
НАПЕРЕДОДНІ нового навчаль-
ного року в столиці відбулося роз-
ширене засідання Колегії КМДА. 
Символічно, що захід провели 
в приміщенні новозбудованого 
навчально-виховного комплексу 
«Ерудит», що на вул. Т. Яблонської 
у Солом’янському районі. 

«Мені особливо приємно про-
водити це засідання у новій сучас-
ній і гарній школі, яку ми добу-
дували цього року, і вона прийме 
школярів 1 вересня. У 2016 році 
місто взяло на себе зобов’язання 
завершити зведення цього на-
вчального закладу, яке було при-
зупинене через брак фінансування 
ще у 2009-му. Ми неодноразово 
приїжджали сюди з інспекціями 
і бачили, як інтенсивно тривало 
будівництво. Зараз ця школа від-

повідає усім сучасним критеріям, 
вона поділена на дві частини з 
окремими входами – для молод-
ших і старших класів. Також тут 
створені всі умови для дітей із 
обмеженими можливостями», – 
зазначив під час засідання колегії 
Віталій Кличко. 

Окрім цієї школи на Солом’янці, 
першого вересня у Києві також 
відкриють ще два нові навчальні 
заклади у Дарницькому районі. 

«Три нові школи за рік – це 
найкращий показник за останні 
12 років у столиці. І на сьогодні – 
найкращий в Україні», – наголосив 
голова КМДА. 

Якщо кількість школярів у кра-
їні має тенденцію до зменшення, 
зауважив він, то кількість учнів 
у загальноосвітніх навчальних 

закладах нашого міста щорічно 
збільшується. За останні три роки 
кількість учнів зросла на 22,3 тис. 
(тобто, на 9%). 

Розповідаючи про ситуацію у 
сфері дошкільної освіти, Віталій 
Кличко зауважив, що цього року 
столична влада планує відкрити 
10 дитсадків (як новозбудованих, 
так і відреконструйованих). 

«Якщо у 2014 році в «електрон-
ній» черзі перебувало майже 15 
тисяч малюків, то нині ми змен-
шимо її майже втричі – до 5 тисяч 
дітей», – наголосив мер Києва. 

«Якщо говорити про підго-
товку шкіл і дитсадків до нового 
навчального року та осінньо-зи-
мового періоду: на це ми цьогоріч 
виділили з бюджету понад 2 млрд 
грн, що на 900 млн грн більше у 
порівнянні з минулим роком», – 
зазначив Віталій Володимирович. 

Так, цьогоріч здійснять термо-
модернізацію будівель 11 ЗНЗ, 
капремонти у 90 ДНЗ, завершать 
оновлення спортзалів у 38-ми 
школах, що були розпочаті торік. 

Райдержадміністрації столиці 
виконують 9 загальноміських 
програм у галузі освіти, на що 
передбачено кошти в сумі 979,3 
млн грн. Київський міський голова 
розповів, що станом на 21 серпня, 
враховуючи виконання заходів, на 
першому місці – Шевченківський, 

на другому – Подільський, на тре-
тьому – Дніпровський райони. В 
аутсайдерах: на 8-му (останньому) 
місці перебуває Святошинський; 
на 7-му - Солом’янський райони. 

«І ми будемо розбиратися з 
цією ситуацією», – заявив мер 
Києва. Він також зазначив, що 
столична влада переоснащує на-
вчальні заклади, щоб зробити їх 
зручними для дітей із обмежени-
ми можливостями. 

«У 2017-му розширено мережу 
інклюзивних класів. У порівнянні 
з минулим навчальним роком 
кількість загальноосвітніх на-
вчальних закладів із інклюзив-
ним навчанням збільшиться у 1,6 
раза і становитиме 52, кількість 
інклюзивних класів збільшиться 
майже на третину. Для дошкільнят 
додатково функціонуватиме 5 
груп для забезпечення навчанням 
дітей із особливими освітніми 
потребами. Це на 10% більше, ніж 
торік», – зауважив міський голова. 

