
О ПІВ НА ДЕВЯТУ ранку неділі 
на виїзді зі столиці – затори. Од-
нак затори не автомобільні, а… 
велосипедні. Попереду у кожного 
кермувальника 100 кілометрів 
дистанції. Серед учасників під-
літки й пенсіонери, бізнесмени й 
безробітні, навіть тварини – місця 
на змаганнях вистачило усім. 
Чим ближче до старту змагань, 
тим більше відчувається напруга. 
Велосипедисти щоразу звіряють 
годинники, обговорюють між со-
бою особливості маршруту, дехто 
навіть медитує. «Сотка» кілометрів 
– це не жарти! Втім, жоден учасник 

не відступає, а навпаки – готується 
перевершити себе. 

«Торік у групі 60+ у мене було 
третє місце з результатом трохи 
більше 3 години. Впевнений, що 
цього разу проїду трішечки кра-
ще», – говорить перед стартом 
пенсіонер Володимир Старченко, 
постійний учасник веломарафону. 

Усі велосипедисти запевняють, 
що разом з гарною фізичною під-
готовкою перемогти на дистанції 
допомагає й підтримка рідних. 
Ось наприклад, киянка Наталя 
вирішила подолати 100 кілометрів 
разом із чоловіком у тандемі і на 

«Тандемі». Подружжя – ветерани 
перегонів, однак цьогоріч у їхній 
команді поповнення і вони при-
йшли разом із дітьми. 

«Ми з чоловіком завжди під-
тримуємо один одного у всьому. 
Сьогодні разом проїдемо свій 
маршрут. Нехай діти також подив-
ляться як відбувається взагалі це 
велосипедне дійство», – говорить 
Наталія Шатіна учасниця вело-
марафону. 

Головна «фішка» перегонів – це 
масовість. Тут поруч зі справжні-
ми профі змагаються й звичайні 
любителі, щоправда, кожен у від-
повідній категорії. Організато-
ри кажуть, зареєстрували усіх 
охочих, кому можна виїхати на 
трасу змагань. «Ми спостерігаємо 
позитивну тенденцію. Щороку, 
збираємо все більше учасників. 
Кілька років тому на старт ви-
ходило близько 800 чоловік, а 
зараз ця цифра збільшилась майже 
удвічі. Вікові категорії по 10 років, 
оскільки ми розуміємо що кожен 

має змагатися зі своїми ровесни-
ками. Наймолодшому учаснику 
18 років, найстаршому – 73», –
говорить Катерина Дідковська 
співорганізатор веломарафону. 

Серед учасників є й загартовані 
найкращими змаганнями світу 
велосипедисти. Наприклад, Леон 
Фермон брав участь у славнозвісній 
велобагатоденці «Тур де Франс». 
Чоловік зізнається, 100 кіломе-
трів – для нього не проблема. «На 
тренуваннях я долаю щонайменше 
150 кілометрів, тому сподіваюся, 
що сьогодні удача буде на моїй 
стороні», – говорить спортсмен. 

Утім, золота медаль змагань 
залишилась в Україні. Першим 
фінішну стрічку перетнув вітчиз-
няний велосипедист Олексій Ка-
сьяно. Його результат 2 години 
20 хвилин. 

Разом з тим без уваги не за-
лишився жоден із учасників «Ки-
ївської сотки». Усі, хто дістався 
фінішу отримали пам’ятну медаль 
і неймовірні емоції на цілий рік �

Сто кілометрів щастя 
та позитиву 

100 кілометрів на велосипедах, півтори тисячі 
професійних спортсменів та аматорів з усієї 
України – усе це веломарафон «Київська сотка». 
Цьогоріч його провели вчетверте, і схоже ця 
традиція триватиме ще дуже і дуже довго.

Олександр ПИРЛИК  «Хрещатик»

Комунальні керуючі 
компанії мають 
зробити перерахунок 
за ненадані або 
неякісні послуги 
Про це під час чергового штабу з 
питань підготовки житлового фонду 
до зими та підвищення якості послуг 
комунальних служб заявив заступ-
ник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

«Керуюча компанія в кожному 
районі повинна надати відповідну 
інформацію щодо випадків ненадання 
послуг і сум, на які буде скоригована 
плата за послугу з утримання будинків і 
прибудинкових територій. Ми сьогодні 
фіксуємо випадки, коли з різних причин 
не працюють ліфти, не здійснюється по-
лив дворів, не працює система диспет-
черизації тощо. Там, де ми зафіксували 
такі порушення, підприємства мають 
зменшити плату за послугу», – сказав 
Петро Олександрович. 

