
фактична адреса – 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 4/26, оф. 2; тел.: +38 (050) 451-34-11.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати 
в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення (1-й поверх), загальною площею 

108,50 кв. м, розташоване за адресою: Гагаріна Юрія просп., 18-а. Технічний стан приміщення 
задовільний, комунікації в наявності.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2019 – 1 684 000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9-г, тел.: 517-74-11).
За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів господарю-

вання, що здійснюють побутове обслуговування населення (4 %), термін оренди – 2 роки 364 дні.
Місячна орендна плата – 5 613,33 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, 

у разі чого стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки.
Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документ за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення;
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що 

становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, п/р UA423510050000026008554300600 в ПАТ 

«УкрСиббанк», МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435, ІПН: 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня після публі-

кації, за адресою: 02094 м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за телефоном: 296-56-56.

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 1 поверху в будівлі амбулаторного медичного закладу на вул. Йорданській, 26, загаль-

ною площею 39,0 кв. м (корисна площа – 28,9 кв. м). Забезпечення комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання 
– є, технічний стан – задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 828 000,0 грн (без ПДВ), станом на 31.10.2019, 
оцінка виконана СОД – ТОВ «Полісся Авіа». Запропонована мета використання – розміщення приватного закладу 
охорони здоров’я, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики 
в лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11 %, розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 7 590,0 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 становить подвійну 

стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року 
(4 723 грн); (вноситься на банківський рахунок Балансоутримувача – р/р UA503007110000026005052660733 в АТ 
КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 300711, код ЄДРПОУ: 38960518, ІПН: 389605126545).

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 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 30,0 кв. м (корисна площа – 28,1 кв. м). Забезпечення комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання – є, 
технічний стан – задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 532 850,0 грн (без ПДВ), станом на 31.08.2019, оцінка 
виконана СОД – ТОВ «Глобал Апрайзер Груп». Запропонована мета використання – розміщення приватного за-
кладу охорони здоров’ я, що діє на основі приватної власності та провадить господарську діяльність з медичної 
практики в лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11 %, розмір стартової місячної орендної плати 
(без ПДВ) – 4 884,46 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 змі-
нами), 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 становить подвійну 

стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року 
(4 723 грн); (вноситься на банківський рахунок Балансоутримувача – р/р UA503007110000026005052660733 в AT 
КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 300711, код ЄДРПОУ: 38960518, ІПН: 389605126545).

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 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). Балансоутри-
мувач – 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 11,0 
кв. м (корисна площа – 10,1 кв. м). Забезпечення комунікаціями: 
ЦО, ХВП, електропостачання – є, технічний стан – задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта – 214 450,0 грн (без ПДВ), станом на 
31.10.2019, оцінка виконана СОД – ТОВ «Глобал Апрайзер Груп». 
Запропонована мета використання – розміщення приватного 
закладу охорони здоров’я, що діє на основі приватної влас-
ності і провадить господарську діяльність з медичної практики 
в лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11%, 
розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 1 965,79 
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 по-
зитивний 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, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом 
на 1 січня поточного року (4 723 грн); (вноситься на банківський 
рахунок Балансоутримувача – р/р UA503007110000026005052660733 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 300711, код ЄДРПОУ: 38960518, 
ІПН: 389605126545).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікав-
лених 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.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, Контрактова площа, 2) оголошує конкурс на 
право оренди нежитлових приміщень, закріплених на праві господарського відання за комунальним підприємством 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» (м. Київ, вул. Хорива, 36, 
тел.: 425-21-35, 425-22-86, 425-01-74):

– нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 610,50 кв. м, за адресою: вул. Полкова, 57-в, 
для розміщення торговельних об’ єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, або інше 
цільове використання.

Детальна інформація на офіційному вебсайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua, у розділі «Оренда комуналь-
ного майна», телефон для довідок: 485-18-87.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва. Орендо-
давець – 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 1 поверху в нежитловій будівлі, розташова-

ній за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 7-а, загальною площею 38,8 
кв. м (корисна площа – 33,8 кв. м). Забезпечення комунікаціями: ЦО, 
ХВП, електропостачання – є, технічний стан – задовільний. Оціночна 
вартість об’єкта – 765 000,0 грн (без ПДВ), станом на 31.10.2019, 
оцінка виконана СОД – ТОВ «Трибьют Консалтинг». Запропонована 
мета використання – розміщення суб’єкта господарювання, що здій-
снює освітню діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих приватних 
навчальних закладів, розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 637,50 грн (коригується на індекс інфляції), запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні. 

