
У КИЄВІ урочистості розпочалися із це-
ремонії покладання квітів до пам’ятників 
Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, 
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 
та молитви у Софії Київській. З нагоди свята 

на Хрещатику відбувся масштабний військо-
вий парад, де окрім Збройних сил України 
були представлені ще десять країн, дев’ять 
з яких є членами НАТО. Загалом у заході 
взяли участь приблизно 4500 військових: 
представники ЗСУ, Прикордонної служби, 
Нацгвардії і Національної поліції. 

Окрім цього, у центрі столиці в рамках 
експозиції «Міць нескорених» уздовж вулиці 
Хрещатик – від вулиці Інститутської до Єв-
ропейської площі влаштували виставку 70 
одиниць військової техніки. Серед представ-

лених видів озброєння – реактивні системи 
залпового вогню «Ураган», танки «Оплот» та 
спеціальні броньовані автомобілі «Козак». 
Кияни та гості столиці мали можливість 
ознайомитися з новітніми зразками тех-
ніки, що вітчизняні зброярі розробили для 
українського війська, беручи до уваги досвід 
ведення війни на сході країни. Відвідувачі 
експозиції не лише фотографувалися біля 
танків і БТРів, а й спілкувалися з військовими. 
Після закінчення виставки техніку передадуть 
українським військовослужбовцям у зону 
антитерористичної операції. 

«Враження від побаченого – не переда-
ти, – розповіла киянка Тетяна Трохименко, 
яка разом із сім’ю у неділю відвідала ви-
ставку. – Навіть не вірилося, що ми можемо 
вироб ляти таку міць. Пишаємося усіма, хто 
причетний до створення такої техніки». 

З нагоди Дня Незалежності на Русанів-
ській набережній відбувся IV «Забіг у ви-
шиванках» у якому взяли участь представ-
ники з Києва, Одеси, Миколаєва, Рівного, 
Чернігова, Херсона, Нової Каховки, Хуста та 
Сум. До патріотичного заходу приєдналися 
численні українські діаспори з усього сві-
ту – Нью-Йорка, Філадельфії, Вашингтона, 
Дубаї, Уотерфорда і Лісабона. 

«Місія забігу – об’єднати і залучити яко-
мога більше українців навколо спортивних 

подій, культивувати здоровий спосіб життя 
та виховувати сильну та здорову націю. Ми 
раді вітати на своїх заходах і дітлахів, і до-
рослих. Приємно відзначити, що у змаганнях 
беруть участь співвітчизники з обмеженими 
можливостями» – розповіла організатор, 
президент Федерації любителів спорту 
Наталія Галацан. 

До слова, усі бажаючі змогли взяти участь 
у благодійному забігу на 1 км. Зібрані кошти 
передадуть на лікування 24-річному бійцеві 
АТО Віталію Бельдяєву, який потребує тер-
мінової операції. 

Також у рамках святкування Дня Неза-
лежності в столиці відбулося чимало куль-
турно-масових заходів. Зокрема на літній 
естраді парку «Міський сад» у Центральному 
парку культури та відпочинку провели 
мистецьку акцію «Мати Україно – ти одна 
у нас» за участю колективів національно-
культурних громад. 

У Національному центрі народної куль-
тури «Музей Івана Гончара» організували 
ярмарок народного мистецтва, на Пошто-
вій площі – фестиваль «Кримський дім 
об’єднує серця» та ярмарок «Феєричний 
блюз на схилах Дніпра, на Андріївському 
узвозі – свято мистецтв, а у парку «Пере-
мога» – культурно-мистецький проект 
«Київ Святковий» �

«Незалежна і єдина 
рідна Україна»

 �  Упродовж чотирьох днів у всіх районах столиці тривали святкові заходи 
з нагоди Дня Незалежності 

26-ту річницю Незалежності України в столиці відсвяткували 
з розмахом. Десятки тисяч киян та гостей міста стали 
свідками масштабного військового параду, експозиції 
сучасної військової техніки, вітчизняного виробництва. 
Окрім цього, у всіх районах Києва упродовж кількох днів 
усі охочі мали нагоду відвідати різноманітні культурно-
мистецькі, спортивні заходи. Серед них – концертні програми, 
фестивалі та ярмарки, забіг у вишиванках, вітрильну регату, 
виставку квіткових композицій на Співочому полі, експозицію 
історичних матеріалів, тощо.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Про створення єдиної інформаційної  
бази договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 619/2781 від 22 червня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», 
Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах», Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання рішення Київської міської ради 
від 02 липня 2015 року № 654/1518 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015 – 2018 роки», з метою забезпечення прав територіальної громади міста Києва на вільний та 
відкритий доступ до повної інформації щодо земельних ділянок, які належать до комунальної власності терито-
ріальної громади міста Києва, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Створити програмний модуль «Інформа-
ційна база договорів оренди земельних ділянок 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва» (далі – Програмний модуль) та 
інформаційний шар «Землі комунальної влас-
ності територіальної громади міста Києва» 
інформаційно-аналітичної системи «Управління 
майновим комплексом територіальної громади 
міста Києва».

2. Затвердити Положення про Програмний 
модуль «Інформаційна база договорів оренди 
земельних ділянок комунальної власності тери-
торіальної громади міста Києва», що додається.

3. Визначити комунальне підприємство «Го-
ловний інформаційно-обчислювальний центр» 
адміністратором Програмного модулю та ад-
міністратором безпеки Програмного модулю.

4. Визначити Департамент земельних ре-
сурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
контент-адміністратором Програмного модулю.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
передбачити у проекті рішення «Про бюджет 
міста Києва на 2017 рік» фінансування на роз-
робку та впровадження Програмного модулю 
та інформаційного шару «Землі комунальної 
власності територіальної громади міста Києва» 
на єдиному інформаційному ресурсі геопрос-
торових даних міста Києва у межах обсягу ви-

датків, передбачених Комплексною міською 
цільовою програмою «Електронна столиця» на 
2015 – 2018 роки.

6. Департаменту земельних ресурсів ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) протягом 
одного місяця з моменту набрання чинності 
цим рішенням доручити розробити технічне 
завдання, в якому передбачити відображення 
інформаційного шару «Землі комунальної влас-
ності міста Києва» на єдиному інформаційному 
ресурсі геопросторових даних міста Києва для 
відкритого доступу користувачів.

7. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
протягом одного місяця з моменту набрання 
чинності цим рішенням:

7.1. Здійснити організаційно-правові заходи, 
пов’язані з реалізацією цього рішення.

7.2. Привести свої нормативно-правові акти 
у відповідність до цього рішення.

8. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

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

 Київський міський голова
В. Кличко

РОЗПОЧАТО ФОРМУВАННЯ КОМІСІЇ, ЩО ОБИРАТИМЕ ДИРЕКТОРА КП «КИЇВРЕКЛАМА»
Антикорупційна рада приймає документи від представників громадськості до складу конкурсної комісії 

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.06.2017 № 619/2781

ПОЛОЖЕННЯ
про Програмний модуль «Інформаційна база договорів оренди земельних 

ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва»

До Антикорупційної ради надійшов лист від Управління з питань реклами КМДА із проханням 
надати двох погоджених представників громадськості для участі в роботі конкурсної комісії. Дана 
комісія створюється для проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду директора КП 
«Київреклама». 

Відповідно до Положення про конкурсний відбір кандидатур (http://www.kreschatic.kiev.ua/
ua/4848/doc/1471019764.html) до складу комісії можуть увійти два представники громадськості, 
погоджені Антикорупційною радою. 

Документи від громадських організацій приймаються до 14.00 5 вересня 2017 року.
Вимоги до кандидата від громадської організації:
– бездоганна ділова репутація, високі професійні та моральні якості;
– суспільний авторитет;
– досвід в антикорупційній діяльності чи робота в організації, яка займається антикорупційною 

діяльністю.
Для участі у комісії представники громадських організацій мають надати наступні документи:
1. Лист від організації, яка делегує представника/представників до конкурсної комісії. Лист 

необхідно оформити на офіційному бланку організації, за підписом керівника та проставленням 
печатки.