Він наголосив, що всі звернення 
щодо невиконання послуг буде переві-
ряти Житлово-комунальна інспекція в 
місті Києві (управління самоврядного 
контролю) на основі звернень киян на 
міські телефонні «гарячі» лінії. 

Якщо борг 
за комуналку 
менш ніж 340 грн – 
субсидія 
надаватиметься 

Якщо борг за комунальні послуги 
менш ніж 340 гривень – субсидія 
надаватиметься. У серпні цього року 
набули чинності нові зміни у порядку 
призначення та надання субсидій. 
Про це в ефірі столичного радіо 
наголосив директор Департаменту 
соціальної політики КМДА, депутат 
Київради Юрій Крикунов. «Відтепер, 
при призначенні субсидій на на-
ступний термін, враховуватиметься 
наявність простроченої заборго-
ваності з оплати послуг понад два 
місяці. Якщо загальна її сума не 
перевищує 340 гривень – ви можете 
спокійно отримати субсидію. Також 
змінили період, за який врахову-
ються доходи під час призначення 
субсидії – він змінений з чотирьох 
кварталів на два. 

Окрім того, постановою внесено 
зміни до постанови уряду в частині 
перегляду соціальних нормативів спо-
живання газу для приготування їжі та 
підігріву води, нагадав пан Крикунов. 

Відтак, за наявності газової плити 
та централізованого гарячого водо-
постачання надається 3,3 куб. метра 
на одну особу на місяць (було 4,4 куб. 
метра). За наявності газової плити 
в разі відсутності централізованого 
гарячого водопостачання та газового 
водонагрівача – 5,4 куб. метра на одну 
особу на місяць (було 7,1 куб. метра). 
За наявності газової плити та газового 
водонагрівача – 10,5 куб. метра на одну 
особу на місяць (було 14 куб. метра). 
За словами Юрія Крикунова систему 
субсидіювання будуть постійно вдо-
сконалювати до потреб сьогодення. 

Якщо кілька років тому на старт «Київської сотки» виходило близько 800 чоловік, то у неділю, участь у велоперегонах узяло майже вдвічі більше велосипедистів
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 �  У столиці пройшли престижні велоперегони 
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Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на просп. Героїв Сталінграда, 54-56 
в Оболонському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 626/2788 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», частини 

третьої статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження правил утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України», з метою збереження зелених насаджень та покращення благоустрою міста Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà 
ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 54-56 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì (ïëàí-
ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà 
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), à ñàìå: äîäàòè 
ñêâåð çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:
3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà, ðîçòàøîâàíîþ íà ïðîñï. Ãåðî¿â 
Ñòàë³íãðàäà, 54-56 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà, ðîçòàøîâàíî¿ íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 54-56 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ïî-
÷èíàþ÷è ç 2017 ðîêó, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âðàõîâóâàòè ïîòðåáó ó âèäàòêàõ íà ðåàë³çàö³þ 
öüîãî ð³øåííÿ ó ïðîåêòàõ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 

ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

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 çä³á-
íîñò³, 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.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 91 (1769), вівторок, 5 вересня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про скликання V сесії 

Київської міської ради VIII скликання
Розпорядження № 633 від 21 серпня 2017 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції 
України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Ñêëèêàòè V ñåñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ.
2. Ïåðøå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ V ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ ïðîâåñòè 14 âåðåñíÿ 

2017 ðîêó î 10.00 ãîäèí³ ó ñåñ³éí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é 
ïîâåðõ).

3. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåç-
ïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ V ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðàö³âíèê³â 
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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 водовідведення" 
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
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" оголошує про початок відкритого обговорення внесення змін до Інвестиційної програми ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" на 2017 рік за результатами фактичного виконання заходів за 8 місяців поточного року з 05.09.2017.

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, за результатами фактичного виконання заходів за 8 місяців поточного року з 05.09.2017.

тис. грн (без ПДВ)

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

І Технічний розвиток мереж 251 391 282 381 76,26% 30989

ІІ Зниження понаднормативних втрат 51 188 55 388 14,96% 4 200

ІІІ Впровадження АСДТК 7 790 3 074 0,83% -4 717

ІV Інформаційні технології 4 985 5 589 1,51% 604

V Зв’язок 2 634 7 466 2,02% 4 831

VI Колісна техніка 2 146 5 610 1,51% 3 463

VII Інше 10 302 10 774 2,91% 472

Всього 330 438 370 281 100,00% 39843

Внесення змін до Інвестиційної програми ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" на 2017 рік, за результатами фактичного виконання заходів за 8 місяців поточного року з 05.09.2017

№ 
з/п Найменування заходів інвестиційної програми

Оди-
ниця 

виміру

Програма, схвалена НКРЕ Пропозиція компанії Різниця між пропозицією компанії та про-
грамою, схваленою НКРЕ