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

Заявниками на право оренди об’єкта можуть бути запропоновані 
інші варіанти цільового використання, у разі чтого стартова орендна 

плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки.
Від особи, яка раніше зверталась 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 до-

датку 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 (4 723 грн); (сплачується на рахунок Балансоутриму-
вача – р/р UA213226690000026006301006993 в АТ «Ощадбанк», МФО: 
322669, код ІПН: 396112626547, код ЄДРПОУ: 39611267). 

 Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених 
осіб із об’єктами 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 робочих днів з 
дня, наступного за днем публікації оголошення, за адресою: м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. для довідок: 418-41-98.

Втрачене посвідчення ДСНС в м. Києві, серія KM 008634, на ім’ я Швець Іван Степанович, вважати недійсним.

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

Балансоутримувач – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. Мар-
шала Тимошенка, 16).

 Характеристика об’єкта оренди:
– нежитлові приміщення 1 поверху в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. 

Маршала Тимошенка,16, загальною та корисною площею 11,8 кв. м. Забезпечення комунікаціями: ЦО, 
ГВП, ХВП, електропостачання – є, технічний стан – задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 240 800,0 
грн (без ПДВ), станом на 30.11.2019, оцінка виконана СОД – ТОВ «Авантаж Консалт». Запропонована 
мета використання – розміщення підприємств, які здійснюють діяльність з обслуговування житлового 
фонду, розмір орендної ставки – 6 %, розмір стартової орендної – 1 204,0 грн (коригується на індекс 
інфляції), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні. 

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації; рішення про проведення інвес-
тиційного конкурсу на об’єкт не приймалося. 

Заявниками на право оренди об’єкту можуть бути запропоновані інші варіанти цільового викорис-
тання, з урахуванням потреб громадян, які відвідують адмінбудівлю, де розташований об’єкт оренди; у 

такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки.
Від особи, яка раніше зверталась 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 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 (4 723 грн); (сплачується на рахунок Балансоутримувача – р/р UA038201720314231001203077879 
в ГУДКСУ у м. Києві, МФО: 820172, код ЄДРПОУ: 37371727). 

 Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди, – Клочан І. А.,  
вул. Маршала Тимошенка,16, кімн. 222, тел.: 419-78-07, email: mayno@obolonrda.gov.ua.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем публікації 
оголошення, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. для довідок: 419-78-07, 418-41-98.

Оголошення про намір передати в в погодинну оренду об’єкти, 
що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві 
державна адміністрація (м. Київ, просп. Перемоги, 97). Балансо-
утримувач – управління освіти, молоді та спорту Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Якуба Коласа, 
6-а, тел.: 403-30-03, email: orendasviatoshinruo@ukr.net, IBAN: 
UA278201720314271007203077862).

Характеристика об’єктів оренди: 
– нежитлові приміщення на 2 поверсі СЗШ № 235 на вул. Велика 
Кільцева, 1-б, загальна площа – 266,40 кв. м (зокрема:  

96,90 кв. м та 169,50 кв. м). Стан об’єкта задовільний. Оціночна 
вартість об’єкта – 4 150 320,00 грн (без ПДВ), станом на 30.09.2019, 
оцінка виконана СОД ПП «Гарант-Експерт». Запропонована мета 
використання: на площі 96,60 кв. м – заняття з фізичної підготовки 
до дзюдо в тренажерному залі. Графік використання об’єкта: пн, 
ср, пт – з 15.00 до 20.00. Орендна ставка – 5 %. Розмір орендної 
плати за 1 годину – 13,20 грн (без ПДВ). На площі 169,50 кв. 
м – заняття з дзюдо. Графік використання об’єкта: пн, ср – з 
07.00 до 07.45, з 15.00 до 20.30, пт – з 07.00 до 07.45, з 18.00 до 

20.15, сб – з 07.30 до 08.15, з 08.30 до 10.45, з 09.00 до 10.30, 
з 17.30 до 20.30. Орендна ставка – 3 %. Розмір орендної плати 
за 1 годину – 13,85 грн (без ПДВ). Запропонований заявником 
строк оренди – 1 рік. 

– нежитлові приміщення на 1 поверсі СЗШ № 140 на вул. Львів-
ська, 47/8, загальна площа – 140,90 кв. м. Стан об’єкта задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта – 2 473 200,00 грн (без ПДВ), станом на 
30.09.2019, оцінка виконана СОД ТОВ «Гарант-Експертиза». Запро-
понована мета використання – проведення навчально-тренувальних 
занять з бочча. Графік використання об’єкта: нд – з 12.00 до 13.30, 
з 13.30 до 15.00. Орендна ставка – 3 %. Розмір орендної плати за 
1 годину – 12,97 грн (без ПДВ). Запропонований заявником строк 
оренди – 2 роки 364 дні. 