«Освіта – це один із пріори-
тетних напрямів для столичної 
влади. Цього року ми збільшили 
видатки на цю галузь до 11 млрд 
грн. І надалі будемо робити все, 
щоб збільшувати фінансування. 
Бо розуміємо, що інвестуємо у 
найважливіше – в освіту і вихо-
вання наших дітей», – наголосив 
Віталій Кличко �

Школярі 
святкують 
новосілля

На підготовку шкіл і дитсадків столиці до нового 
навчального року та осінньо-зимового періоду 
міська влада цього року виділила з бюджету 
понад 2 млрд грн. Зокрема 1 вересня в Києві 
відкрили три нові школи. Про це йшлося під 
час розширеного засідання Колегії КМДА щодо 
готовності шкіл і дитсадків міста до початку 
нового 2017-2018 навчального року. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

За півроку бюджет Києва 
виконали на 102,4% 

За січень-червень до бюджету міста 
надійшло 22,7 млрд грн (у тому числі 
20,6 млрд грн – до загального та 2,1 
млрд – до спецфонду бюджету) податків, 
зборів і трансфертів із держбюджету, що 
склало 102,4% річного плану. Про це з 
посиланням на результати фінансового 
звіту повідомив перший заступник голо-
ви КМДА Геннадій Пліс. 

За його словами, приріст надходжень 
до скарбниці за шість місяців цього 
року склав 24% відносно аналогічного 
періоду минулого року. Податку на до-
ходи фізосіб надійшло на суму 6 666,7 
млн грн. 

«У прирості маємо 1 618,4 млн грн, 
або 132,1% росту до аналогічного періо-
ду минулого року. Щодо плати за землю, 
то маємо 2 534,9 млн грн, тобто +108,6 
млн грн, або 104,4% росту. Надходження 
від єдиного податку становлять 1 950,2 
млн грн, тобто +486,3 млн грн і 133,2% 
росту до аналогічного періоду 2016 
року», – розповів Геннадій Пліс. 

В столиці проведуть 
Інвестфорум 

26 вересня в Києві відбудеться масштаб-
ний захід міжнародного рівня – Інвес-
тиційний форум. Він стане дискусійною 
та презентаційною платформою для 
діалогу столичної влади, найбільших 
компаній і провідних експертів світу. 
Цього року захід об’єднає учасників 
навколо теми розвитку туристичної, 
готельної та рекреаційної інфраструк-
тури. У центрі уваги – важливі складові 
ефективних структурних реформ і при-
вабливої інвестполітики. 

У програмі Форуму обговорення 
потенціалу столиці як туристичної дес-
тинації та міста кіноіндустрії, островів 
як зони відпочинку та спорту, мож-
ливостей реновації Подолу, ділового 
та подієвого туризму, ревіталізації 
об’єктів та «хай -тек» туризму. 

Модераторами та спікерами заходу 
будуть експерти міжнародного рівня з 
досвідом діяльності у сфері тематичного 
спрямування панельних секцій. 

Детальніше про форум за посилан-
ням: http://www.kyivinvestforum.com.ua./ 

У міських дворах 
тривають ремонтні 
роботи 

Столичні комунальники продовжують 
ремонтувати прибудинкові території 
та внутрішньоквартальні проїзди. Як 
повідомили в КК «Київавтодор», нині 
такі заходи тривають на 23-х об’єктах, 
зокрема: на вул. Дегтярівській, 23, вул. 
Набережно-Корчуватській, 56/66, кор-
пус 2, просп. Науки, 8, вул. Архітектора 
Вербицького, 11 і 13, вул. М. Цвєтаєвої, 
8-а, вул. Братиславській 20-а, вул. Чер-
воноткацькій, 27/2 та ін. 

Нагадаємо, що упродовж 2015-2016 
років у рамках капітального та поточ-
ного ремонтів дорожники відновили 
покриття у 876 дворах міста.