Вартість оди-
ниці продукції, 

тис. грн (без 
ПДВ)

кіль-
кість*

тис. грн без 
ПДВ

Вартість 
одиниці 

продукції, 
тис. грн (без 

ПДВ)

кількість* тис. грн без 
ПДВ

Вартість 
одиниці 

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   133 360,34   -111 213,34

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 0,33 17 918,24 -12 542,00 -0,09 -12 542,00

2 Технічне переоснащення РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Солом’янська" об'єкт 42 560,89 0,10 4 272,64 42 560,89 0,03 1 216,43 0,00 -0,057 -3 056,21

3 Реконструкція мереж 10 та 110 кВ вузла ПС Московська м. Київ, пров. Червоноармійський,14 об'єкт 18 881,90 0,47 8 823,60 15 892,30 0,01 196,59 -2 989,60 -0,46 -8 627,01

4 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 0,24 11 088,25 -3 341,49 -0,05 -3 306,24

5 Реконструкція ПС 110/6 кВ  "Лугова" об'єкт 15,74 2,57 40,44 37,50 1,00 37,50 21,76 -1,57 -2,94

6 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

7 Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого пристрою 
(ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 1 пусковий комплекс об'єкт 96 720,00 0,89 85 721,30 96 720,00 0,64 62 252,23 0,00 -0,24 -23 469,07

8 Реконструкція ПС "Центр" з заміною пристроїв релейного захисту та АСУ ТП об'єкт 26 623,45 0,61 16 280,64 24 823,45 0,45 11 059,88 -1 800,00 -0,17 -5 220,76

9
Будівництво КТПГС-10/0,4кВ (100 кВА), електричних мереж 10-0,4 кВ по вул. Янтарній у РЕМ 
"Південний" для розвантаження існуючих мереж для забезпечення якісного електропостачання 
існуючих споживачів

об'єкт 1 475,01 1,00 1 475,01 1 360,00 1,00 1 360,00 -115,01 0,00 -115,01

12 Технічне переоснащення РП-455 з заміною вимикачів за адресою пр. Григоренка Петра, 22/20 
в м.Києві об'єкт 829,49 1,00 829,49 595,00 1,00 595,00 -234,49 0,00 -234,49

13 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

14 Реконструкція ТП-4689 за адресою вул. Армянська, 5-а в м.Києві об'єкт 1 449,23 1,00 1 449,23 1 310,00 1,00 1 310,00 -139,23 0,00 -139,23

15 Технічне переоснащення ТП545 за адресою: м. Київ,  пров. Артилерійський, 5-г об'єкт 418,72 1,00 418,72 354,50 1,00 354,50 -64,22 0,00 -64,22

16 Будівництво електричних мереж 0,4 кВ (з ЗКУ) по вул. Добрий шлях у РЕМ "Південний" для роз-
вантаження існуючих мереж для забезпечення якісного електропостачання існуючих споживачів об'єкт 1 427,58 1,00 1 427,58 1 008,00 1,00 1 008,40 -419,58 0,00 -419,18

17
Будівництво КТП-С-10/0,4кВ (250 кВА) та живлячих електричних мереж 10 кВ по вул. Крутогір-
ній у РЕМ "Південний" для розвантаження існуючих мереж для забезпечення якісного електро-
постачання існуючих споживачів

об'єкт 728,95 1,00 728,95 0,00 0,00 0,00 -728,95 -1,00 -728,95

18 Реконструкція електричних мереж 10/0,4 кВ  по Столичному шосе у РЕМ "Південний" для роз-
вантаження існуючих мереж для забезпечення якісного електропостачання існуючих споживачів об'єкт 528,95 0,47 528,95 430,54 1,00 430,54 -98,41 0,53 -98,41

Перехідні проекти по БМР з 2016 року     142 605,62   142 605,62

23 Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-52 та РП-259 об'єкт    2 418,92 0,30 728,10 2 418,92 0,30 728,10

24 Реконструкція мереж 10кВ живлення РП69, РП194 об'єкт    2 430,28 0,29 716,30 2 430,28 0,29 716,30

25 Реконструкція мереж 10 кВ ПС Біличі-РП 192 об'єкт    2 000,33 0,49 989,34 2 000,33 0,49 989,34

26 Реконструкція ПС "Воскресенська" з заміною масляних вимикачів ВМТ-110 на елегазові об'єкт    54 482,60 0,00 12 976,09   12 976,09

27
Реконструкція зовнішніх інженерних мереж під будівництво нового міжнародного пасажирсько-
го терміналу аеропорту "Київ" (Жуляни)", який включає в себе реконструкцію ПС "Нікольська", 
ПС "Гарнізонна", будівництво КЛ 35 кВ Нікольська-Гарнізонна та КЛ10 Гарнізонна-РП-267