– нежитлові приміщення на 4 поверсі СЗШ № 200 на вул. Се-
машка, 9, загальна площа 281,50 кв. м. Стан об’єкта задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта – 4 594 370,00 грн (без ПДВ) станом на 
31.10.2019, оцінка виконана СОД Чебаков О. І. Запропонована 
мета використання – проведення занять гуртка зі спортивних 
бальних танців. Графік використання об’єкта: пн, ср, пт – з 19.00 
до 21.00. Орендна ставка – 3 %. Розмір орендної плати за 1 

годину – 23,32 грн (без ПДВ). Запропонований заявником 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  
№ 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 оренд-
ної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися 
за телефоном до Балансоутримувача.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 
днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: 
м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок: 424-34-87.

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 – управління освіти Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Йорданська, 11-а).

Характеристика об’єктів оренди:
– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗЗСО № 256 на 

вул. Озерній, 2-а, загальною площею 56,0 кв. м. Забезпечення 
комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта 
– задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 30.09.2019 (без 
ПДВ) –1 048 000,0 грн. Оцінка виконана СОД – ФОП Мовчаном 
В. А. Запропонована мета використання – розміщення суб’єкта 
господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та 
проведення занять різними видами спорту. Графік використання 
об’єкта: пн, ср – з 14.15 до 17.00; орендна ставка – 3 %, розмір 
стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 131,04 грн (розмір 
орендної плати за 1 годину – 5,46 грн), запропонований заявником 
строк оренди – 1 рік;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗЗСО № 219 на 
просп. Оболонському, 2-б, загальною площею 33,0 кв. м. Забез-
печення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний 
стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом 
на 30.09.2019 (без ПДВ) – 699 000,0 грн. Оцінка виконана СОД 
– ФОП Мовчаном В. А. Запропонована мета використання – роз-
міщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту. Графік 
використання об’єкта: вт, чт – з 14.00 до 16.00; орендна ставка – 3 
%, розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 61,88 грн 
(розмір орендної плати за 1 годину – 3,64 грн), запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗЗСО № 232 
на вул. Йорданській, 4-г, загальною площею 300,0 кв. м. Забез-
печення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний 
стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 
31.08.2019 (без ПДВ) – 5 673 900,0 грн. Оцінка виконана СОД – ТОВ 
«Гарант-Експертиза». Запропонована мета використання – роз-
міщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована 
на організацію та проведення занять різними видами спорту. 

Графік використання об’єкта: вт, чт – з 16.00 до 18.00; орендна 
ставка – 3 %, розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 502,35 грн (розмір орендної плати за 1 годину – 29,55 
грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗЗСО № 14 на 
вул. Макіївська, 5, загальною площею 350,0 кв.м. Забезпечення 
комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта 
– задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.08.2019 (без 
ПДВ) – 5 440 900,0 грн. Оцінка виконана СОД – ТОВ «Гарант-Екс-
пертиза». Запропонована мета використання – розміщення суб’єкта 
господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та 
проведення занять різними видами спорту. Графік використання 
об’єкта: вт, чт – з 17.00 до 19.00; орендна ставка – 3 %, розмір 
стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 481,78 грн (роз-
мір орендної плати за 1 годину – 28,34 грн), запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗЗСО № 225 
на просп. Оболонському, 9-б, загальною площею 144,0 кв. 
м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, 
технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта 
станом на 30.09.2019 (без ПДВ) – 2 664 100,0 грн. Оцінка ви-
конана СОД – ТОВ «Гарант-Експертиза». Запропонована мета 
використання – розміщення суб’єкта господарювання, діяльність 
якого спрямована на організацію та проведення занять різними 
видами спорту. Графік використання об’єкта: пн, вт, ср, чт, пт – з 
16.00 до 17.30; орендна ставка – 3 %, розмір стартової місячної 
орендної плати (без ПДВ) – 458,04 грн (розмір орендної плати 
за 1 годину – 13,88 грн), запропонований заявником строк 
оренди – 2 роки 364 дні;

 – нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗЗСО № 245 на 
вул. Північній, 26, загальною площею 284,6 кв. м. Забезпечення 
комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта 
– задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 30.09.2019 (без 
ПДВ) – 5 077 300,0 грн. Оцінка виконана СОД – ТОВ «Гарант-Екс-
пертиза». Запропонована мета використання – розміщення суб’єкта 
господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та 
проведення занять різними видами спорту. Графік використання 
об’єкта: пн, пт – з 15.15 до 17.15; ср – з 16.00 до 17.00; орендна 
ставка – 3 %, розмір стартової місячної орендної плати (без 