Окрім нової школи на Солом’янці, першого вересня у Києві відкрили ще два нові навчальні заклади у Дарницькому районі
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у місті Києві
23 серпня 2017 р. за № 169/1761

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
зі стоматологічної допомоги, які надаються 
Національним медичним університетом 

імені О. О. Богомольця
Розпорядження № 965 від 14 серпня 2017 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1158 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

23 серпня 2017 р. за № 168/1760

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надає Національний 

медичний університет імені О. О. Богомольця
Розпорядження № 966 від 14 серпня 2017 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàþòüñÿ 
Íàö³îíàëüíèì ìåäè÷íèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³

Î. Î. Áîãîìîëüöÿ, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ 
ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 
æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 36/1089, âèêëàâøè ¿õ ó 
íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå .ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 
äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè
Ã. Ïë³ñ

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïî-
ñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íà-
äàº Íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ 
Î. Î. Áîãîìîëüöÿ, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1056, çàðåºñòðîâàíèõ 
â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ãðóäíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 187/1298 
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëèñòîïàäà 2015 
ðîêó ¹ 1144), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî 
äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè
Ã. Ïë³ñ

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

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

Продовжується прийом документів для участі у конкурсному відборі 
на посаду керівника КП «Київавтошляхміст»

Äî Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè íàä³éøîâ ëèñò â³ä Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè ÊÌÄÀ ³ç ïðîõàííÿì 
íàäàòè äâîõ ïîãîäæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äëÿ ó÷àñò³ â ðîáîò³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Äàíà 
êîì³ñ³ÿ ñòâîðþºòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó êàíäèäàò³â íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÊÏ 
«Êè¿âðåêëàìà». 

Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð êàíäèäàòóð (http://www.kreschatic.kiev.ua/
ua/4848/doc/1471019764.html) äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ìîæóòü óâ³éòè äâà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³, 
ïîãîäæåí³ Àíòèêîðóïö³éíîþ ðàäîþ. 

Äîêóìåíòè â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðèéìàþòüñÿ äî 14.00 5 âåðåñíÿ 2017 ðîêó.
Âèìîãè äî êàíäèäàòà â³ä ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿:
– áåçäîãàííà ä³ëîâà ðåïóòàö³ÿ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñò³;
– ñóñï³ëüíèé àâòîðèòåò;
– äîñâ³ä â àíòèêîðóïö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ÷è ðîáîòà â îðãàí³çàö³¿, ÿêà çàéìàºòüñÿ àíòèêîðóïö³éíîþ 

ä³ÿëüí³ñòþ.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîì³ñ³¿ ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ìàþòü íàäàòè íàñòóïí³ äîêóìåíòè:
1. Ëèñò â³ä îðãàí³çàö³¿, ÿêà äåëåãóº ïðåäñòàâíèêà/ïðåäñòàâíèê³â äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Ëèñò 

íåîáõ³äíî îôîðìèòè íà îô³ö³éíîìó áëàíêó îðãàí³çàö³¿, çà ï³äïèñîì êåð³âíèêà òà ïðîñòàâëåííÿì 
ïå÷àòêè.

2. Êîðîòêå ðåçþìå â³ä ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðî ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, 
àáî ïðî äîñâ³ä ïðåäñòàâíèêà/ïðåäñòàâíèê³â â ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿. Îáñÿãîì äî 1 ñòîð³íêè 
ôîðìàòó À4.

3. Çàÿâà â³ä äåëåãîâàíîãî îðãàí³çàö³ºþ ïðåäñòàâíèêà/ïðåäñòàâíèê³â ³ç çàçíà÷åííÿì ñâîº¿ çãîäè 
íà ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿, ï³äïèñóºòüñÿ äåëåãîâàíèì ïðåäñòàâíèêîì. 

4. Ðåçþìå àáî á³îãðàô³ÿ äåëåãîâàíîãî îðãàí³çàö³ºþ ïðåäñòàâíèêà/ïðåäñòàâíèê³â äî êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿, ï³äïèñóºòüñÿ äåëåãîâàíèì ïðåäñòàâíèêîì. 

