
СКВЕР «Площа Петра Кривоно-
са» – зелений майданчик, розта-
шований у Солом’янському районі 
столиці поблизу Центрального 
залізничного вокзалу. У 2017 році, 
відповідно до Програми еконо-
мічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік, працівни-
ками зеленого господарства про-
ведено капітальний ремонт цього 
об’єкта. В ході виконання робіт 
комунальники створили сквер в 1 
га за тенденціями і стандартами 
європейського паркобудування, 
для комфортного відпочинку різ-
них вікових груп. 

Зусиллями КО «Київзеленбуд» 
виконано наступні роботи: вла-
штовано 515 кв. м пішохідних 
доріжок з ФЕМ, 100 м метале-
вої огорожі, 2040 кв. м газону, 
встановлено 16 лав та 15 урн для 
сміття. Окрім цього висадже-
но 141 одиницю дерев та кущів 
хвойних і листяних порід та 185 
кв. м квітника. 

Загалом цього року на рекон-
струкцію та озеленення парків 
та скверів столиці виділено 50 
млн грн. У планах міста – про-
вести ремонт на території 120 
зелених зон. Про це повідомив 

заступник голо-
ви КМДА Петро 
Пантелеєв, від-
криваючи новий 
сквер. 

Капітальний 
ремонт зеленої 

зони став початком більш масш-
табних робіт на площі Петра Кри-
воноса. 

«Сквер, який ми сьогодні від-
крили, невеличкий, усього 1 га. 
Однак для нас дуже важливо 
збільшувати кількість зелених 
зон, незалежно від масштабів, 
перетворюючи занедбані місця 
на території відпочинку містян. 
Роботи проводилися протягом 
місяця, на них було витрачено 
1 млн грн бюджетних коштів», – 
розповів Петро Пантелеєв. 

Під час уро-
чистого  в ід -
крит тя  о а зи 
Генеральний 
директор  КО 
«Київзеленбуд» 
Михайло Нако-

нечний зазначив: «У місті вже 
оновлено до 15 зелених зон. Ми 
поступово і системно впроваджує-
мо європейські стандарти у життя. 

Користуючись нагодою, запрошую 
на чергове відкриття скверу на 
вулиці Сабурова. Окрім цього, вже 
18 серпня стартує новий квітковий 
фестиваль на Співочому полі, 
цього разу присвячений Дню Не-
залежності – «Українське. Своє. 
Особливе. V.S.». Тут у квіткових 
композиціях районні зеленбудівці 
покажуть барви вітчизняних регі-
онів та самобутність нашої нації. 
Тому запрошуємо всіх відвідати 
виставку, яка триватиме до 10 
вересня». 

У свою чергу, 
заступник ди-
ректора Депар-
таменту місько-
го благоустрою 
і збереження 
природного се-

редовища – начальник управ-
ління екології та природних 
ресурсів Андрій Мальований 
підкреслив, що кожного року в 
столиці збільшуються площі зе-
лених зон, впроваджуються нові 
стандарти з оформлення садово-
паркового простору міста, про-
водиться роз'яснювальна робота 
щодо збереження насаджень і 
елементів благоустрою �

Нова столична оаза 
 � У Солом’янському районі після реконструкції відкрили сквер 

«Площа Петра Кривоноса»

Учора після капітального ремонту відбулося 
урочисте відкриття скверу «Площа Петра 
Кривоноса» у Солом’янському районі. 
Столичними зеленбудівцями на території оази 
влаштовано 515 кв. м пішохідних доріжок з 
ФЕМ, 100 м металевої огорожі, 2040 кв. м газону, 
встановлено 16 лав та 15 урн для сміття. Окрім 
цього висаджено 141 одиниць дерев та кущів 
хвойних і листяних порід та 185 кв. м квітника. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У Києві презентували 
туристичну ID-картку 
гостя столиці 

Учора в Києві презентували можливості 
туристичної ID-картки гостя столиці Kyiv 
Pass. Про це повідомив директор Управління 
туризму КМДА Антон Тараненко. 

«Проект спрямований на популяризацію 
локацій і туристичних об’єктів нашого міста 
серед іноземних і внутрішніх туристів. До 
послуг, які отримує власник туристичної ID-
карти Kyiv Pass, входять: оглядові екскурсії 
по Києву, вхід в музеї, парки, вхідний квиток 
в столичний зоопарк, художні галереї, нічні 
клуби, поїздки в метрополітені і знижки 
в ресторанах і сувенірних магазинах», – 
прокоментував заступник голови КМДА 
Олексій Резніков. 