ПДВ) – 581,68 грн (розмір орендної плати за 1 годину – 26,44 
грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 та 2 поверху в будівлі ЗДО № 663 
на вул. Героїв Дніпра, 69, загальною площею 117,0 кв. м. Забез-
печення комунікаціями: є ХВП, ЦО та електропостачання, технічний 
стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 
31.10.2019 (без ПДВ) – 2 331 000,00 грн. Оцінка виконана СОД 
– ПП «Альянс Експерт». Запропонована мета використання – роз-
міщення суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у 
сфері освіти (погодинно). Графік використання об’єкта: пн, вт, ср, 
чт, пт – з 15.00 до 18.00, орендна ставка – 4 %, розмір стартової 
місячної орендної плати (без ПДВ) – 1 052,35 грн (розмір орендної 
плати за 1 годину – 16,19 грн), 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 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, 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 (4 723 грн); (сплачується на 
рахунок Балансоутримувача: р/р 31551239377881 в ГУДКСУ в 
м. Києві, код ЄДРПОУ: 37445442).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених 
осіб із об’єктами оренди, – Пономаренко О. А., вул. Йорданська, 
11-а, каб. 115, тел.: 418-60-41, emаil: leshaponomarenko@i.ua.

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

До уваги підприємств та організацій!
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення па-
сажирів на автобусному маршруті загального користування», згідно з 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 22 травня 2013 року № 757 «Про 
здійснення функцій замовника (організатора) проведення конкурсів 
з визначення автомобільних перевізників», Департамент транспорт-
ної інфраструктури оголошує конкурс на визначення підприємства 
(організації) для організації забезпечення і підготовки матеріалів для 
проведення засідань конкурсного комітету з визначення перевізників 
для здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування м. Києва та автобусному маршруті загального 
користування прямого сполучення місто Київ – міжнародний аеропорт 
«Бориспіль».

Умови проведення конкурсу:
1. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підпри-

ємства (організації), здатного забезпечити належну якість організації 
і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету 
з організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування м. Києва та 
автобусному маршруті загального користування прямого сполучення 
місто Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль».

2. Об’єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) 
здійснювати функції робочого органу.

3. Основними критеріями відбору переможця є:
3.1. досвід роботи підприємства на ринку пасажирських перевезень 

не менше як п’ять років, досвід виконання функцій робочого органу не 
менше як п’ять років, а також досвід проведення конкурсу з визначення 
автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах 
загального користування з кількістю об’ єктів на ньому понад 100 об’ єктів;

3.2. наявність не менше 2 (двох) штатних фахівців (за період протягом 
року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із 
заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, 
що працюють на повну ставку), з відповідною галузевою професійною 
освітою, які мають стаж роботи у сфері автомобільного транспорту не 
менше п’яти років, та не менше 2 (двох) штатних фахівців з досвідом роботи 
у розробці паспортів автобусних маршрутів загального користування;

3.3. чисельність штатних працівників не менше 15 осіб;
3.4. місцезнаходження підприємства (організації) – м. Київ;
3.5. наявність матеріальної та технічної можливості для забезпечення 

якісної підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного 
комітету з підготовки та проведення конкурсів на перевезення паса-
жирів (оргтехніка).

4. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які:
4.1. визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про визна-

ння банкрутами, що перебуває у провадженні суду;
4.2. знаходяться у стані припинення;
4.3. мають заборгованості з виплати податків, зборів, платежів, що 

контролюються органами доходів і зборів, та з виплати заробітної плати;
4.4. надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку 

транспортних послуг, пов’ язану з наданням послуг з перевезень паса-
жирів, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

4.5. подали для участі у конкурсі не належним чином оформлені 
документи;

4.6. подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну 
інформацію.

5. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, 
підписуються уповноваженою особою претендента та скріплюються 
печаткою (за наявності) з позначенням кількості сторінок цифрами і 
словами. Документи, які надійшли організатору після встановленого 
строку, не розглядаються.

6. Засідання комітету відбувається за участі всіх претендентів, у 

присутності яких оголошуються подані на конкурс пропозиції. У випадку 
відсутності претендента чи його уповноваженого представника, комітет 
визначає переможця на підставі поданих претендентом на конкурс до-
кументів, про що зазначається в протоколі засідання комітету. Під час 
проведення конкурсу запрошуються претенденти, що беруть участь 
у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. 
Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих 
ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові 
пропозиції від претендентів не приймаються.

7. Переможцем конкурсу визнається претендент, який за оцінкою 
комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

8. Рішення про результати конкурсу приймаються комітетом на 
закритому засіданні.

9. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу оголо-
шується на відкритому засіданні комітету із запрошенням на нього 
претендентів та у 10-денний термін оформляється протоколом.

10. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про ви-
конання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється 
за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш 
як на три роки.

Перелік документів для участі у конкурсі на право  
здійснювати функції робочого органу:

1. Заява на участь в конкурсі за встановленою формою.
2. Належним чином завірена копія статуту (положення) підприємства 

(організації), або копія Опису з кодом доступу до безоплатного доступу 
через персональний кабінет до останньої редакції статуту (положення).

3. Прізвища осіб, уповноважених діяти від імені підприємства (орга-
нізації), які мають право підписувати документи для участі у конкурсі.

4. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, 
що контролюються органами доходів і зборів, а також довідка підпи-
сана керівником підприємства (організації) і головним бухгалтером та 
завірена печаткою (у разі наявності) про відсутність заборгованості 
по заробітній платі.

5. Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують 
досвід роботи підприємства (організації) на ринку пасажирських пере-
везень не менше як п’ять років, досвід виконання функцій робочого 
органу не менше як п’ять років, а також досвід проведення конкурсу 
з визначення автомобільних перевізників для роботи на міських авто-
бусних маршрутах загального користування з кількістю об’єктів на 
ньому понад 100 одиниць.

6. Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують 
наявність не менше 2 (двох) штатних фахівців (за період протягом року до 
дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною 
платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працю-
ють на повну ставку), з відповідною галузевою професійною освітою, 
які мають стаж роботи у сфері автомобільного транспорту не менше 
п’яти років, та не менше 2 (двох) штатних фахівців з досвідом роботи 
у розробці паспортів автобусних маршрутів загального користування.

7. Належним чином засвідчені копії штатного розпису, податкового 
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платни-
ків податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні 
повні чотири квартали.

З метою отримання інформації щодо Форми заяви встановленого 
зразка на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) 
для здійснення функцій робочого органу та подання документів для 
участі у конкурсі прохання звертатись до Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 6, 
поверх 2, каб. 14, з 9.00 до 17.00. Телефон для довідок: (044) 366-63-36.

Строк прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі 
– до 17.00 07.02.2020 року включно. Початок проведення засідання 
конкурсного комітету – 04.03.2020 року о 10.00 за місцезнаходженням 
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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14 лютого у столиці 
відбудеться благодійний 
бал до Дня закоханих 

14 лютого о 17.00 у Коло-
нній залі Київської міської 
державної адміністрації від-
будеться благодійний бал 
«All you need is LOVE». Захід 
організовує громадська ор-
ганізація «Фундація актив-
ної молоді України» спільно 
з Київським молодіжним 
центром за підтримки ор-

ганів студентського самоврядування, профільних інститутів 
громадянського суспільства.

Метою проведення благодійного балу є збір коштів на ліку-
вання Данила Патенка, студента КНУ імені Тараса Шевченка, 
у якого виявили гострий монобластний лейкоз. Данилу наразі 
необхідна пересадка кісткового мозку закордоном. Зібрана сума 
буде перерахована на рахунок Всеукраїнського благодійного 
фонду «HelpGroup».

У рамках заходу буде організована робота таких локацій:
• фото-зона з дитячими роботами на тему «Кохання»;
• ростові ляльки та живі скульптури;
• зона Speed dating (передбачає швидкі побачення);
• зона майстер-класів «Вальс»;
• зона кейтерінгу;
• зона відпочинку.
Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна 

зала КМДА  

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
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 щотижнева міська газета    виходить у вівторок та п’ятницю

реклама

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР  
МІСТА 

КИЄВА

Крути 1918.  
Пам’ятаємо, шануємо

У середу, 29 січня, в Україні відзначили 102-у річницю бою 
під Крутами. Цього дня 1918 року відбувся бій між 4-тисячною 
більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 київськими 
студентами, гімназистами й курсантами, які загинули, захища-
ючи Київ.

На Аскольдовій могилі пройшов один із заходів до вшанування 
пам’яті Героїв Крут.

Не дивлячись на холодну, дощову погоду, сотні людей із націо-
нальною символікою та гаслами «Слава Україні! Героям Слава» та 
«Слава юним героям! Пам’ятаймо Крути» прийшли до Аскольдової 
могили. Присутні покладали квіти та вінки до пам’ятника загиблим.

Під час заходу лунав військовий оркестр, до якого долучилися 
й вихованці Ліцею імені Івана Богуна та представники патріо-
тичних організацій.

На завершення церемонії, хор «Просвіта» заспівав пісню «Ой 
у лузі червона калина»   

НОВИНИ

Фото Вікторії ГРЕБІНЬ
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