об'єкт    100 144,12 0,32 31 278,71 100 144,12 0,32 31 278,71

28 Реконструкція ПС "Центр" з заміною пристроїв релейного захисту та АСУ ТП об'єкт    26 623,45 0,24 6 299,92 26 623,45 0,24 6 299,92

29 Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого пристрою 
(ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки об'єкт    339 739,98 0,06 18 700,00 339 739,98 0,06 18 700,00

30 Технічне переоснащення електричних  мереж 10-0,4 кВ садового товариства інвалідів ВОВ об'єкт    2 691,81 0,24 651,34 2 691,81 0,24 651,34

31 Технічне переоснащення діючих електричних мереж 10 кВ живлення РП 134 об'єкт    2 249,08 0,12 277,63 2 249,08 0,12 277,63

32 Технічне переоснащення діючих електричних мереж 10 кВ живленняРП 28 об'єкт    2 247,74 0,52 1 161,48 2 247,74 0,52 1 161,48

33 Технічне переоснащення діючих електричних мереж 10 кВ живлення РП 305 об'єкт    8 500,91 0,19 1 580,00 8 500,91 0,19 1 580,00

34 Технічне переоснащення РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Солом’янська" об'єкт    43 035,79 0,86 36 834,57 43 035,79 0,86 36 834,57

35 Перевлаштування повітряної ділянки КПЛ-10кВ "650-1019" від оп.1  до оп.8 на кабельну об'єкт    2 055,51 0,06 120,88 2 055,51 0,06 120,88

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

37 Реконструкція мереж 10 та 110 кВ вузла ПС Московська м. Київ, пров. Червоноармійський,14 об'єкт    18 881,90 0,16 4 447,90 18 881,90 0,16 4 447,90

38 Технічне переоснащення діючих електричних мереж 10 кВ живлення РП 405 км    1 309,95 2,65 158,27 1 309,95 2,65 158,27

39 Технічне переоснащення з заміною трансформаторів Т1, Т2 на ПС 110/10 кВ на "Центр" за 
адресою м.Київ, вул. Еспланадна,1 об'єкт    50 241,93 0,00 25 400,00 50 241,93 0,00 25 400,00

Проектно-вишукувальні роботи на 2017 та майбутні роки, в т.ч.: 6 817,74   3 527,83   -3 289,91

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

42 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

43 Реконструкція кабельної лінії 10кВ "ПС "Теличка" - ТП-197" в Печерському районі м.Києва км 130,55 1,70 221,94 106,95 0,51 54,56 -23,60 -1,19 -167,38

44 Реконструкція кабельної лінії 10кВ "РП-39-ТП5103" в Печерському районі м.Києва км 136,41 1,20 163,69 135,94 0,36 48,94 -0,47 -0,84 -114,75

45 Реконструкція електричних мереж 10-0,4кВ  в районі вул. Мічуріна, Пирятинської та Землян-
ської в м. Києві км 113,07 1,65 186,56 101,21 0,50 50,10 -11,86 -1,15 -136,46

46 Реконструкція електричних мереж 10-0,4кВ в районі пров. Редутного в м.Києві км 93,14 2,20 204,91 49,41 0,66 32,61 -43,73 -1,54 -172,30

48 Реконструкція мереж 10/04 кВ в с. Троєщина об'єкт 121,99 2,65 323,29 121,99 0,11 12,97 0,00 -2,54 -310,32

49 Реконструкція ПС "Мотоциклетна" об'єкт 826,54 1,00 826,54 826,54 0,00 0,00 0,00 -1,00 -826,54

50 Реконструкція ТП 432 по вул. Шолуденка,10 в Шевченківському районім.Києва об'єкт 156,41 1,00 156,41 156,41 0,23 35,75 0,00 -0,77 -120,66
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51 Реконструкція ТП 3865 по вул. Чорновола,28/1 в Шевченківському районі м. Києва об'єкт 189,39 1,00 189,39 189,39 0,25 46,60 0,00 -0,75 -142,79

52 Реконструкція електричних мереж 10/0,4 кВ  по вул. Шолуденка в Шевченківському районі 
м. Києва км 91,49 1,79 163,77 91,49 0,31 28,75 0,00 -1,48 -135,02

53 Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-70 км 97,69 3,00 293,07 97,69 0,48 46,96 0,00 -2,52 -246,11

 Перехідні проекти по ПВР з 2016 року       3 189,18   3 189,18

54 Роботи з актуалізації "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35 кВ і вище 
м. Києва до 2020 року"     1 634,50 0,00 1 634.50 1 634,50 0,00 1 634,50