Äîêóìåíòè (ñêàíîâàí³ ç îðèã³íàë³â) ïðîõàííÿ íàäñèëàòè íà ðîçãëÿä Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè 
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ íà åëåêòðîíó ïîøòó: radaanticor@gmail.com 

Ïðîõàííÿ äî ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ïåðåä ñï³âáåñ³äîþ îçíàéîìèòèñü ³ç òåêñòîì 
Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð – http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4848/doc/1471019764.html

Äîâ³äêà: ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ 
Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè ÊÌÄÀ, òà çàéìàºòüñÿ êîîðäèíàö³ºþ çàõîä³â ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ 
ðåêëàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³, óêëàäàííÿì äîãîâîð³â ç ðîçïîâñþäæóâà÷àìè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà ïðàâî 
òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè äëÿ ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà îðãàí³çàö³ºþ 
ìîíòàæó (äåìîíòàæó) ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â. Äåòàëüí³øå – http://www.
kievreklama.kiev.ua/pro-nas/

Ïðèéîì äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîí-
êóðñíîìó â³äáîð³ íà ïîñàäó êåð³âíèêà 
ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» ïðîäîâæóºòüñÿ 
äî 15 âåðåñíÿ.

Ï³äïðèºìñòâî ñïåö³àë³çóºòüñÿ 
íà óòðèìàíí³ òà ðåìîíò³ ï³äçåìíèõ 
ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â, ïåðåðîáö³ 
ñòàðîãî àñôàëüòîáåòîíó òà çä³éñíåíí³ 
âíóòð³øí³õ ³ ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü 
âàíòàæ³â ³ ïàñàæèð³â àâòîìîá³ëüíèì 
òðàíñïîðòîì.

Îñíîâí³ âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â:
1) âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³-

ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè ñïåö³àë³ñò àáî 
ìàã³ñòð;

2) äîñâ³ä óïðàâë³ííÿ íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ, óñòàíîâàõ àáî îðãàí³çàö³ÿõ 
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ (ó òîìó 
÷èñë³ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ), àáî 
â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

3) â³ëüíî âîëîä³òè äåðæàâíîþ 
ìîâîþ;

4) áàæàíî âîëîä³òè àíãë³éñüêîþ, 
í³ìåöüêîþ ìîâàìè;

5) âèñîê³ ìîðàëüí³, ä³ëîâ³, ïðîôå-
ñ³éí³ ÿêîñò³ òà îðãàí³çàòîðñüê³ çä³-
áíîñò³, âì³òè çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè òà 
ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðî-
ôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ 
îáîâ’ÿçêè.

Á³ëüø äåòàëüíî ç óìîâàìè òà ñòðî-
êàìè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó 
êàíäèäàòóð íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ðåìîíòó ³ 
óòðèìàííÿ ìîñò³â ³ øëÿõ³â ñòîëèö³ «Êè-
¿âàâòîøëÿõì³ñò» ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ 
çà ïîñèëàííÿì: http://qoo.by/2wVa.

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 90 (1768), п’ятниця, 1 вересня 2017 р.
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Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
повідомляє про продаж на аукціоні об’єкта приватизації – нежит-

лових приміщень загальною площею  340,4 кв.м, розташованих за 
адресою: м. Київ, вул. Кулібіна, 3, літ. "А"

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 340,4 кв.м.

Адреса: м. Київ, вул. Кулібіна, 3, літ. "А".

Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Святошинського району м. Києва".

Відомості про об’єкт приватизації: 

Початкова ціна  без ПДВ – 3 558 000 (три мільйони п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч) гривень.

ПДВ –  711 600 (сімсот одинадцять тисяч шістсот) гривень.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 4 269 600 (чотири мільйони двісті шістдесят 
дев’ять тисяч шістсот) гривень.

Грошові кошти в розмірі 10%  початкової ціни з урахуванням ПДВ: 426 960 (чотириста 
двадцять шість тисяч дев’ятсот шістдесят) гривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ :

1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.

2. Всі витрати, пов'язані з укладанням договору  купівлі – продажу об’єкта при-
ватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’єкт, 
бере на себе покупець.