Зокрема можна придбати карту на день, 
два або три дні, її вартість складе 400, 700 
або 900 грн відповідно. 

Власник Kyiv Pass отримує: 20 відвідувань 
музеїв; 8 відвідувань галерей; 3-5 поїздок 
на метро; 2 входи в клуб; 2 екскурсії по 
місту автобусом; 1 візит в зоопарк; знижки 
в ресторанах, магазинах тощо. 

Діти, які перемогли рак, 
візьмуть участь 
в фотосесії «Переможці» 

Сьогодні, 9 серпня, діти, які перемогли рак, 
візьмуть участь у професійній фотосесії. Це 
36 школярів, які в різний час лікувалися в 
онкогематологічних відділеннях, пройшовши 
через операції, курси хіміотерапії, опромі-
нення і, зрештою, одержали перемогу над 
смертельною недугою. Своїм прикладом 
вони хочуть показати іншим – рак вилі-
ковний. Фотосесія – це ще одна можливість 
зміцнити їхню самооцінку – діти зможуть 
побачити себе вродливими та здоровими, 
зміцнити надію в тих, хто ще хворіє, і по-
казати, що одужання – це реально. 

Згодом фотографії прикрасять стіни 
дитячого відділення Інституту раку. 

Фотосесія відбудеться о 13.00 в Пущі-
Водиці за адресою: вул. К. Цісик, 14. 

Організатори заходу: БФ «Запорука», 
Національний центр «Мала академія наук 
«України», за підтримки депутатів Київської 
міської ради. 

Учора після капітального ремонту в Солом’янському районі столиці відкрили сквер на площі Петра Кривоноса
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Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

громадянину Кройтору Сергію Мироновичу  
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському  

районі м. Києва для будівництва  
та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 797/2959 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Кройтору Сергію Мироновичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. 
Києва від 21.12.2016 № 35/12-55 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, 
іншим громадянам керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

громадянину Ціпуху Роману Івановичу  
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі  

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 800/2962 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Ціпуху Роману Івановичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України відсутня згода 
землекористувача (архівна довідка Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 03.03.1998 № 124), 
зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 
21.12.2016 № 35/12-55 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, іншим гро-
мадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розро-

блення проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки громадянину Кройтору 
Сергію Мироновичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом’янському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,08 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд (К-28587).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Відмовити у наданні дозволу на роз-
роблення проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки громадянину Ціпуху 
Роману Івановичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом’янському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,09 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговуван-

ня жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (К-28623).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

громадянину Буту Олегу Володимировичу  
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі  

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 798/2960 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Буту Олегу Володимировичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка частково належить до території вулиць та доріг (детальний план території 
мікрорайону Жуляни затверджено рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457) та відповідно до 
частини шостої статті 118 Земельного кодексу України відсутня згода землекористувача (архівні довідки Києво-Свя-
тошинської районної державної адміністрації від 22.04.2003 № 270, № 271), керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

громадянину Бітюку Миколі Петровичу  
у мікрорайоні Жуляни  

у Солом’янському районі м. Києва  
для будівництва та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 801/2963 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Бітюку Миколі Петровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що до клопотання не додано документів, що посвідчують право власності на нерухоме 
майно, розташоване на земельній ділянці, та категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікро-
району «Жуляни» м. Києва від 21.12.2016 № 35/12-55 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими 
вони користуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Буту Олегу Володимиро-
вичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 
районі м. Києва орієнтовною площею 0,08 га 
(земельна ділянка комунальної власності тери-
торіальної громадці міста Києва) у власність для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (К-28619).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Бітюку Миколі Петровичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (земельна 
ділянка комунальної власності територіальної 
громади міста Києва) у власність для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господар-
ських будівель і споруд (К-28659).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  

громадянину Орендовському Віктору Олексійовичу  
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі  

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 799/2961 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Орендовському Віктору Олексійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» 
м. Києва від 21.12.2016 № 35/12-55 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, 
іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки громадянину  
Стрельчуку Михайлу Геннадійовичу у мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі м. Києва для будівництва  
та обслуговування жилого будинку  

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 802/2964 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Стрельчуку Михайлу Геннадійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» 
м. Києва від 21.12.2016 № 35/12-55 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, 
іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Орендовському Віктору Олек-
сійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 
районі м. Києва орієнтовною площею 0,11 га (зе-
мельна ділянка комунальної власності територіальної 
громади міста Києва) у власність для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (К-28662).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Стрельчуку Михайлу Генна-
дійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 
районі м. Києва орієнтовною площею 0,16 га 
(земельна ділянка комунальної власності тери-
торіальної громади міста Києва) у власність для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (К-28721).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 83 (1761), середа, 9 серпня 2017 р.