55 Техніко-економічне обгрунтування схеми переведення мереж 10 кВ на номінальну напругу 20 кВ 
Центральної частини м. Києва     804,91 0,00 402.45 804,91 0,00 402,45

56 Реконструкція обладнання РУ-10кВ РП-160     102,17 0,00 27,00 102,17 0,00 27,00

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

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

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

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

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

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

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

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

65 Реконструкція КЛ 0,4 кВ "ТП 5419 - Драгоманова, 23-а"     28,69 0,00 4,89 28,69 0,00 4,89

66 Реконструкція електричних мереж 10 та 0,4 кВ мікрорайону Пирогів     167,49 0,00 175,88 167,49 0,00 175,88

67 Реконструкція ТП-888     206,49 0,00 155,44 206,49 0,00 155,44

68 Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-23     59,46 0,00 171,55 59,46 0,00 171,55

69 Реконструкція електричних мереж 110 кВ по провулку Червоноармійському     124,58 0,00 103,05 124,58 0,00 103,05

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

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

72 Реконструкція розподільчих мереж 10 кВ ТП-2094     56,01 0,00 78,60 56,01 0,00 78,60

73 Реконструкція КТП-251     58,79 0,00 44,30 58,79 0,00 44,30

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

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

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

77 Реконструкція КТП-5252     22,43 0,00 16,96 22,43 0,00 16,96

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

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

80 Реконструкція  КТП-3597     26,00 0,00 19,41 26,00 0,00 19,41

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

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

83 Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-7     170,45 0,00 9,24 170,45 0,00 9,24

Усього по розділу 1: 251 391,42   282 380,77   30 989,35

2. Заходи зі зниження не технічних витрат електричної енергії  

84 Винесення однофазних лічильників на опори ПЛ-0,4 кВ у герметичні бокси із заміною будинко-
вого вводу на СІП у приватному секторі м.Києва (3000 точок обліку) шт   5 375,00   5 987,00 0,00 0,00 612,00

84.1  - роботи та матеріали;  1,79 3 000 5 375,00 1,79 3 000 5 375,00 0,00 0,00 0,00

84.2  - однофазні електронні лічильники електричної енергії;     0,24 2 550 612,00 0,24 2550,00 612,00

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

85.1  - роботи та матеріали;  2,63 1 000 2 625,00 2,63 1 000 2 625,00 2,63 1 000 2 625,00

85.2  - трифазні електронні лічильники електричної енергії;     0,75 270 202,04 0,75 270 202,04

86 Смарт-системи для обліку електричної енергії, в тому числі (19890 точок обліку): шт   35 332,50   36 788,63   1 456,13

86.1  - закупівля обладнання для створення системи шт 1,50 21 180 31 770,00 1,42 22585 31 988,16 -0,08 1405,00 218,16

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

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

83.4  - роботи з модернізації вузлів обліку електричної енергії побутових споживачів (4000 точок обліку) точок 
обліку    0,50 4 000 1 987,97 0,50 4 000 1 987,97

87 Установка локального устаткування збору та обробки даних обліку електроенергії (ЛУЗОД) на 
РП компанії для організації пофідерного обліку: шт   2 467,50   2 224,50   -243,00

87.1  - багатофункціональні лічильники електричної енергії (300 штук) шт 7,88 300 2 362,50 7,04 300 2 112,00 -0,84 0,00 -250,50

87.2  - GSM/GPRS контролер (30 штук) шт 3,50 30 105,00 3,75 30 112,50 0,25 0,00 7,50

88 Закупівля однофазних та трифазних лічильників електричної енергії з можливістю підключення 
до існуючих систем АСКОЕ (1000 шт.) шт 1,87 1 000 1870,99 1,87 2 405 4 499,74 0,00 1405,00 2 628,75

89 Встановлення технічного обліку на ТП з можливістю дистанційного зняття показань електролі-
чильників (150 точок обліку), в тому числі: шт   2 027,08   2 386,64   359,56

89.1  - 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

89.2  - 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

89.3  - роботи з встановлення обліку на ТП шт 3,75 150 562,50 3,33 310 1 031,07 -0,42 160,00 468,57

91 Закупівля матеріалів для монтажу вузлів обліку електричної енергії тис.грн. 815,48 1 815,48 815,48 0 0,00 0,00 -1,00 -815,48

Усього по розділу 2: 51 188,12   55 388,12   4 200,00 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

92 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 6,00 1967,01 0,00 -13,00 -4 261,84

94
Впровадження в ОІУК на ДП РЕМ та ЦДП СВП "КЕМ"  технічних та програмних засобів для підви-
щення інформаційної безпеки функції телекерування (впровадження системи контролю доступу 
за персональними картами диспетчерів)