2. Коротке резюме від громадської організації про її діяльність у сфері протидії корупції, 
або про досвід представника/представників в сфері протидії корупції. Обсягом до 1 сторінки 
формату А4.

3. Заява від делегованого організацією представника/представників із зазначенням своєї згоди 
на участь у роботі конкурсної комісії. Підписується делегованим представником. 

4. Резюме або біографія делегованого організацією представника/представників до конкурсної 
комісії. Підписується делегованим представником. 

Документи (скановані з оригіналів) прохання надсилати на розгляд Антикорупційної ради при 
Київському міському голові на електрону пошту: radaanticor@gmail.com 

Прохання до представників громадських організацій перед співбесідою ознайомитись із текстом 
Положення про конкурсний відбір – http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4848/doc/1471019764.html

Довідка: КП «Київреклама» – комунальне підприємство, що знаходиться у підпорядкуванні 
Управління з питань реклами КМДА, та займається координацією заходів щодо впорядкування 
рекламної діяльності, укладанням договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право 
тимчасового користування місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами та організацією 
монтажу (демонтажу) самовільно встановлених рекламних засобів. Детальніше – http://www.
kievreklama.kiev.ua/pro-nas/

I. Загальні положення
1.1. Програмний модуль «Інформаційна база 

договорів оренди земельних ділянок комунальної 
власності територіальної громади міста Києва» 
інформаційно-аналітичної системи «Управління 
майновим комплексом територіальної громади 
міста Києва (далі – Програмний модуль) – є 
програмним продуктом територіальної громади 
міста Києва, що дозволяє вносити, зберігати, 
опрацьовувати офіційну інформацію щодо до-
говорів оренди земельних ділянок комунальної 
власності територіальної громади міста Києва в 
інформаційно-аналітичній системі «Управління 
майновим комплексом територіальної громади 
міста Києва».

1.2. Положення про Програмний модуль «Ін-
формаційна база договорів оренди земельних 
ділянок комунальної власності територіальної 
громади міста Києва» (далі – Положення) ви-
значає мету, завдання, структуру та порядок 
обробки інформації Програмного модулю.

1.3. Правовою основою функціонування Про-
грамного модулю є Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон України «Про 
оренду землі», Закон України «Про інформацію», 
Закон України «Про захист інформації в інфор-
маційно-телекомунікаційних системах», Закон 
України «Про доступ до публічної інформації», 
постанова Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження 
Порядку ведення Державного земельного ка-
дастру», постанова Кабінету Міністрів України 
від 4 січня 2002 року № 3 «Про Порядок опри-
люднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади», рішення 
Київської міської ради від 02 липня 2015 року 
№ 654/1518 «Про затвердження Комплексної 
міської цільової програми «Електронна столиця» 
на 2015 – 2018 роки» та інші нормативно-правові 
акти в сфері земельних відносин.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються 
в значеннях, наведених у законах України «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інфор-
мації», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», «Про захист 
персональних даних», «Про телекомунікації».

1.5. Інші терміни вживаються у такому зна-
ченні:

1.5.1. Адміністратор системи Програмного 
модулю – комунальне підприємство «Головний 
інформаційно-обчислювальний центр», на який 
в установленому порядку покладені функції із 
модернізації, технічної підтримки та забезпечення 
належного функціонування модулю.

1.5.2. Контент-адміністратор Програмного 
модулю – структурний підрозділ виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), на який в установле-
ному порядку покладені функції із забезпечення 
інформаційного наповнення інформації через 
Програмний модуль до інформаційно-аналітичної 
системи «Управління майновим комплексом 
територіальної громади міста Києва».

II. Мета і завдання Програмного модулю
2.1. Програмний модуль «Інформаційна база 

договорів оренди земельних ділянок комунальної 
власності територіальної громади міста Києва» 
створюється з метою забезпечення відкритого 
доступу територіальної громади міста Києва до 
повних даних щодо чинних договорів оренди 
земельних ділянок комунальної власності те-
риторіальної громади міста Києва, висвітлення 
діяльності виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністра-
ції), підзвітних та підконтрольних йому органів 
в частині управління земельними ресурсами.

2.2. Відповідно до своєї мети Програмний 
модуль виконує такі завдання:

– створення умов для громадського контролю 
за укладенням, зміною та розірванням договорів 
оренди земельних ділянок комунальної власності 
територіальної громади міста Києва;

– підвищення інформаційної відкритості та 
прозорості діяльності структурних підрозділів 
Київської міської ради та її виконавчого органу 
(Київської міської державної адміністрації) 
щодо укладення, зміни та розірвання договорів 
оренди земельних ділянок комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.3. Інформація, що наповнюється через 
Програмний модуль в інформаційно-аналітичну 
систему «Управління майновим комплексом 
територіальної громади міста Києва», є офіцій-
ним джерелом інформації, що висвітлюється в 
загальному доступі в мережі Інтернет на єдиному 
порталі геопросторових даних міста Києва та 
включає інформацію щодо земельних ділянок 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передані в оренду фізичним 
та юридичним особам незалежно від форми 
власності.

2.4. Контент-адміністратор Програмного мо-
дулю зобов›язаний наповнювати інформацією, 
вказаною в розділі 3 цього Положення, через 
Програмний модуль до інформаційно-аналітич-
ної системі «Управління майновим комплексом 
територіальної громади міста Києва».

2.5. Мовою ведення Програмного модулю є 
українська мова. Передбачено можливість по-
дання деяких матеріалів іншими мовами згідно 
із законодавством України.

III. Структура інформації, що наповню-
ється через Програмний модуль

3.1. Контент-адміністратор забезпечує напо-
внення та постійну актуалізацію інформації через 
Програмний модуль до інформаційно-аналітичної 
системи «Управління майновим комплексом 
територіальної громади міста Києва».

3.2. Інформація, що заповнюється через Про-
грамний модуль до інформаційно-аналітичної 
системи «Управління майновим комплексом 
територіальної громади міста Києва», повин-
на містити:

3.2.1. Загальну інформацію про земельну 
ділянку із зазначенням кадастрового номера 
земельної ділянки, адреси земельної ділянки, 
площі земельної ділянки.

3.2.2. Інформацію щодо строку (терміну) дії 
договору оренди земельної ділянки, із зазна-
ченням дати початку та дати закінчення договору.

3.2.3. Інформацію щодо ставки орендної 
плати за користування земельною ділянкою, 
фактичного розміру орендної плати (грн).

3.2.4. Інформацію щодо особи орендаря та 
інформацію щодо кінцевого бенефіціара, в разі, 
якщо орендарем виступає юридична особа (за 
наявності).

3.2.5. Інформацію щодо використання зе-
мельної ділянки, зокрема щодо невідповідності 
використання земельної ділянки містобудівній 
документації чи документації із землеустрою 
(за наявності).

3.2.6. Інформацію щодо наявності/відсут-
ності факту заборгованості по орендній платі, 
встановленій договором оренди (станом на дату 
отримання від органів Державної фіскальної 
служби України).

3.2.7. Інформацію щодо наявності/відсутності 
листа-повідомлення орендаря про поновлення 
або відмову у поновленні договору оренди 
земельної ділянки.

3.2.8. Іншу інформацію щодо земельної ді-
лянки чи особи орендаря, зокрема, протоколи 
засідань постійних комісій Київської міської ради, 
судові рішення тощо (за наявності).

IV. Порядок наповнення інформацією 
Програмного модулю

4.1. Оприлюднення інформації, вказаної в 
розділі 3 цього Положення, здійснюється по-
стачальниками інформації централізовано через 
контент-адміністратора Програмного модулю.

4.2. За зміст інформації, наданої для оприлюд-
нення через Програмний модуль, персональна 
відповідальність покладається на уповноважених 
осіб – постачальників інформації.

4.3. Контент-адміністратор Програмного 
модулю відслідковує актуальність інформації, 
розміщеної через Програмний модуль, в межах 
свого відання.

4.4. Постачальники інформації зобов’язані 
протягом десяти днів з моменту прийняття 
рішень, розпоряджень, дозволів чи іншої до-
кументації, що стосується пам’яток охорони 
культурної спадщини міста Києва, надсилати її 
контент-адміністратору Програмного модулю.