3РЕКЛАМА Хрещатик
9 серпня 2017 р.

№85 (4998)

У зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енергоресурси, холодну 
воду, матеріали тощо, ТОВ Фірма "КОМПАС" повідомляє, що змінено тарифи на по-
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які розраховані згідно 
з Порядком та структурою, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, з 
урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. 
№ 515, подані до Київської міської державної адміністрації для встановлення. Структура, 
періодичність та строки надання цих послуг відповідають вимогам розпорядження ВО 
КМР (КМДА) від 09.03.2011 № 307.

Структура, складові, перелік послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових 
територій розміщено на дошках об'яв в кожному під'їзді будинків та на сайті ГІОЦ в яких 
проводяться зміни та /або встановлюється новий тариф. Періодичність та строки ви-
конання послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій розміщені 
на дошках об'яв в кожному під'їзді вказаних будинків.

№ 
п/п Адреса будинку

Діючий 
тариф, грн 
за кв.м з 
ПДВ (Тариф 
для 1-го 
поверху/
вище 1 -го 
поверху)

Дата вста-
новлення 
тарифу

Розрахова-
ний тариф, 
грн за 
кв.м з ПДВ 
(Тариф 
для 1-го 
поверху/
вище 1-го 
поверху

% підви-
щення

1 пр-т. Петра Григо-
ренка, 18-а 2,03/3,21 11.01.2012 р. 4,33/5,39 68%

2 пр-т. Петра Григо-
ренка, 16 2,91/3,09 11.07.2012 р. 4,37/5,42 75%

3 пр-т. Петра Григо-
ренка, 20-а 3,00/3,18 11.07.2012 р. 4,29/5,29 66%

4 пр-т. Петра Григо-
ренка, 22/20 2,66/2,82 11.07.2012 р. 3,78/4,78 70%

5 вул. Срібнокіль-
ська, 22 2,51/2,66 11.07.2012 р 3,08/3,63 36%

6 вул. А. Ахматової, 
28 2,41/2,79 10.11.2010 р. 4,69/5,70 104%

Розрахунок тарифу здійснено за електронною програмою комунального підприємства 
"Головний інформаційно-обчислювальний центр" на замовлення КМДА.

Для отримання більш детальної інформації та надання пропозицій і зауважень пропо-
нуємо звертатись в товариство з обмеженою відповідальністю фірма "КОМПАС" - пр-т. 
Петра Григоренка, 22/20 та за тел. 585-12-01

Пропозиції та зауваження приймаються з 01.08.2017 по 14.08.2017 року згідно Мініс-
терства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 30.07.2012 № 390 строком не менше 14 та не більше 20 календарних днів.

Обслуговуюча організація TOB "УК"Житло-сервіс" повідомляє, що тарифи 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, роз-
раховані згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 
№ 869, подано до Київської міської державної адміністрації для затвердження. 
Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах у під'їздах будинків.

Зауваження і пропозиції приймаються за адресою: вул.Курська,13-Е з 
09.08.2017 до 23.08.2017 (з 9.00 до 18.00) та за тел. 569-12-71

Адреса № будинку

Оплата послуг після 20 числа місяця, 
що настає за розрахунковим

Тариф, грн за 1 
кв.м. заг. площі 
квартири за мі-

сяць, крім квартир 
1 поверху

Тариф, грн за 1 
кв.м. заг.площі 

квартири 1 повер-
ху за місяць

вул. Гарматна 37-А 6,28 5,12

вул. Глушкова 9-Д 6,68 5,49

вул. Драгоманова 2-А 5,73 4,62

вул. Драгоманова 2-Б 5,81 4,71

вул. Західна 10 6,32 5,17

вул. Пчілки 8 6,03 4,75

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, (каб. 
№ 303), викликає на 12.09.2017 року на 09.00 відповідача Філончика Сергія Ігоровича по справі 
за позовом Філончика Ігоря Віталійовича до Філончика Сергія Ігоровича про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач  викликається у судове засідання, у разі неявки відповідача справа розглядати-
меться за його відсутності.