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

95 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    -700,00 -1,00 -700,00

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

97 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   3 074,13   -4 716,52 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій  

 Перехідні проекти по ПВР з 2016 року       603,85   603,85

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

 -системний блок (клавіатура, маніпулятор "миша")     11,77 45 525,717 11,77 44,68 525,72
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 -джерело безперебійного живлення     2,17 36 78,133 2,17 36,00 78,13

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

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку  

99
Впровадження корпоративного зв’язку компанії будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку: 
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  

 Перехідні проекти з 2016 року       3 161,30   3 161,30

100 Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-10 на шасі Ford Transit, або аналог шт.    0,71 1,0 0,71 0,71 1,0 0,71

101 Спецаварійні автомобілі Ford Transit на 6 пас.місць, або аналог шт.    30,87 1,0 30,87 30,87 1,0 30,87

102 Грузопасажирський бортовий Ford Transit (з двохрядною кабіною), або аналог шт.    593,66 1,0 722,46 593,66 1,00 722,46

103 Придбання шасі МАЗ-6312 (або аналог) та платформи для транспортування дизельгенератора шт.    1 900,15 0,64 1 509,00 1 900,15 0,64 1 509,00

104 Заміна фізично зношеного екскаватора марки АТЕК-999 (1 од) на новий JCB 3 CX (або аналог) шт.    1 200,00 1,0 1 200,46 1 200,00 1,0 1 200,46

Усього по розділу 6: 2 146,04   5 609,53   3 463,50

7. Інше  

105 Забезпечення виробничого процесу інструментом, пристроями та спеціальним обладнанням шт.   1 620,02   2 660,28   1 040,26

106 Діагностичне обладнання шт.   810,89   3 745,48   2 934,59

107 Створення ЦОК об'єкт 1 995,00 1,00 1 995,00    -1 995,00 -1,00 -1 995,00

108 Реконструкція адміністративно-побутової будівлі для диспетчерської служби СВП "КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"  за адресою вул. Новокостянтинівська, 20 в м. Києві об'єкт 1 768,22 1,00 1 768,22 0,00 0,00 0,00 1 768,22 -1,00 -1 768,22

109 Реконструкція цеху для ЦЦР СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за адре-
сою вул. Новокостянтинівська, 20 в м. Києві об'єкт 535,14 1,00 535,14 0,00 0,00 0,00 535,14 -1,00 -535,14

110 Реконструкція виробничої бази РЕМ "Західний" по вул. Довженка, 12-б 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

113 Адмінбудівля вул. Мельникова, 31 ПВР для системи протипожежного захисту об'єкт 885,15 1,00 885,15    -885,15 -1,00 -885,15

 Перехідні проекти з 2016 року       2 755,49   2 755,49

114 Обладнання периметральною системою сигналізації охоронного призначення 5 ПС 110/35 кВ з 
виведенням сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження     161,97 1,79 289,89 161,97 1,79 289,89

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

116 Обладнання  системою сигналізації охоронного призначення 400 ТП/РП з виведенням сигналу 
"Тривога" на пульт централізованого спостереження     8,75 260 2274,81 8,75 260 2 274,81

117 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   10 774,03   471,90

Усього по програмі ІП 2017 року: 330 437,92   370 281,31   39 843,39

  Інформація розміщена на офіційному веб-сайті ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"за посиланням: http://kyivenergo.com. Пропозиції та зауваження щодо 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 "Внесення змін до ІП 2017 року, за результатами фактичного виконання заходів за 8 місяців поточного року з 05.09.2017" у 
період з  05 вересня по 05 жовтня 2017 року включно.  

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу забезпечення зв'язків з громадськістю Київської міської 
ради управління забезпечення діяльності заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних 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 ознайом-
лення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками: копії документів про освіту, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію об-
лікової 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 
законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

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

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

ОГОЛОШЕННЯ
про створення реєстру інвесторів будівництва житлового будинку 

по вул. Степана Руданського, 9-а у м. Києві
Шановні громадяни,

у зв'язку, зі зміною власників та керівництва TOB "Соціальна молодіжна ініціатива" (вул. Степана Рудан-
ського, 3-а у м. Києві, код ЄДРПОУ 32658052) створюється реєстр інвесторів будівництва житлового 
будинку по вул. Степана Руданського, 9-а у м. Києві. З метою внесення в реєстр інвесторів, просимо 
всіх громадян, які інвестували в будівництво житлового будинку по вул. Степана Руданського, 9-а у 
м. Києві або стали власниками майнових прав у інший спосіб, надати:

- копію Договору купівлі продажу майнових прав або інші правовстановлюючі документи;

- підтвердження здійснення оплати за даними Договорами.