4.5. Постачальники інформації слідкують 
за коректністю та актуальністю наданої ними 
інформації, яка розміщується через Програмний 
модуль. У разі виявлення помилок, неточностей 
постачальники інформації зобов’язуються опера-
тивно повідомити про це контент-адміністратору 
Програмного модулю.

4.6. Контент-адміністратор Програмного 
модулю протягом десяти днів з моменту над-
ходження інформації від постачальників інфор-
мації вносить її до інформаційно-аналітичної 
системи «Управління майновим комплексом 
територіальної громади міста Києва» через 
Програмний модуль.

4.7. Не допускається оприлюднення інфор-
мації, розповсюдження якої заборонено за-
конодавством України.

Київський міський голова
В. Кличко

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 89 (1767), вівторок, 29 серпня 2017 р.
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Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення другого поверху, загальною площею 274,2 кв. м, розташоване 

в будинку 13-а на Печерському узвозі (в приміщенні школи І – III ступенів № 134 ім. Ю. О. Гагаріна). Вартість об'єкта оренди 
станом на 31.03.2017– 6763000,00 грн без ПДВ. Балансоутримувач: Управління  освіти та  інноваційного розвитку (вул. 
Інститутська, 24/7, тел. 253-00-86). За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення фізкультурно-
спортивного закладу, діяльність, якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (прове-
дення занять зі східних единоборств) на один рік, крім літніх канікул. За заявою ініціатора графік використання приміщень: 
понеділок, вівторок, середа, четвер – 19.00-20.00. Орендна ставка – 3 % , розмір стартової орендної плати за 1 годину без 
ПДВ – 35,22 грн без ПДВ. Місячний розмір орендної плати – 619,87 грн без ПДВ за перший місяць оренди (коригується 
на індекс інфляції). Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діаностичний 
центр" Деснянського району м. Києва розташований за адресою вул. Закревського, 81/1:

1) вул. Закревського, 81/1, загальна площа – 2,0 кв.м, перший поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – 
розміщення банкомата, вартість об'єкта оренди – 59444,00 грн, місячна стартова орендна плата (без ПДВ) – 1981,47 грн, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн 
коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового ви-
користання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за 
майно територіальної громади міста Києва. Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих 
днів з дня публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 
29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 
546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове приміщення за 
адресою: м. Київ, вул. Грекова, 22, напівпідвал, загальною площею 30,0 кв.м. Цільове використання – під розміщення 
торгівельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, (заявником на право оренди 
можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде 
розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди – 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди – 
481650,00 грн без ПДВ. Орендна ставка – 8%. Орендна плата – 3304,12 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевчен-
ківського району м. Києва".

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 235-00-77.

04.09.2017 р. о 16.00 відбудеться встановлення в натурі меж земельної ділянки 
гр. Смородинова Е. А. за адресою: м. Київ, вул. Михайла Чалого 45. Просимо бути 
присутніми суміжних землевласників: Лесенко Вячеслава Івановича та Бурлакова 
Станіслава Олександровича

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове приміщення 
за адресою: м. Київ. вул. Дорогожицька, 15-а, напівпідвал, загальною площею 8,8 кв.м. Цільове використання – під 
розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності 
(заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 
стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди – 2 роки 364 
дні. Вартість об'єкта оренди – 117 490,00 грн без ПДВ. Орендна ставка – 1%. Орендна плата – 99,47 грн без ПДВ 
(коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевчен-
ківського району м. Києва".

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького. 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 235-00-77

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове приміщення 
за адресою: м. Київ. вул. О. Теліги, 45-а, 1-й поверх, загальною площею 76,0 кв.м. Цільове використання – під роз-
міщення торгівельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (заявником на право 
оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата 
буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди – 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди – 
1518480,00 грн без ПДВ. Орендна ставка – 8%. Орендна плата – 10416,77 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевчен-
ківського району м. Києва".

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 235-00-77.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Деснянського району м. Києва" розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15:

1) просп. В. Маяковського, 10, загальна площа – 109,70 кв.м, 2 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – інше 
використання нерухомого майна (надання послуг дошкільної освіти, підготовка дітей до школи), вартість об'єкта оренди – 
1920000,00 грн, ставка орендної плати – 15 %, місячна орендна плата (без ПДВ) – 24000,00 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн коригується 
на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які 
передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів після публікації оголошення. Заяви про 
оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адмі-
ністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове приміщення за 
адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 39 (спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 61 з поглибленим вивченням інформаційних 
технологій Шевченківського району м. Києва), 1-ий поверх, загальною площею 20,7 кв.м. Цільове використання – інше 
використання нерухомого майна (англійська мова) (заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної 
ставки). Термін оренди – 2 роки 364 дні (погодинно). Вартість об'єкта оренди – 481090,00 грн (без ПДВ). Орендна ставка – 
15 %. Орендна плата – 1432,12 грн (без ПДВ) (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512, 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 235-00-77, 235-53-56.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлові приміщення 
за адресами:

1. м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12-б (Спеціалізована школа №135 з поглибленим вивченням англійської мови 
Шевченківського району м. Києва), 2-й поверх, загальною площею 2,0 кв.м. Цільове використання – під розміщення 
торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. Строк оренди 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди 
72500,00 грн без ПДВ. Орендна ставка 9%. Орендна плата 565,88 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

2. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 27 (Спеціалізована школа №138 з поглибленим вивченням природного циклу 
Шевченківського району м. Києва), 2-й поверх, загальною площею 2,0 кв.м. Цільове використання – під розміщення 
торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. Строк оренди 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди 
75300,00 грн без ПДВ. Орендна ставка 9%. Орендна плата 544,84 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

3. м. Київ, вул. Володимирська, 1 (Школа І – III ступенів № 25 Шевченківського району м. Києва), 2-й поверх, 
загальною площею 2,0 кв.м. Цільове використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають про-
довольчі товари. Строк оренди 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди 73900,00 грн без ПДВ. Орендна ставка 9%. 
Орендна плата 563,12 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

4. м. Київ, вул. Прорізна 19-а (Спеціалізована школа №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченків-
ського району м. Києва), 2-й поверх, загальною площею 2,0 кв.м. Цільове використання – під розміщення торгівельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари. Строк оренди 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди 73900,00 грн 
без ПДВ. Орендна ставка 9%. Орендна плата 563,12 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

5. м. Київ, вул.Шулявська, 10/12 (Спеціалізована школа І – III ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської 
мови Шевченківського району м. Києва), 1-й поверх, загальною площею 2,0 кв.м. Цільове використання – під роз-
міщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. Строк оренди 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта 
оренди 69100,00 грн без ПДВ. Орендна ставка 9%. Орендна плата 526,54 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Перелік продуктів, що можливо отримати в автоматах, повинен бути перевірений фахівцями Інституту гігієни та 
медичної екології і погоджений ДСЕС України для реалізації у загальноосвітніх навчальних закладах. Балансоутри-
мувач – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за тел. 235-00-77.

TOB "МЖК "Оболонь-Комфорт" повідомляє про надання до КМДА документів на зміну тарифу на послугу з утримання будинків 
і прибудинкових територій по будинках за адресами:
проспект Героїв Сталінграда , 53-б та вул. Антоновича, 72.

Необхідність перерахування тарифів викликано зростанням мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію, воду, вивіз ТПВ, цін на об-
ладнання та матеріали.

Тарифи розраховані згідно з Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 року з використанням програмного забезпечення комунального підприємства КП ГІОЦ.
Періодичність, строки та обсяг надання послуг відповідають вимогам розпорядження КМДА від 09.03.2011 року за № 307.
Розраховані тарифи по будинкам наведені нижче:

Адреса будинку Розрахований тариф

вул. Антоновича,72 6,4107

проспект Героїв Сталінграда, 53-б 6,7725

Ознайомитись з розміром, складовими та структурою тарифів можливо на інформаційних стендах у під'їзді, а також на сайті КМДА.
За більш детальною інформацією з пропозиціями та зауваженнями пропонуємо звертатися до TOB " МЖК " Оболонь-Комфорт" (м. Київ, проспект 

Героїв Сталінграда, буд. 14) та за телефоном 044-500-31-76.
Пропозиції та зауваження приймаються з 18 серпня 2017 р. по 01 вересня 2017 р. включно.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу господарського 
забезпечення управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення ва-
кантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (з наступними 
змінами), та Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом 
Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у 
конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 
службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними до-
датками; 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 2016 рік (декларація); копію повідомлення 
про подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому зако-
нодавством 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.