3. Переможцю аукціону протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону  
сплатити на користь Універсальної товарної біржі "Національні ресурси" біржовий збір 
у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу об’єкта, який встановлюється біржею.

4. Аукціон відбудеться 22 вересня 2017 року.

Місце проведення аукціону: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 13, Універсальна товарна 
біржа "Національні ресурси". Початок  о 10.00 год.

5. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 
13,  Універсальна товарна біржа "Національні ресурси", в понеділок – п'ятницю з 10.00 
до 13.00. Кінцевий термін прийняття заяв – три дні до дати проведення аукціону.

6. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується на 
рахунок № 26506011904146 в ПАТ "Укрсоцбанк", код банку: 300023, код ЄДРПОУ: 
32710756, отримувач: Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

7. Грошові кошти в розмірі – 426 960 гривень, що становлять 10 відсотків початкової 
ціни об'єкта приватизації, вносяться на рахунок № 26506011904146 в ПАТ "Укрсоцбанк", 
код банку: 300023, код ЄДРПОУ: 32710756, отримувач: Універсальна товарна біржа 
"Національні ресурси". 

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

9. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт, а також нор-
мативні документи розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва 
(розділ "Приватизація" (www.gukv.gov.ua).

10. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Кулібіна, 
3, літ. "А".

11. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 
13, Універсальна товарна біржа "Національні ресурси",  тел. (044) 440-04-64, 440-04-93,  
тел./факс (044) 440-05-12. 

ТОВ "Комфортна Оселя" повідомляє про проведення розрахунків розмірів тарифів на комунальні 
послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для розрахунків з населенням та 
іншими споживачами. Відповідні розрахунки надано до виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для встановлення.

Тарифи на теплову енергію, її виробництво і постачання та послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води у розрізі груп споживачів

Тарифи Одиниця 
виміру

Населення Інші споживачі

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

Тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 1036,59 1243,90 1447,23 1736,67

Тариф на транспортування теплової 
енергії грн/Гкал 29,65 35,59 29,65 35,59

Тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 47,23 56,67 47,23 56,67

Тариф на теплову енергію грн/Гкал 1113,47 1336,16 1524,11 1828,93

Тариф на послуги з централізованого опалення для споживачів:

з приладами обліку грн/Гкал 1145,17 1374,20 1614,49 1937,39

без приладів обліку протягом опалю-
вального сезону грн/кв.м* 20,84 25,00

Тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води:

за 1 куб. м гарячої води грн/куб.м 59,12 70,94 87,23 104,67

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах у холах будинку.
Зауваження та пропозиції приймаються на адресу TOB "Комфортна Оселя": м.Київ, просп. Голо-

сіївський, 62 протягом чотирнадцяти календарних днів від дня публікації цього оголошення.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує 
про намір передати майно в оренду

№  
п / п

Характеристика 
об'єкта оренди

Вартість 
об'єкта 

оренди у 
грн (без 

ПДВ)

Балансоутримувач
За заявою ініціатора 

цільове використання та 
термін оренди

За заявою іні-
ціатора графік 
використання 
приміщення

Орендна 
ставка 

у %

Розмір стар-
тової орендної 
плати за місяць 
(за 1 годину) у 
грн (без ПДВ)

1

Нежитлові при-
міщення їдальні на 
першому поверсі 

площею 91,6 кв. м по 
вул. М. Омеляновича 

-Павленка, 15

Станом на 
31.05.2017– 
3 135 855,00

Печерська районна в 
місті Києві державна 
адміністрація, адре-
са: м. Київ, вул. М. 

Омеляновича-
Павленка, 15

Розміщення їдальні, 
яка не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи 
2 роки 364 дні (в робочі 

дні установи)

Понеділок -
п'ятниця: з 

10.00 год. до 
15.00 год.