Суддя В.О. Волошин

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

№
 

Дані про об’єкт оренди

Реквізити (балан-
соутримувача) для 
сплати авансової 

орендної плати
 

Характеристика та місцезнаходження Мета використання

Стартовий 
розмір 

місячної 
орендної 

плати, грн 
(без ПДВ)

Розмір 
авансової 
орендної 

плати, 
грн (без 

ПДВ)

Балансоутримувач - КП "Київжитлоспецексплуатація" (тел. 234-23-24)

1 Нежитлові приміщення загальною площею 10,2 кв. м 
за адресою: вул. Симона Петлюри, 5 літ. А (3 поверх) розміщення громадської організації 257,42 514,84

р/р 2600230946101 
у центральному 
відділенні м. Києва 
ПАТ "Банк кредит 
Дніпро" 
МФО: 305749 
ЄДРПОУ: 03366500

2
Нежитлові приміщення загальною площею 28,10 
кв. м за адресою: вул. Симона Петлюри, 5 літ. А (3 
поверх)

розміщення громадської організації 1 302,54 2 605,08

3
 

Нежитлові приміщення загальною площею 182,40 
кв. м за адресою: вул. Пост-Волинська, 3 літ. X (1 
поверх)
 

Інше використання нерухомого майна 
(виробнича діяльність)
 

20 993,75 41 987,50

14 695,63* 29 391,26

Балансоутримувач - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва (тел. 234-51-86)

4 Нежитлові приміщення загальною площею 2,00 кв. м 
за адресою: вул. Виборзька, 89 (1 поверх)

Торговельний автомат, що відпускає 
продовольчі товари 387,82 775,64

р/р 35429201087431 
в ГУ ДКСУ м. Києва 
МФО: 820019 
ЄДРПОУ: 39007616
 
 
 
 

5 Нежитлові приміщення загальною площею 2,00 кв. м 
за адресою: вул. Ямська, 43 (1 поверх)

Торговельний автомат, що відпускає 
продовольчі товари 470,77 941,54

6 Нежитлові приміщення загальною площею 2,00 кв. м 
за адресою: вул. Якуба Коласа, 15 А літ. А (1 поверх)

Торговельний автомат, що відпускає 
продовольчі товари 415,64 831,28

7 Нежитлові приміщення загальною площею 2,00 кв. м 
за адресою: вул. Московська, 40 В (1 поверх)

Торговельний автомат, що відпускає 
продовольчі товари 589,50 1 179,00

8 Нежитлові приміщення загальною площею 2,00 кв. м 
за адресою: вул. Зоологічна, 3 (1 поверх)

Торговельний автомат, що відпускає 
продовольчі товари 499,50 999,00

Балансоутримувач - КП "Київпастранс" (тел. 279-20-31)

9 Нежитлові приміщення загальною площею 43,00 кв. 
м за адресою: вул. Білицька, б/н літ. А (1 поверх)

Розміщення перукарні або роз-
міщення торгового об'єкта з продажу 
непродовольчих товарів або розмі-
щення комунального підприємства

10 348,50 20 697,00

р/р 26009300233236 
ПАТ "Державний 
ощадний банк 
України" 
МФО: 322669 
ЄДРПОУ: 31725604

Балансоутримувач - КП "Київська міська стоматологічна поліклініка" (тел. 486-80-90)

10
Нежитлові приміщення загальною площею 155,00 
кв. м за адресою: вул. Пимонепка Миколи, 10 А (1 
поверх)

їдальня, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи 18 188,50 36 377,00

р/р 26003213424800 
ПАТ "УкрСиббанк" 
МФО: 351005 
ЄДРПОУ: 05416142

Балансоутримувач - КП "Київський метрополітен" ** (тел. 238-44-00)

11 Приміщення № 9 вестибюлю № 1 ст. м. "Харківська", 
загальною площею 6,80 кв. м

Розміщення на території метрополітену 
торговельних об'єктів змішаної торгівлі 13 391,67 26 783,34

р/р 26006032079400 
ПАТ "УкрСиббанк" 
МФО: 351005 
ЄДРПОУ: 03328913
 
 
 
 
 
 

12 Приміщення № 40 вестибюлю № 2 ст. м. "Харків-
ська", загальною площею 26,87 кв. м

Розміщення на території метрополітену 
торговельних об'єктів змішаної торгівлі 52 908,33 105 816,66