Документи надавати до відділу продажу за адресою: м. Київ, вул. Степана Руданського, 3-а.

Звертаємо увагу!!! Термін реєстрації до 27 жовтня 2017 року.

Відділ продажу працює: понеділок-четвер з 10.00 до 17.00, п'ятниця з 10.00 до 15.00, субота-не-
діля - вихідний, тел. для довідок: +38 (067) 323-86-14, e-mail: Doc.cmi2017@gmail.com.

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповідачів Антохіна Дмитра 
Ігоревича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Вірменська, 43-а, Антохіна Єлизавета Ігорівна, 
яка проживає за адресою б-р Л.Українки, 28, кв. 102, Перехрест Тетяна Михайлівна, яка проживає 
за адресою вул. Чигоріна, 16, кв. 33, Гасєва Аліна Андріївна, яка проживає за адресою вул. Шалетт 
міста, 5-а, кв. 22 по цивільній справі №757/30086/14-ц Антохіної Наталії Вячеславівни до Антохіна Ігора 
Дмитровича, Антохіна Є.І, Антохін Д.І., Тарасенко В.В., Перехрест Т.М., Копанський В.М., Кошевий 
Д.С., Холодна В.І., Гесєва A.A., третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального 
округу Щадко О.І. про визнання правочину недійсним, яке відкладено на 25 вересня 2017 року на 
14.30 і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 14, суддя Остапчук Т.В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов'язані повідомити суд про причини неявки.
Роз'яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або не повідомлення суд 

про причини неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсутність на підставі наявних у ній доказів.
Додатково роз'яснюємо, що відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення 

про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Оголошення 

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№ 
п/п

Балансоутримувач 
(юридична адреса, 

контактний телефон

Дані про об’єкт оренди

Характерис-
тика

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа, 

кв.м

Оренд-
на 

ставка 
у %

Запропонована 
заявником мета 

використання 
приміщення

Строк 
оренди 
запро-
поно-
ваний 

заявни-
ком

Оренд-
на 

плата 
за 1 

кв.м, 
грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, 
грн

Вартість 
об’єкта 
оренди, 
грн без 

ПДВ

1.

КП "Київпастранс"
(04070, Набережне 

шосе, 2
254-65-27)

3 поверх
вул. Дегтя-
рівська, 37, 

корп. 1
34,80 15 Розміщення 

офісу

Станом на 31.05.2017

5 років 238,83 8311,25 664 900,00

2.

КП "Київжитло-
спецексплуатація" 

(01001, Володи-
мирська, 51-а, 

234-23-24)

1 поверх вул. Райдужна, 
6, літ. А 111,0 8 Розміщення 

складу

Станом на 31.05.2017

2 роки 
364 дні 103,48 11486,93 1723040,00

3.

Київська міська 
дитяча клінічна лі-

карня № 1 (м. Київ, 
вул. Богатирська, 

30, 201-32-56)

1 поверх
вул. Богатир-
ська, 30 к. 1 

літ. А
12,4 10

Приватний 
заклад охорони 

здоров’я

Станом на 31.06.2017

2 роки 
364 дні 175,40 2175,00 261000,00

4.*

КП "Спортивний 
комплекс"

(м. Київ, вул. Хре-
щатик, 12, 
543-22-28)

1 поверх вул. Міста 
Шалетт, 6 8,5 6

Буфет, що не 
здійснює про-

даж товарів під-
акцизної групи

Станом на 31.05.2017

2 роки 
364 дні 116,47 990,00 198000,00

5.

Територіальне 
управління Держав-
ної судової адміні-
страції в місті Києві 

(м. Київ,  бульв. 
Лесі Українки, 26, 

285-19-02)

1 поверх вул. Дегтярів-
ська, 31 літ. А 8,0 5

Розміщення 
торговельного 
об’єкта з про-

дажу книг, газет 
і журналів, вида-
них українською 

мовою

Станом на 31.07.2017

2 роки 
364 дні 116,86 934,96 224390,00

* За умови дотримання додаткових вимог, а саме:
- дотримання норм благоустрою та утримання прилеглої території в належному санітарному стані;
- підтримка та співробітництво при проведенні спортивно-масових та оздоровчих заходів на спортивній базі льодової арени;
- дотримання санітарних вимог при користуванні громадської вбиральні;
- виконання правил існування буфету на спортивних спорудах згідно діючого законодавства України;
- облаштування об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення загальною площею 8,5 кв. м збірно-розбірними метало-

пластиковими конструкціями.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються 

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

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

12.09.2017 о 10.45 в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва 
(вул. Болбочана Петра 8, корпус 1), зал судового засідання № 36, суддя Фе-
дорчук А.Б., відбудеться судовий розгляд справи № 826/5804/17 за позовом 
органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Микільська Слобідка", 
Громадської організації "Микільська Слобідка" до Київської міської ради про ви-
знання протиправним та скасування рішення Київської міської ради від 20.12.2016 
№ 682/1686 "Про затвердження детального плану території місцевості Микільська 
Слобідка, що включає вулиці Панельну, Челябінську, залізничні колії, вулиці 1-у 
Садову, Садово-Набережну в Дніпровському районі м. Києва.