їдальня 
-6%, Об-
ладнання 

їдальні 
-10%

3658,60 
(33,26 – за 1 

годину)

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 телефонами: 280-15-39.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Облаштування футбольного поля 
із штучного покриття та супутньою спортивною інфраструктурою ліцею "Голосіївський" 
№ 241 міста Києва на вул. Голосіївській, 12 у Голосіївському районі" переможцем визна-
чено товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЧЕРСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА" 
(ідентифікаційний код – 30222561), результати затверджені розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 28 серпня 2017 року № 1031.

Повідомлення
Адміністративна колегія Київського обласного тервідділення АМКУ прийняла рішення від 06.07.2017 

року № 23 у справі № 1014/74-р-02-05-16 "Про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції та накладення штрафу". З детальним текстом рішення TOB "РВС-ЦЕНТР" (ідентифіка-
ційний код 38115125) можна ознайомитись, безпосередньо звернувшись до Київського обласного 
тервідділення АМКУ.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.
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У мерії вшанували 
кращих підприємців

У СЕРЕДУ перший заступник голови КМДА Геннадій 
Пліс привітав із професійним святом і нагородив 
найкращих підприємців столиці. 

«Підприємці працюють у всіх без винятку галу-
зях економіки. І саме ваша ділова ініціатива надає 
цим галузям новий імпульс до розвитку. Вміння 
працювати нестандартно – те, що відрізняє вас від 
інших спеціалістів», – підкреслив перший заступник 
голови КМДА. 

10 підприємців отримали відзнаку Київського 
міського голови – медаль «Честь. Слава. Держава». 
Усього ж відзнаки, подяки, грамоти та листи вручили 
68 кращим представникам бізнесу. 

«Київ, столиця України, – особливе місто: це і ве-
ликі можливості, і велика конкуренція. І підприємці 
справляються з цим – у столиці зосереджена п’ята 
частина малих і середніх підприємств України», – 
наголосив Геннадій Пліс 

У Київраді планують 
запровадити годину запитань 
до мера та його заступників

НА ЗАСІДАННІ постійної ко-
місії Київради з питань само-
врядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків депутати 
підтримали проект рішення щодо 
запровадження години запитань 
до Київського міського голови та 
першого заступника і заступників 
голови КМДА. 

«Згідно з документом, про-
понується відводити час для 
запитань до Київського міського 
голови, першого заступника та 
заступників голови КМДА на 
першому пленарному засіданні 
Київради кожного календарного 
кварталу. Година запитань про-
ходитиме після затвердження 
порядку денного та розгляду 

депутатських запитів. При цьому 
час для одного запитання об-
межений двома хвилинами», – 
зазначив автор відповідного 
проекту рішення, голова регла-
ментної комісії Київради Олег 
Макаров. 

Передбачається, що кожна 
депутатська фракція має гаран-
товане право на два усних запи-
тання до мера. Посадовці мають 
особисто відповідати на питання 
стосовно роботи виконавчого ор-
гану Київради та своєї діяльності 
на займаних посадах. Депутати 
можуть заздалегідь письмово 
направляти свої запитання не 
пізніше, ніж за тиждень до дня 
проведення години запитань 

ЯК  РОЗПОВІВ  «Хрещатику» 
заступник директора Департа-
менту – начальник управління 
пільг, державної та регіональної 
допомоги Максим Бученко, умови 
призначення і виплати компенса-
ції фізичним особам, які надають 
соцпослуги визначено Порядком 
призначення і виплати компен-
сації, затвердженого постановою 
уряду від 29.04.2004 р. № 558. 

Право на призначення ком-
пенсації фізособам, що надають 
соцпослуги (далі – компенсація) 
мають непрацюючі фізособи, які 
постійно надають їх громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-ін-
валідам, хворим, котрі не здатні до 
самообслуговування і потребують 
постійної сторонньої допомоги 
(крім осіб, що обслуговуються соц-
службами). 