13 Приміщення № 58 вестибюлю № 1 ст. м. "Мінська", 
загальною площею 28,00 кв. м

Розміщення на території метрополітену 
торговельних об'єктів змішаної торгівлі 53 920,83 107 841,66

14 Приміщення № 4 вестибюлю № 2 ст. м. "Мінська", 
загальною площею 11,40 кв. м

Розміщення на території метрополітену 
торговельних об'єктів змішаної торгівлі 23 458,00 46 916,00

15 Приміщення № 16 вестибюлю ст. м. "Тараса Шев-
ченка", загальною площею 13,92 кв. м

Розміщення на території метрополітену 
торговельних об'єктів змішаної торгівлі 25 820,83 51 641,66

16 Приміщення № 14 вестибюлю № 1 ст. м. "Видубичі", 
загальною площею 10,58 кв. м

Розміщення на території метрополітену 
торговельних об'єктів змішаної торгівлі 20 562,50 41 125,00

17 Приміщення № 59 вестибюлю № 2 ст. м. "Видубичі", 
загальною площею 25,96 кв. м

Розміщення на території метрополітену 
торговельних об'єктів змішаної торгівлі 50 454,17 100 908,34

Балансоутримувач - Київська міська клінічна лікарня № 2

18
Нежитлові приміщення загальною площею 3,00 
кв. м за адресою: вул. Краківська, 13 к. 1 (опіковий 
корпус) (1 поверх)

Торговельний автомат, що відпускає 
продовольчі товари 676,50 1 353,00 р/р 31550201349859 

в ГУ ДКСУ м. Києва 
МФО: 820019 
ЄДРПОУ: 25637595
 19

Нежитлові приміщення загальною площею 3,00 кв. м 
за адресою: вул. Краківська, 13 к. 1 (терапевтичний 
корпус) (1 поверх)

Торговельний автомат, що відпускає 
продовольчі товари 676,50 1 353,00

Балансоутоимувач - РС СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутого обслуговування" (тел. 482-16-62)

20
Нежитлові приміщення загальною площею 18,50 кв. 
м за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14 
(цоколь)

Торговельний об'єкт з продажу не-
продовольчих товарі (продаж квітів), 
офіс

7 047,00 14 094,00

р/р 26007060256988 
ПАТ КБ "Приват-
банк" 
МФО: 300711 
ЄДРПОУ: 03358475

* У разі, якщо учасник конкурсу є суб'єктом малого підприємництва, який вико-
ристовуватиме орендовані приміщення під виробничу діяльність. За умови сплати 
цього авансу для участі у конкурсі учаснику конкурсу необхідно надати документи, 
що підтверджують його належність до суб'єктів малого підприємництва.

**Для об'єктів, розміщених на території КП "Київський метрополітен", існують 
додаткові вимоги, обов'язкові до виконання, ознайомитись з додатковими вимогами 
щодо технічних умов до об'єктів КП "Київський метрополітен" можна на ВЕБ-сайті 
www.metro.kiev.ua у розділі "Про метрополітен" -"нормативні акти" - "технічні умови 
до об'єктів комерційного призначення".

Рекомендований строк оренди - 2 роки 364 дні.
(у разі строку оренди більше рекомендованого переможець конкурсу додатково 

повинен подати документи, які необхідні для нотаріального посвідчення договору 
оренди згідно з переліком, визначеним законодавством).

Умови конкурсу:
— орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;
— додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у 

розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;
— відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки 

об'єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може 
бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки 
майна, визначені Фондом державного майна України;

— страхування орендованого майна;
— відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання 

майна, а саме:
— плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди;
— амортизаційні відрахування на об'єкт оренди:
— експлуатаційні виграти підприємства (балансоутриму вача);
— відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних 

послуг: витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту 
і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових 
мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги 
на підставі договорів з постачальниками;

— утримання об'єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних 
норм, дотримання правил охорони прані;

— підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об'єкта оренди:
— у повному обсязі виконувані усі зобов'язання, зазначені у договорі оренди. 
Для участі у конкурс претендент подає:
1. Лист-заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі :
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:
— документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи:
— копії установчих документів (завірені заявником);
— базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-під-

приємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:
— копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену дові-

реність на представника:
— за наявності відповідного статусу - базовий витяг з Єдиного державною 

реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 
днів до дня подачі документів:

— завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта 
малого підприємництва фізичної особи — платника єдиною податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру 

орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься в день проведення конкурсу).
5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь у конкурсі та рекві-

зити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.
Конкурсна пропозиція подається претендентом конкурсній комісії в день про-

ведення конкурсу у запечатаному конверті.
Конкурс буде проведено 30.08.2017 за адресою: м. Київ. вул. Хрещатик, 10, каб. 