ПрАТ "АК "Київводоканал" інформує, що з 08.08.2017 набрала чинності 
постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08.08.2017 № 1004 
"Про схвалення Інвестиційної програми Приватного акціонерного 
товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" на 2017 рік", від-
повідно до якої схвалено Інвестиційну програму на 2017 рік у розмірі 
184 376,30 тис. грн, в т.ч:

на водопостачання – 58 317,70 тис. грн.
на водовідведення – 126 058,60 тис. грн.
Реалізація цієї програми передбачає поетапне виконання заходів 

по оновленню основних засобів з метою забезпечення стабільної та 

безперебійної господарської діяльності підприємства для надання 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

З ВОДОПОСТАЧАННЯ передбачено заходи щодо:
– забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів;
– зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби;
– підвищення якості послуг з централізованого водопостачання;
– провадження та розвитку інформаційних технологій та інші заходи.
З ВОДОВІДВЕДЕННЯ передбачено заходи щодо:
– зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;
– забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів;
– провадження та розвитку інформаційних технологій та інші заходи.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.07.2017 року по справі 
№ 826/8441/17 суддя Келеберда В. І. відкрив провадження в адміністративній справі за позо-
вом Всеукраїнської громадської організації "Спілка власників житла України" до Виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання проти-
правною бездіяльності Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації), що виразилась у затвердженні тарифів та структури тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються підприємствами, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, без дотримання, 
встановленого порядку.

Визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 червня 2017 року № 668 "Про встанов-
лення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)". Судове засідання призначено на 07.09.2017 о 10:15 
та відбудеться в приміщені Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: місто 
Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал судового засідання № 37.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди запро-
понований
заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата за 
1 кв. м у грн

Розмір місячної 
орендної плати, 

у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ, вул. Будівельників, 34/1, тел. 292-92-33)

1. 1 поверх
вул. Ентузіастів, 51/24 

(бібліотека 
ім. Є. Кравченка)

3,00 Розміщення торгівельного автомата, що відпускає продовольчі товари 
(кавомат) 2 роки 364 дні

Станом на 28.02.2017

9% 227,50 682,50

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої 
орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Посвідчення ліквідатора на ЧАЕС категорія 2, серія А, № 208075 на ім’я Нагорно-
го Миколи Омеляновича вважати недійсним.

До уваги керівників підприємств, установ та організацій!
Згідно з постановою НКРЕКП від 24.04.2017 № 538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну 

енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України", Порядком розрахунку 
роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№ 869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії 
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом затвердженим постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 512, Порядком ринкового 
формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженим постано-
вою НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та листом НКРЕКП від 25.04.2017 № 4309/17.2.1/7-17 роздрібні тарифи на 
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з вересня 
2017 року становитимуть:

Роздрібні тарифи для споживачів електричної енергії у місті Києві 
з урахуванням ПДВ, які вводяться в дію з  вересня 2017 року

І клас 
напруги 
(27,5 кВ і                                                                                                                                                
вище)

Крім 
того, 
ПДВ

з ПДВ

II клас 
напруги                                                                                                                                          
(до 27,5 
кВ)

Крім   
того,                                                                                                                                           
пдв

з ПДВ

Всі споживачі, крім населення та комунально-побутових потреб 
релігійних організацій коп./кВтгод 146,554 29,311 175,865 163,245 32,649 195,894

Комунально-побутові потреби релігійних організацій, коп./кВтгод 
(Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Плата за перевищення договірної величини потужності – в 
двократному розмірі за 1 кВт згідно з Законом України "Про 
внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 
23.06.2005 №2706 та Постановою НКРЕ № 784 від 11.06.1999, 
грн/кВт (із змінами та доповненнями)

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма 
ДП "НЕК "Укренерго" від 08.12.2016 №03/03/13844): 
• Нічний період;

• Напівпіковий період;          

• Піковий період:

0,25

1,02 

1,8

Межі тарифних зон: 

з 23 год. до 8 год.

з 6 год. до 8 год. 
з 10 год. до 18 год. 
з 22 год. до 23 год.                                                                                                                                             
 
з 8 год. до 10 год. 
з 18 год. до 22 год.

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма 
ДП "НЕК "Укренерго" від 08.12.2016 №03/03/13844:                                                                                                                                   
• Нічний період;                                                                                                         

• Денний період:

0,35 

1,35

Межі тарифних зон:                                                                                                                                             

з 23 год. до 7 год. 

з 7 год. до 23 год.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПрАТ "АК "Київводоканал"!
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ЗАЯВА про наміри

1. Замовник КП "Спецжитлофонд"

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34 

2. Варіанти розташу-
вання будмайданчиків

на вул. Фрунзе, 87/89 у Подільському 
районі м. Києва

3.   Характеристика 
діяльності (об'єкта)

Реконструкція будівлі спеціалізованої 
школи № 114 по вул. Фрунзе, 87/89 у По-
дільському районі м. Києва.

Технічні і технологічні 
дані

Реконструкцією передбачено демонтаж 
аварійних несучих та огороджувальних 
конструкцій і фундаментів навчального 
корпусу та відтворення чотириповерхової 
цегляної будівлі з підвалом. Реконструк-
цією передбачається повний демонтаж 
аварійних конструкцій будівлі майстерні, 
включно з фундаментами, та відтворення 
одноповерхової цегляної будівлі. Тепло-
постачання та гаряче водопостачання 
передбачено від міських теплових мереж.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності

відновлення діяльності навчального закладу, створення нових робочих місць

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

– земельних: площа ділянки – 0,9966 га

– електропостачання – від мережі згідно з ТУ

– теплопостачання – від міських теплових мереж

– водопостачання –  від мережі згідно з ТУ

– трудових – будівництво згідно з штатним розкладом

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)

Доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій перед-
бачається по існуючих дорогах

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами

Атмосферне  повітря – не допускати  перевищення  гранично-до-
пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Відходи – збирання, зберігання та передача на утилізацію чи 
переробку відбувається згідно Закону України "Про відходи".

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
варіантами

Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітар-
но-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні 
заходи

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й екс-
плуатації):

– клімат і мікроклімат вплив на клімат та мікроклімат незначний

– повітряне середо-
вище вплив незначний

– водне середовище водовідвід з території забудови з підклю-
ченням до існуючої дощової каналізації

– ґрунти рослинний шар ґрунту використовується 
при озелененні території

– рослинний і тва-
ринний світ, заповідні 
об'єкти

після завершення будівельних робіт 
передбачається проведення благоустрою 
території

– навколишнє со-
ціальне середовище 
(населення)

проектом передбачена реконструкція 
існуючої аварійної будівлі школи № 114 
та майстерні, місткістю 480 місць для 
створення належних умов навчання, за-
нять спортом, мистецького розвитку учнів 
в межах існуючої земельної ділянки

– навколишнє техно-
генне середовище

проектні рішення будуть відповідати буді-
вельним вимогам і правилам

10. Відходи виробни-
цтва, можливість їх 
повторного вико-
ристання, утилізації, 
знешкодження або без-
печного захоронення:

утилізація та знешкодження за окремими 
договорами

11. Обсяг  виконання 
ОВНС згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь громад-
ськості

Публікація "Заяви про наміри" та "Заяви 
про екологічні наслідки" в ЗМІ. Відгуки та 
пропозиції щодо цього будівництва над-
силати протягом місяця з дня опубліку-
вання на поштову або електронну адресу 
Комунального підприємства утримання та 
експлуатації житлового фонду спеціально-
го призначення "Спецжитлофонд": 04071, 
м. Київ, вул. Оболонська, 34; тел. 462-53-18; 
e-mail: sgf@sgf.kiev.ua

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Об'єкт – Реконструкція будівлі спеціалізованої школи № 114 по вул. 