Компенсація призначається і 
виплачується органом соцзахисту 
населення за місцем проживання 
особи, котрій надаються такі по-
слуги, з дня подання фізособою, яка 
їх надає, та особою, що їх потребує, 
заяв разом з такими документами: 

1) фізособою, яка надає соцпос-
луги: заява про згоду надавати 
соцпослуги; паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу; ви-
сновок лікарсько-консультаційної 
комісії про те, що стан її здоров’я 
дозволяє постійно надавати такі 

послуги; копія трудової книж-
ки (ТК), а у разі її відсутності – 
письмове повідомлення особи 
із зазначенням інформації про 
відсутність ТК та про останнє 
місце роботи чи отримання до-
ходів; заява про надання згоди на 
проведення перевірки даних про 
доходи особи з використанням 
відомостей Держреєстру фізич-
них осіб – платників податків (з 
ураху ванням вимог ЗУ «Про захист 
персональних даних»). 

2) особою, яка потребує надання 
соцпослуг, або її законним пред-
ставником (у разі визнання цієї 
особи недієздатною): заява про 
необхідність надання соцпослуг; 

паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; копія довідки до 
акта огляду медико-соціальною 
експертною комісією; висновок 
лікарсько-консультаційної комісії 
про необхідність постійного сто-
роннього догляду та нездатність 
особи до самообслуговування (за 
винятком інвалідів I групи, інва-
лідність яких встановлена без-
строково та які згідно з довідкою 
до акта огляду медико-соціальною 
експертною комісією потребують 
постійного стороннього догляду). 
Компенсація призначається у 
відсот ковому співвідношенні, ви-
ходячи з прожиткового мінімуму 
для відповідної категорії осіб 

Інформація щодо умов призначення і виплат 
компенсацій фізособам за надання соцпослуг

У ПОНЕДІЛОК в столиці презентували сайт Цен-
тральної диспетчерської служби з питань ЖКГ 1557 
із розширеним спектром сервісів – www.1557.kiev.ua. 

Віднині тут можна не лише дізнатися про причини 
відключення послуг і залишити заявку про аварійні 
ситуації, а й отримати інформацію про обслуговуючу 
організацію, наявність будинкового лічильника тепла, 
отримувати оперативні повідомлення на пошту та інше. 

«Для початку роботи із сайтом необхідно автори-
зуватися. Якщо при реєстрації залишити електронну 
пошту, то надалі вам приходитимуть повідомлення 
про планові відключення послуг або поточні від-
ключення через аварійні випадки. У повідомленнях 
будуть відображені причини відключення і терміни 
відновлення послуги. На сайті можна вказувати 
кілька адрес, щоб відслідковувати стан надання по-

слуг, наприклад, у будинку батьків. На сайті можна 
як залишити нову заявку про збій у постачанні по-
слуги, так і перевірити попередні заявки в архіві. У 
рубриці «Адресно-довідкова інформація» зібрана 
довідка про обслуговуючі організації з телефонами, 
адресами та днями прийому», – повідомив керівник 
Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ 
1557 Олександр Поповцев 

У «Київпастрансі» закупили 
енергозберігаючі теплопункти

Відбулася презентація оновленого сайту 1557 У «КИЇВПАСТРАНСІ» триває 
активна підготовка до осінньо-
зимового періоду 2017-2018 рр. 
Зокрема закуплено теплові пунк-
ти нового покоління, що дозво-
лять безперебійно подавати тепло 
у гуртожиток підприємства та на 
об’єкти соціальної інфраструк-
тури у Пущі-Водиці. Новинки 
дають змогу відмовитись від ви-
користування природного газу та 
зменшують тепловтрату. 

«Ця система опалення ново-
го покоління надає можливість 
зменшити вартість тепла на 40%, 
що дозволить опалювати житлові 

приміщення з мінімальними 
витратами ресурсів. Завдяки но-
вим теплопунктам ми не просто 
знизимо загальне споживання 
енергоресурсів, а й зменшимо 
рахунки, які отримують наші 
працівники. Окрім того, система 
є екологічно безпечною», – зазна-
чив гендиректор КП «Київпас-
транс» Дмитро Левченко. 
Котли працюють на паливних 
гранулах із деревних відходів (пе-
летах), які виготовляють із кори, 
тирси, торфу, соломи. Адже вони 
є екологічно чистим і дешевим 
видом палива 
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