522 о 14.30. Документи, прошнуровані та пронумеровані, разом з описом подаються 
в запечатаному конверті з відміткою "На конкурс" (конверт має бути опечатаний 
печаткою претендента на участь у конкурсі, у разі її наявності), із зазначенням 
назви учасника конкурсу та об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі - 23.08.2017 до 15.00 
(каб.510). Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 01001. м. Київ, вул. 
Хрещатик, 10. Департамент комунальної власності м. Києва, к. 524, телефони для 
довідок: 202-61-77, 202-61-76. Час роботи Департаменту: пн.-чт. з 9.00 до 18.00; 
в пт. - з 9.00 до 16.45.
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У Деснянському районі 
триває конкурс на кращу 
прибудинкову територію 

Громаді міста повернуто ділянку, на якій було 
незаконно облаштовано парковку

ВІДБУЛОСЯ засідання комісії 
конкурсу на кращий благоустрій 
та озеленення прибудинкової 
території Деснянського району 
за участю представників громад-
ськості, керівників ОСН, КП щодо 
визначення перших претендентів 
на перемогу. Конкурс розпочав-
ся 1 липня 2017 року, згідно з 
розпорядженням Деснянської 
райдержадміністрації. 

Начальник відділу контролю 
за благоустроєм ДРДА Віктор 
Казмірчук ще раз наголосив 
на основних критеріях відбору 
кращих прибудинкових тери-
торій, відзначивши, що мета 
заходу, перш за все – активі-
зація діяльності громадськості 

в озелененні прибудинкових 
територій, їх благоустрої, ство-
рення рекреаційних територій 
в мікрорайонах та покращення 
їх санітарно-технічного стану. 

Заявки на участь у районному 
конкурсі можуть подати до 15 
серпня 2017 року представники 
ініціативних груп на ім’я голо-
ви комісії конкурсу до відділу 
контролю за благоустроєм Дес-
нянської РДА за адресою: просп. 
Маяковського, 29, кім. 231. 

Переможців заохочувати-
муть спеціальними дипломами 
та цінними подарунками для 
поліпшення догляду за зеле-
ними насадженнями та благо-
устрою  

ЗА РЕАГУВАННЯ  Київської 
місцевої прокуратури № 9 з не-
законного використання поверну-
то землю вартістю понад 10 млн 
грн, що розташована на терито-
рії лікарні на вул. Волинській у 
Солом’янському районі. 

Встановлено, що суб’єкт під-
приємницької діяльності вико-

ристовував вказану територію без 
правовстановлюючих документів 
на ділянку та з порушеннями зе-
мельного законодавства України, 
а саме для розміщення паркуваль-
ного майданчика. 

Господарський суд столиці по-
годився з доводами місцевої про-
куратури та визнав незаконним 

використання вказаної площі з 
комерційною метою та для здій-
снення платного паркування. 

На даний час рішення суду ви-
конано в повному обсязі. Земельну 
ділянку площею 0,23 га та вартістю 
більше 10 млн грн за актом прий-
мання-передачі реально повернуто 
територіальній громаді міста  

За півроку зарплатня штатних працівників 
у столиці зросла на третину 

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА заробітна 
плата штатних працівників у місті 
зросла на 30,4% до відповідного 
місяця минулого року. Про це з 
посиланням на статистичні дані 
повідомив перший заступник го-

лови КМДА Геннадій Пліс. За його 
даними, вона становила 10 429 грн 
(в Україні – 6 638 грн). 

Індекс споживчих цін, підкрес-
лює посадовець, становив 108,6% 
порівняно з груднем 2016 року 

(в Україні – 107,9%), збільшення 
відбулося майже за всіма групами 
товарів та послуг, переважно за 
рахунок сезонних коливань цін на 
фрукти та овочі (подорожчання 
на 63,8% та 78,5% відповідно), 
подорожчання палива та мас-
тил на 4,6%, водопостачання та 
електроенергії на 23,4% та 28,1% 
відповідно. 

Щодо рівня оплати населенням 
житлово-комунальних послуг, то 
він становив 107,5% з початку року, 
за рахунок погашення боргів попе-
редніх періодів (в Україні – 88,5%). 