Фрунзе, 87/89 у Подільському районі м. Києва
Основна мета проектованої діяльності – реконструкція існуючої ава-

рійної будівлі школи № 114 та майстерні, місткістю 480 місць для створення 
належних умов навчання, занять спортом, мистецького розвитку учнів в 
межах існуючої земельної ділянки.

Першочергове завдання замовника на шляху здійснення осно-
вної мети – розроблення та погодження проекту "Реконструкція будівлі 
спеціалізованої школи № 114 по вул. Фрунзе, 87/89 у Подільському районі 
м. Києва" згідно із існуючим порядком та проведення будівництва на підставі 
дозволів, передбачених законом.

Екологічна класифікація об'єкта (ЕК)
Об'єкт за титульною назвою не відноситься до "Переліку видів діяльності 

та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808.

Санітарна класифікація об'єкта (СК)
Об'єкт не підпадає під санітарну класифікацію ДСП 173-96.
Комплексна оцінка впливів аппректованої діяльності на навко-

лишнє середовище:
– на геологічне середовище – впливає в межах дозволених рівнів;
– на атмосферне повітря – впливає в межах дозволених рівнів. Відсутні 

джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Викиди — мізерні, 
від процесів приготування їжі в шкільній ідальні;

– на поверхневі та підземні води – не впливає;
– на ґрунти – впливає в межах дозволених рівнів;
– на соціальне середовище – вплив позитивний;
– на техногенне середовище – впливає в межах дозволених рівнів;
– на флору – впливає, знесення зелених насаджень передбачено згідно 

акту обстеження зелених насаджень. Після завершення будівельних робіт 
благоустрій території будмайданчику згідно дендроплану;

– на фауну – не впливає.
Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень:
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здій-

снюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього 
середовища і вимог екологічної безпеки.

ЗАЯВА про наміри 

1. Замовник КП "Спецжитлофонд"

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34

2. Варіанти розташу-
вання будмайданчиків на вул.Копилівській,8 у Подільському районі м. Києва

3. Характеристика ді-
яльності (об'єкта)

Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу загального 
типу №88 у Подільському районі м. Києва. 

Технічні і технологічні 
дані

Запроектовано проведення реконструкції існуючої будівлі з надбудовою 
третього поверху. Дошкільний навчальний заклад загального типу №88 
розрахований на 110 місць (4 групи для дітей дошкільного віку по 20 
місць та 2 групи для дітей ясельного віку по 15 місць). Теплопостачання 
та гаряче водопостачання передбачено від міських теплових мереж 

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності

Cтворення комфортних умов для навчання та виховання, створення нових робочих місць 

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

– земельних площа ділянки – 0,3267 га

– електропостачання – від мережі згідно з ТУ 

– теплопостачання – від міських теплових мереж

– водопостачання від мережі згідно з ТУ 

– трудових будівництво згідно з штатним розкладом

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)

Доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами

Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Відходи – збирання, зберігання та передача на 
утилізацію чи переробку відбувається згідно Закону України "Про відходи"

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами

Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, 
охоронні, відновлювальні та захисні заходи 

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації):

– клімат і мікроклімат вплив на клімат та мікроклімат незначний

– повітряне середо-
вище вплив незначний

– водне середовище водовідвід з території забудови з підключенням до існуючої дощової 
каналізації 

– ґрунти рослинний шар ґрунту використовується при озелененні території

– рослинний і тва-
ринний світ, заповідні 
об'єкти

після завершення будівельних робіт передбачається проведення благо-
устрою території

– навколишнє со-
ціальне середовище 
(населення)

проектом передбачена реконструкція існуючої будівлі дошкільного 
навчального закладу №88 місткістю 110 місць для створення належних 
умов навчання та виховання дітей з надбудовою третього поверху

– навколишнє техно-
генне середовище проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам і правилам

10. Відходи виробництва, можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або 
безпечного захоронення: Утилізація та знешкодження за окремими договорами

11. Обсяг виконання 
ОВНС згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003

12.Участь громад-
ськості Адреса: м.Київ. Час ознайомлення – 2017 рік.

ЗАЯВА про екологічні наслідки діяльності при експлуатації проектованого об'єкта
Планована діяльність – проект "Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу загального 

типу №88 Подільського району м.Києва на вул.Копилівській, 8" за бюджетні кошти.
Мета планованої діяльності – забезпечення населення дитячим дошкільним закладом загального 

типу згідно з вимогами ДБН 360-92**.
Шляхи здійснення мети – реконструкція існуючої будівлі, благоустрій та озеленення прилеглої 

території.
Проектований об'єкт є екологічно безпечним.
Потреба в земельних ресурсах – площа ділянки – 0,3267 га.
Водопостачання централізоване. Кількість води згідно ТУ ПАТ "АК "Київводоканал" №12330 від 

13.02.17, складає 17,15 м3/добу; 2,33 л/с.
Каналізування – централізоване. Стоки від об'єкта відводяться до міських мереж каналізації згідно 

ТУ ПАТ "АК "Київводоканал" №12362 від 13.02.17 в об'ємі 13,46 м3/добу, 2,9 л/с.
Електропостачання. Згідно ТУ ПАТ "Київенерго" № СЗ-56-17 від 10.02.17, джерело електро-

постачання: ПС: Куоенівська 110/10, Подільська 35/10, ТП/РП: 2084, 2468.
Теплопостачання (опалення приміщень та гаряче водопостачання) передбачається здійснювати 

від міських центральних тепломереж магістралі №1, РК "Відрадний".
Відведення дощових і талих (поверхневих) вод відведення води з території передбачено за-

критою системою з подальшим підключенням до існуючої дощової каналізації.
За рахунок оптимізації проектних рішень при виконанні природоохоронних заходів та 

санітарних норм об'єкт практично не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє 
середовище.

В усій зоні впливу проектованого об'єкта залишкові впливи в межах норм.
Для зниження акустичного впливу на територію забудови дитячого дошкільного закладу можуть 

застосовуватися такі заходи:
– влаштування шумозахисних смуг зелених насаджень. Найбільш ефективно використання щільних 

смуг насаджень з хвойних порід дерев у комплексі з чагарниками газостійких порід.
Проектом передбачені заходи щодо зменшення шуму і вібрацій від інженерного обладнання.
Тверді відходи передбачено вивозити за окремими угодами.
Знесення зелених насаджень передбачено згідно акту обстеження зелених насаджень. Після   за-

вершення   будівельних   робіт   благоустрій   території   будмайданчику   згідно дендроплану.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення проектних рішень
• будівництво та експлуатація об'єкта проектованої діяльності у відповідності з нормами і прави-

лами охорони НС і вимог екобезпеки;
• в період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись технологічних режимів на всіх етапах. 

Виконувати всі заходи по зменшенню впливів на навколишнє середовище, систематично контролювати 
роботу технологічного та інженерного обладнання;

• вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації об'єкта згідно з лімітами;
• озеленення території згідно з відомістю озеленення.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!
У відповідності до Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідве-

дення" та Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 грудня 2012 року № 1627,роз-
починається відкрите обговорення внесення змін до Інвестиційної програми ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" на 2017 рік, які плануються з 17.09.2017 року.

Проект змін до Інвестиційної програми ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом на 2017 рік.

тис. грн (без ПДВ)

Розділи ІП 2017 Цільові напрямки 2017 року Схвалено НКРЕКП Пропозиція Товариства % розділу Різниця

І Технічний розвиток мереж 251 391 258 391 102,8% 7 000 

ІІ Зниження  понаднормативних втрат 51 188 54 188 105,9% 3 000 

ІІІ Впровадження АСДТК 7 791 5 041 64,7% -2 749  

ІV Інформаційні  технології 4 985 5 589 112,1% 604

V Зв’язок 2 634 7 466 283,4% 4 831

VI Колісна техніка 2 146 2 146 0% 0

VII Інше 10 302 14 614 141,9% 4 312

Всього 330 438 347 435 105,1% 16 997 

Внесення змін до Інвестиційної програми ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" на 2017 рік, які плануються з 17.09.2017 року.

№ 
з/п Найменування заходів інвестиційної програми

Оди-
ниця 

виміру

Програма, схвалена НКРЕ Пропозиція компанії Різниця між пропозицією компанії та програ-
мою, схваленою НКРЕ

Вартість оди-
ниці продукції, 

тис. грн (без 
ПДВ)

кіль-
кість*

тис. грн без 
ПДВ

Вартість оди-
ниці продукції, 

тис. грн (без 
ПДВ)

кількість* тис. грн без 
ПДВ

Вартість оди-
ниці продукції, 

тис. грн (без 
ПДВ)

кількість* тис. грн без 
ПДВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 Будівельно-монтажні роботи на 2017 р., в т.ч.:    244 573,68   178 262,57   -66 311,11

1 Реконструкція ПС 110/35/10"Воскресенська" із заміною трансформатора Т-2 в м.Києві по 
просп.Алішера Навої, 1 об'єкт 67 024,60 0,42 30 460,24 54 482,60 0,42 17 918,24 -12 542,00 0,00 -12 542,00

2 Реконструкція мереж 10 та 110 кВ вузла ПС Московська м. Київ, пров. Червоноармій-
ський,14 об'єкт 18 881,90 0,47 8 823,60 15 892,30 0,47 5 834,00 -2 989,60 0,00 -2 989,60

3 Технічне переоснащення з заміною трансформаторів Т1,  Т2 на ПС 110/10 кВ на "Центр" за 
адресою м.Київ,  вул.Еспланадна,1 об'єкт 50 004,93 0,29 14 394,49 46 663,44 0,29 11 053,00 -3 341,49 0,00 -3 341,49

4 Будівництво КЛ 110 кВ "Московська – Новокиївська" № 1,2 об'єкт 646 946,63 0,08 53 762,00 0,00 0,00 0,00 -646 946,63 -0,08 -53 762,00

5 Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого при-
строю (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 – Позняки 1 пусковий комплекс об'єкт 96 720,00 0,89 85 721,30 96 720,00 0,67 65 067,56 0,00 -0,21 -20 653,74

6 Реконструкція ПС "Центр" з заміною пристроїв релейного захисту та АСУ ТП об'єкт 26 623,45 0,61 16 280,64 24 823,45 0,61 14 480,64 -1 800,00 0,00 -1 800,00

7 Реконструкція ТП-4490 за адресою Харківське шосе, 174 в м.Києві об'єкт 1 211,82 1,00 1 211,82 728,00 1,00 728,00 -483,82 0,00 -483,82

8 Реконструкція ПС "Бортничі" з заміною трансформаторів Т-1,Т-2" за адресою вул. Колек-
торна, 1А в м.Києві     58 523,07 0,50 29 261,54 58 523,07 0,50 29 261,54

 Перехідні проекти по БМР з 2016 року       66 595,82   66 595,82

9 Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-52 та РП-259     2 418,92 0,30 728,10 2 418,92 0,30 728,10

10 Реконструкція мереж 10кВ живлення РП69, РП194     2 430,28 0,29 716,30 2 430,28 0,29 716,30

11 Реконструкція мереж 10 кВ ПС Біличі-РП 192     2 000,33 0,49 989,34 2 000,33 0,49 989,34

12

Реконструкція зовнішніх інженерних мереж під будівництво нового міжнародного паса-
жирського терміналу аеропорту "Київ" (Жуляни)", який включає в себе реконструкцію 
ПС "Нікольська", ПС "Гарнізонна", будівництво КЛ 35 кВ Нікольська-Гарнізонна та КЛ10 
Гарнізонна-РП-267

    100 144,12 0,33 33 320,96 100 144,12 0,33 33 320,96

13 Реконструкція ПС "Центр" з заміною пристроїв релейного захисту та АСУ ТП     26 623,45 0,04 944,17 26 623,45 0,04 944,17

14 Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого при-
строю (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 – Позняки     339 739,98 0,06 18 700,00 339 739,98 0,06 18 700,00

15 Технічне переоснащення  електричних  мереж 10-0,4 кВ садового товариства інвалідів 
ВОВ     2 691,81 0,00 651,34 2 691,81 0,00 651,34

16 Технічне переоснащення діючих електричних мереж 10 кВ живлення РП 134     2 249,08 0,00 277,63 2 249,08 0,00 277,63

17 Технічне переоснащення діючих електричних мереж 10 кВ живлення РП 28     2 247,74 0,00 858,25 2 247,74 0,00 858,25

18 Технічне переоснащення діючих електричних мереж 10 кВ живлення РП 305     8 500,91 0,00 1 381,39 8 500,91 0,00 1 381,39

19 Технічне переоснащення РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Соломянська"     43 035,79 0,00 7 598,19 43 035,79 0,00 7 598,19

20 Перевлаштування повітряної ділянки КПЛ-10кВ "650-1019" від оп.1  до оп.8 на кабельну     2 055,51 0,00 145,06 2 055,51 0,00 145,06

21 Монтаж системи гарантованого електроживлення центрального диспечерського пункту 
СВП "Київські електричні мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" вул. Новокостянтинівська, 20.     1 409,88 0,00 285,08 1 409,88 0,00 285,08

Проектно-вишукувальні роботи на 2017 та майбутні роки, в т.ч.:  6 817,74   8 302,56   1 484,82

22 Роботи з актуалізації "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35кВ і вище 
м. Києва до 2020 року" об'єкт 3 352,36 0,24 802,40 1 600,00 1,00 1 600,00 -1 752,36 0,76 797,60

23 Розроблення "Схеми перспективного розвитку електричних мереж напругою 10-20 кВ 
центральної частини м. Києва" об’єкт    3 352,36 0,24 802,40 3 352,36 0,24 802,40

24 Реконструкція обладнання РУ-10кВ РП-407 об'єкт 115,18 1,00 115,18 0,00 0,00 0,00 -115,18 -1,00 -115,18

 Перехідні проекти по ПВР з 2016 року       5 230,06   5 230,06

25 Роботи з актуалізації "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35кВ і вище 
м. Києва до 2020 року"     3 352,36 0,77 2 549,96 3 352,36 0,77 2 549,96

26 Техніко-економічне обгрунтування схеми переведення мереж 10 кВ на номінальну напругу 
20 кВ Центральної частини м.Києва     804,91 1,00 804,91 804,91 1,00 804,91

27 Реконструкція обладнання РУ-10кВ РП-160     102,17 1,00 27,00 102,17 1,00 27,00

28 Реконструкція ТР-1089 з заміною трансформаторів на потужніші та реконструкція РУ-
10;0,4кВ     134,45 0,00 20,09 134,45 0,00 20,09

29 Реконструкція електричних мереж 10 та 0,4 кВ приватного сектору "Осокорки"     246,92 0,00 115,15 246,92 0,00 115,15

30 Технічне переоснащення РП-389 з заміною вимикачів     111,47 0,00 14,29 111,47 0,00 14,29

31 Технічне переоснащення РП-450 з заміною вимикачів     111,95 0,00 58,06 111,95 0,00 58,06

32 Технічне переоснащення РП-20 з заміною комірок та вимикачів     111,47 0,00 63,98 111,47 0,00 63,98

33 Технічне переоснащення РП-49 з заміною комірок та вимикачів     148,79 0,00 25,40 148,79 0,00 25,40

34 Реконструкція КЛ 10 кВ  "ПС "Харківська" – 5453 №№1,2"     56,58 0,00 151,25 56,58 0,00 151,25

35 Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення "РП 313-6892 №№1, 2"     112,03 0,00 88,54 112,03 0,00 88,54

36 Реконструкція КЛ 0,4 кВ "ТП 5419 – Драгоманова, 23-А"     28,69 0,00 3,48 28,69 0,00 3,48

37 Реконструкція електричних мереж 10 та 0,4 кВ мікрорайону Пирогів     167,49 0,00 167,49 167,49 0,00 167,49

38 Реконструкція ТП-888     206,49 0,00 145,13 206,49 0,00 145,13

39 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-23     59,46 0,00 168,36 59,46 0,00 168,36

40 Реконструкція електричних мереж 110кВ по провулку Червоноармійському     124,58 0,00 103,69 124,58 0,00 103,69

41 Реконструкція РП-108 з заміною масляних вимикачів на вакуумні     148,79 0,00 42,84 148,79 0,00 42,84