Перевезення вантажів збільши-
лося на 34,7% до відповідного пе-
ріоду минулого року та становило 
8,2 млн тонн, пасажирів – на 4,6% та 
становило майже 555,4 млн осіб  

Депутати Київради 
пропонують розробити 
міську цільову програму 
з популяризації читання 
та книговидання

ПОСТІЙНА комісія Київради 
з питань культури, туризму та 
інформаційної політики вважає 
за доцільне розробити міську 
цільову програму з популяри-
зації читання та книговидання 
в столиці. Під час засідання 
голова комісії Вікторія Муха 
поінформувала присутніх про 
результати соцдосліджень TNS, 
які підтверджують негативні 
тенденції: українці читають у 
2-2,5 раза менше за європей-
ців. Особливо сумна статистика 
щодо втрати інтересу до читан-
ня у киян 25-39 років. 

За результатами обговорень, 
депутати дійшли висновку, що 
європейські практики популяри-
зації читання, підтримки книго-
видання мають бути запроваджені 
в столиці. Для підготовки міської 
цільової програми «Київ читає» 

вони рекомендують профільним 
департаментам залучити якомога 
більш широке коло фахівців та гро-
мадських активістів, які вже впро-
ваджують свої проекти у столиці. 

Цікаво, що днями було об-
рано директора Українського 
інституту книги при Міністерстві 
культури – Тетяну Терен. Вона 
поділилася своїми намірами і 
планами, серед яких, зокрема, 
програма популяризації читання, 
організація відкритого діалогу 
з місцевими громадами тощо. 

Як зазначила заступник ди-
ректора Департаменту суспіль-
них комунікацій КМДА Тетяна 
Гузенко, в Києві готові до такого 
діалогу і, що головне, є політич-
на воля депутатів розробити 
нову дорожню карту підтримки 
книговидання та промоції чи-
тання в столиці 

ДНЯМИ у Гідропарку відбулося 
офіційне відкриття першого в 
Україні безкоштовного багато-
функціонального хабу для пен-
сіонерів «Кіно-Сад «Життєлюб». 
Він об’єднує в собі все, що необ-
хідно людям похилого віку для 
активного і змістовного дозвілля 
у компанії однодумців: танцю-
вальний майданчик, концерт-
ний, театральний і кінозал під 
відкритим небом, простір для 
проведення майстер-класів та 
освітніх програм, зону сімейного 
відпочинку. 

«Це була наша мрія – створити 
простір для киян, де вони можуть 
збиратися і проводити час разом зі 
своїми ровесниками», – розповів 
співзасновник проекту, меценат, 
письменник і бізнесмен Гарік Ко-
рогодський. 

«Під час створення Кіно-Саду 
ми багато радилися з життєлюбами 
(активні пенсіонери), запитували 
про їхні потреби. По суті, вони 
брали безпосередню участь як у 
розробці, так і в реалізації про-
екту, – фарбували стільчики та 
інші об’єкти, у ході реконструкції 
говорили, що їм потрібно і що 
вони хотіли б тут бачити. Хочу 
підкреслити, що це тільки перший 
етап реалізації даного проекту. Ми 

будемо продовжувати розвивати і 
наповнювати Кіно-Сад активнос-
тями», – запевнила співзасновник 
і керівник БО «Життєлюб» Тіна 
Михайловська. 

300 життєлюбів взяли участь 
в офіційній церемонії відкриття, 
де найбільш пам’ятними момен-
тами стали запальні танці під DJ-
сет Влада Фісуна і виступ дуету 
TamerlanAlena. Завершальною но-
тою вечора був запуск у вечірнє 
небо 250 повітряних куль і перегляд 
дебютного кіносеансу. 

Вхід, а також всі активності тут 
абсолютно безкоштовні для всіх 
пенсіонерів. У зв’язку з тим, що 
проект є благодійним, ведення 
комерційної діяльності на тери-
торії Кіно-Саду не передбачено. 

З квітня по жовтень кожної 
п’ятниці, суботи та неділі з 17.30 
до пізнього вечора Кіно-Сад чекає 
всіх життєлюбів у гості. Плану-
ється, що у наступному році хаб 
радуватиме своїх відвідувачів 
шість днів на тиждень – щодня, 
крім понеділка  

У Києві відкрили перший в Україні 
багатофункціональний хаб для пенсіонерів 
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