42 Реконструкція РП-317 з заміною масляних вимикачів на вакуумні     148,32 0,00 83,78 148,32 0,00 83,78

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

43 Реконструкція розподільчих мереж 10 кВ ТП-2094     56,01 0,00 73,47 56,01 0,00 73,47

44 Реконструкція КТП-251     58,79 0,00 41,45 58,79 0,00 41,45

45 Реконструкція обладнання РП-50     120,24 0,00 86,33 120,24 0,00 86,33

46 Реконструкція обладнання РП-151     120,24 0,00 83,43 120,24 0,00 83,43

47 Реконструкція КЛ-10кВ ПС "Оленівська" – РП 47 н "А", н "Б"     56,47 0,00 90,43 56,47 0,00 90,43

48 Реконструкція КТП-5252     22,43 0,00 15,93 22,43 0,00 15,93

49 Реконструкція ТП-1120     53,82 0,00 26,20 53,82 0,00 26,20

50 Реконструкція ТП-2619     54,77 0,00 26,20 54,77 0,00 26,20

51 Реконструкція  КТП-3597     26,00 0,00 18,33 26,00 0,00 18,33

52 Реконструкція електричного обладнання РП-437     120,57 0,00 39,15 120,57 0,00 39,15

53 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-253     241,09 0,00 84,80 241,09 0,00 84,80

54 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-7     170,45 0,00 10,94 170,45 0,00 10,94

Усього по розділу 1: 251 391,42   258 391,00   6 999,58 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

55 Винесення однофазних лічильників на опори ПЛ-0,4 кВ у герметичні бокси із заміною 
будинкового вводу на СІП у приватному секторі м.Києва (3000 точок обліку) шт 1,79 3 000 5 375,00   5987 -1,79 -3000 612,00

55.1  – роботи та матеріали;     1,79 3 000 5 375,00 1,79 3000,00 5 375,00

55.2  – однофазні електронні лічильники електричної енергії;     0,24 2 550 612,00 0,24 2550,00 612,00

56 Винесення трифазних лічильників на опори ПЛ-0,4 кВ у герметичні бокси із заміною 
будинкового вводу на СІП у приватному секторі м.Києва (1000 точок обліку) шт 2,63 1 000 2 625,00   2827,04   202,04

56.1  – роботи та матеріали;     2,63 1 000 2 625,00 2,63 1 000 2 625,00

56.2  – трифазні електронні лічильники електричної енергії;     0,75 270 202,04 0,75 270 202,04

57 Смарт-системи для обліку електричної енергії, в тому числі (19890 точок обліку): шт   35 332,50   33 396,22   -1 936,28

57.1  – закупівля обладнання для створення системи шт 1,50 21180 31770 1,39 22 020 30 583,72 -0,11 840,00 -1 186,28

57.2  – роботи з встановлення обліку на ТП Компанії (750 точок обліку) шт 3,75 750 2812,5 3,75 750 2 812,50 0,00 0,00 0,00

57.3  – роботи з встановлення лічильників електричної енергії у побутових споживачів (7 500 
точок обліку) шт 0,10 7500 750 0,00 0 0,00 -0,10 -7500,00 -750,00

58 Установка локального устаткування збору та обробки даних обліку електроенергії (ЛУЗОД) 
на РП компанії для організації пофідерного обліку: шт   2 467,50   3 355,50 0,00 0,00 888,00

58.1  – багатофункціональні лічильники електричної енергії (300 штук) шт 7,88 300 2 362,50 7,04 450 3 168,00 -0,84 150,00 805,50

58.2  – GSM/GPRS контролер (30 штук) шт 3,50 30 105,00 3,75 50 187,50 0,25 20,00 82,50

59 Закупівля однофазних та трифазних лічильників електричної енергії з можливістю підклю-
чення до існуючих систем АСКОЕ (1000 штук) шт 1,87 1 000 1870,99 1,87 2 595 4 855,23 0,00 1595,00 2 984,23

60 Встановлення технічного обліку на ТП з можливістю дистанційного зняття показань елек-
тролічильників (150 точок обліку), в тому числі: шт   2 027,08   2 277,09   250,01

60.1  – закупівля багатофункціональних лічильників електричної енергії з вбудованим модемом 
(100 штук) шт 10,71 100 1 070,83 9,91 100 991,20 -0,80 0,00 -79,63

60.2  – закупівля багатофункціональних лічильників електричної енергії з інтерфейсом RS-485 
(50 штук) шт 7,88 50 393,75 2,35 155 364,37 -5,52 105,00 -29,38

60.3  – роботи з встановлення обліку на ТП шт 3,75 150 562,50 2,97 310 921,52 -0,78 160,00 359,02

Усього по розділу 2: 51 188,12   54 188,12   3 000,00 

3. Впровадження та розвиток АСДТК 

61 Впровадження телемеханіки на РП-10 кВ ( РП 200, 214, 226, 232, 240, 405, 429, 452, 455, 
208, 217, 221, 128, 137, 155, 427, 436, 441, 442) шт 327,83 19 6 228,85 327,83 12,00 3934,01 0,00 -7,00 -2 294,84

62 Проектно – вишукувальні роботи по телемеханізації на РП-10 кВ шт 16,67 30 500,00 16,67 30,00 500,00 0,00 0,00 0,00

63
Впровадження в ОІУК на ДП РЕМ та ЦДП СВП "КЕМ"  технічних та програмних засобів для 
підвищення інформаційної безпеки функції телекерування (впровадження системи контр-
олю доступу за персональними картами диспетчерів)

об'єкт 361,80 1 361,80 0,00 0,00 0,00 -361,80 -1,00 -361,80

64
Впровадження в ОІУК "СКАТ Енерго" електронного журналу диспетчера та сервісів 
інтеграції зі сторонніми системами (Call-центр, CRM, ASORZ, білінг, база обладнання 
електричних мереж)

об'єкт 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -1,00 -700,00

65 Закупівля web-сервера ОІК (перехідний 2016 ВД-90053-КМ) об'єкт    499,60 0,82 407,74 499,60 0,82 407,74

66 Впровадження телемеханіки на семи РП-10 кВ. (перехідний 2016 ВД-80001-КМ) об'єкт    1694,19 0,12 199,38 1 694,19 0,12 199,38

Усього по розділу 3: 7 790,65   5 041,13   -2 749,52 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

67 Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації (перехідний 2016 ВД-
90066/1-КМ)       603,85   603,85

Усього по розділу 4: 4 985,31   5 589,16   603,85 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

68
Впровадження корпоративного зв’язку компанії будівництво волоконно-оптичних ліній 
звязку: роботи з впровадження промислового Ethernet для передачі телеінформації. 
(перехідний 2016 ВД-90039-КМ)

об'єкт    279,67 28 4831,31 279,67 28,00 4 831,31

Усього по розділу 5: 2 634,27   7 465,58   4 831,31 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

Усього по розділу 6: 2 146,04   2 146,04   0,00 

7. Інше

71 Забезпечення виробничого процесу інструментом, пристроями та спеціальним облад-
нанням шт.   1 620,02   2602,11   982,09

72 Діагностичне обладнання шт.   810,89   3660,13   2 849,24

73
Реконструкція адміністративно побутової будівлі для диспетчерської служби СВП "КИЇВ-
СЬКИ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"  за адресою вул. Новокостянтинівська, 20 
в м. Києві 

об'єкт 1 768,22 1,00 1 768,22 1768,22 0,66 1161,72 1 768,22 -0,34 -606,50

74 Реконструкція цеху для ЦЦР СВП "КИЇВСЬКИ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за 
адресою вул. Новокостянтинівська, 20 в м. Києві об'єкт 535,14 1,00 535,14 535,14 0,47 251,54 535,14 -0,53 -283,60

75 Реконструкція виробничої бази РЕМ "Західний" по вул.Довженка, 12б в Шевченківському  
районі м.Києва об'єкт 1 074,94 1,00 1 074,94 0,00 0,00 0,00 -1 074,94 -1,00 -1 074,94

76 Адмінбудівля вул. Мельнікова, 31 ПВР для системи протипожежного захисту об'єкт 885,15 1,00 885,15 885,15 1,00 575,15 0,00 0,00 -310,00

77 Обладнання периметральною системою сигналізації охоронного призначення 5 ПС 110/35 
кВ з виведенням сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження     161,97 1,79 289,88 161,97 1,79 289,88

78 Обладнання системою сигналізації охоронного призначення з виведенням сигналу "Три-
вога" на пост охорони РЕМ "Лівобережний" за адресою пров. Червоногвардійський, 6     68,97 0,66 45,44 68,97 0,66 45,44

79 Обладнання  системою сигналізації охоронного призначення 400 ТП/РП з виведенням 
сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження     8,75 259,98 2274,81 8,75 259,98 2 274,81

80 Встановлення та модернізація системи контролю управління доступом на РЕМ "Західний", 
РЕМ "Південний"     112,60 1,29 145,36 112,60 1,29 145,36

Усього по розділу 7: 10 302,12   14 613,90   4 311,78 

Усього по програмі: 330 437,92   347 434,92   16 997,00 

Інформація розміщена на офіційному сайті компанії за посиланням: http://kyivenergo.com. Пропозиції та зауваження щодо проекту змін до Інвестиційної програми, а також участі у їх опрацюванні просимо повідомляти ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за електронною 
адресою Invest_Kievenergo_Distr@dtek.com або поштою: 01001, м. Київ, площа І. Франка, 5,  з позначкою в темі листа "Коригування ІП з 17.09.2017 року" у період з 15 серпня по 14 вересня 2017 року включно.  
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З ПЕРШОГО ДНЯ у столичних за-
кладах профтехосвіти не виникало 
проблем із виплатою стипендії 
і заробітної плати, матеріальної 
допомоги на оздоровлення і що-
річної винагороди педагогічним 
працівника. З метою реалізації 
політики у цій сфері розпоряджен-
ням від 30 серпня 2016 року № 760 
створена і функціонує Регіональна 
рада з питань професійно-технічної 
освіти у місті Києві, яка своїми ді-
ями задає пріоритетність розвитку 
навчальних закладів, об’єднуючи їх 
з соціальними партнерами, робо-
тодавцями. Цього року у бюджеті 
на утримання 26 професійно-тех-
нічних навчальних закладів за-
тверджено 433498,1 тис. грн, при 
цьому капітальні видатки втричі 
перевищують кошторис попере-
днього року. Це дозволило закладам 
провести капремонти та придбати 
обладнання для навчальних май-
стерень і кабінетів, замінити зви-
чайні лампи на енергозберігаючі. 
Міська влада не чекаючи 1 вересня 
2017 року, як було заплановано 
урядом, реалізувала підвищення 
заробітних плат з 1 січня педаго-
гічним працівникам, на два тариф-

них розряди. Про це «Хрещатику» 
розповіла голова Ради директорів 
професійно-технічної освіти міста 
Києва Ольга Авраменко. 

 «Досягненням столичних на-
вчальних закладів профтехосві-
ти у 2016-2017 навчальному році 
можемо назвати участь і перемогу 
(зайняте І місце в командному 
заліку) у Всеукраїнському кон-
курсі професійної майстерності 
WorldSkillsUkraine. Представники 
міста брали участь у проведенні 
п’яти Всеукраїнських конкурсах 
фахової майстерності серед на-
вчальних закладів України. Анаста-
сії Малюті з Вищого комерційного 
училища Київського національ-
ного торговельно-економічного 
університету та Діані Олійник із 
Державного навчального закладу 
«Київське регіональне вище про-
фесійне училище будівництва», 
відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки призначено стипен-
дію Президента України», – зазна-
чила Ольга Авраменко. 

Вона додала, що за підтрим-
ки асоціацій роботодавців – наші 
вихованці приймали участь і 
ставали переможцями Всеукра-

їнських конкурсів: «Снігова ко-
ролева ESTEL»; «Винахідницьких 
та раціоналізаторських проек-
тів»; «Екософт–2017»; «Винахід 
року–2017»; BestCookFest – 2016; 
EstelStyle, «Молодіжних проектів з 
енергоефективності «Енергія і се-
редовище-2017», «Кращий ювелір-
ний дизайн»; а також Міжнародних 
конкурсів: «Комп’ютерних проектів 
INFOMATRIX–2017, «Кухарів у рам-
ках фестивалю готельно-ресторан-
ного бізнесу – HoReCaShowLviv; 
«Індустрії краси «ROYALBEAUTY – 
Кубок Карпат-2017». 

«У травні 2017 року відбулося 
відкриття навчально-практичного 
центру на базі Київського вищого 
профучилища технологій та дизай-
ну одягу за спеціальністю «Швачка. 
Кравець. Закрійник». Нині триває 
робота над технологічним осна-
щенням навчально-практичного 
центру за професією «Монтажник 
санітарно-технічних систем та 
устаткування» на базі Державного 
навчального закладу «Київське 
регіональне вище професійне учи-
лище будівництва», – повідомила 
голова Ради директорів професій-
но-технічної освіти міста Києва. – 

Також створюються приміщення 
для відкриття центру будівельного 
спрямування на базі Київського 
вищого професійного училища 
будівництва і архітектури спільно 
з компанією «Снєжка-Україна». 

Пані Авраменко переконана, що 
вагомим показником якості нада-
ної профосвіти є кваліфікаційний 
рівень випускника. Серед випус-
кників 2016-2017 навчального року 
отримали IV розряд – 1749 учнів, 
V розряд – 402, VI розряд – 9. Здобули 
І категорію – 481 учень, технологічно 
складні професії основані на широ-
ких компетенціях – 690, дипломи 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» – 708 учнів. 

«Педагогічні колективи навчаль-
них закладів укладають договори 
з підприємствами замовниками 
робітничих кадрів. Підсумком 
роботи цьогоріч стало укладання 
2499 договорів, для 16000 молодих 
фахівців із 223 професій відповід-
ного профілю, рівня кваліфікації 
та спеціалізації. Працевлаштовано 
випускників на 3116 підприємствах 
Києва та регіонів. Із 6084 вихован-
ців, які навчалися за регіональним 

замовленням, працевлаштовано 
5476 учнів, продовжили навчання у 
вишах – 275 учнів, призвані до лав 
ЗСУ – 9 випускників. Загальний від-
соток працевлаштованих – 96,7%, – 
розповіла Ольга Авраменко. 

Вона каже, що у багатьох кра-
їнах професійну освіту вважають 
життєво важливою складовою 
покращення як самодостатності 
людини, яка працює, так і ефек-
тивності промисловості. За даними 
Євростату, майже половина випус-
кників базової загальної середньої 
освіти обирають заклади профе-
сійної освіти, а у випадку Чеської 
Республіки, Хорватії, Австрії та 
Фінляндії уся складова становить 
70% та вище. 

«Професійно-технічна освіта сто-
лиці готова до співпраці з соціаль-
ними партнерами і роботодавцями, 
батьками, які довіряють майбутнє 
своїх дітей, але передусім відкрита 
перед молодою людиною, котра 
прагне здобути фахову підготовку, 
стати успішною, самодостатньою 
особистістю в житті», – переконана 
голова Ради директорів профтехос-
віти міста Києва 

Із прийняттям у 2016 році ЗУ «Про бюджет України на 2016 рік» 
розпочалися реальні кроки щодо децентралізації в рамках якої 
фінансування навчальних закладів профтехосвіти було передано на 
місцеві бюджети. Тоді ж відбулася їх передача з державної до комунальної 
власності. Київ, як і належить столиці одним із перших здійснив 
організаційні заходи, щодо створення сприятливих умов фінансово-
господарської діяльності в навчальних закладах і заявив про пріоритетність 
розвитку професійної освіти серед інших напрямів діяльності міста. 

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»

Школа робітничих 
професій

Сьогодні у столиці 26 професійно-технічних навчальних закладів, із них: 4 ліцеї, 
14 вищих професійних училищ, 6 центрів професійно-технічної освіти, 2 коледжі

Навчальний процес профтехосвіти Києва забезпечують 3714 педагогічних працівників, які готують 13,7 тисяч майбутніх фахівців

Професійно-технічна освіта столиці готова до співпраці з соціальними 
партнерами і роботодавцями
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