ЖИТТЯ СТОЛИЦІХрещатик
5 вересня 2017 р.
№93 (5006)

8

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
УС

ЕН
КА

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Щодоби до Контактного центру 1551 
звертаються близько 6 тисяч мешканців
ІЗ 1 СІЧНЯ до Контактного центру 
міста надійшло понад 1 мільйон 
дзвінків і півмільйона звернень 
від киян. Це свідчить про ефектив-
ність роботи закладу та зростання 
довіри мешканців до влади. Так, 
у порівняння з аналогічним пе-
ріодом минулого року, кількість 
звернень за різними категоріями 
зросла на 20%. 

За добу до Центру надходить 
близько 6 тисяч звернень, які опе-
ративно потрапляють до відповідних 
структурних підрозділів КМДА. Най-
частіше люди звертаються з питань 
ЖКГ, транспорту та соцзабезпечення. 

Позитивна динаміка щодо 
збільшення кількості звернень 
від киян спостерігається щороку. 
Так, торік Центр отримав понад 2 

млн звернень, а за 8 місяців ни-
нішнього – понад 1,5 млн. 

Цілодобово за телефоном 15-51 
та за допомогою сайту оператори 
КБУ «Контактний центр міста Києва» 
приймають скарги і пропозиції від 
містян. Також для ліквідації черги 
до операторів працює «База знань», 
яка у зручній, доступній формі надає 
відповіді на основні питання 

У центрі Києва з’явиться сквер 
у єгипетському стилі

НЕЩОДАВНО відбулась робоча 
нарада щодо оновлення в єги-
петському стилі скверу на вул. 
Січових Стрільців, 16. Участь у 
зустрічі взяли Надзвичайний і 
Повноважний Посол Арабської 
Республіки Єгипет в Україні Пан 
Хоссам Ельдін Мохамед Алі та 
директор Департаменту місь-
кого благоустрою та збереження 
природного середовища КМДА 
Андрій Фіщук. Із пропозицією 
щодо облаштування зеленої зони 
виступили єгипетські дипломати 
у рамках проекту «Київ – місто 
світу». 

«Ми завжди раді вітати іні-
ціативи вдосконалення благо-
устрою нашого міста. Столична 
влада відкрита для співпраці, аби 
покращувати зовнішній вигляд 

Києва новими квітучими скве-
рами й парками», – зауважив 
Андрій Фіщук. 

Учасники наради розглянули 
концепцію оновлення скверу з 
урахуванням усіх комунікацій, 
а також розташованого на тери-
торії оази бювету. Наразі він не 
працює, проте планують відно-
вити його роботу до червня 2018 
року. Реконструкція свердловини 
глибиною 300 метрів із чистою 
водою юрського періоду має бути 
першою чергою реставрації зе-
леної зони. 

За попередніми планами, на 
сквер чекатиме дизайнерський 
благоустрій у єгипетській стиліс-
тиці, сучасне освітлення, у тому 
числі сенсорне освітлення бювету, 
реставрація фонтану тощо 

У СТОЛИЦІ з’явиться екскур-
сійний маршрут, яким після за-
вершення реставраційних робіт 
курсуватиме старовинний трам-
вайний вагон типу 2М. 

«Працівники «Київпастрансу» 
зняли ретро-трамвай із поста-
мента для проведення реставра-
ційних робіт, адже ми розуміємо, 
наскільки він важливий не тільки 
для прихильників електротран-
спорту, а й для всіх киян. Хочу 
запевнити, що реконструкцію 
виконують кваліфіковані фахівці 
нашого підприємства, за плечима 
яких досвід виготовлення київ-
ських трамваїв «Каштан», що вже 

декілька років успішно експлу-
атуються в столиці», – розповів 
гендиректор КП «Київпастранс» 
Дмитро Левченко. 
За його словами, багато часу 
витрачено на виготовлення 
креслень вагона, адже трамвай 
20-30-х років ХХ ст. повинен від-
повідати первинному вигляду та 
достовірно передавати дух тієї 
епохи. Після детальних обмірів 
кузова, його складових деталей 
та вузлів, фахівці провели де-
фектоскопію несучої конструкції 
кузова та замінили елементи, що 
відповідають за безпеку переве-
зень у громадському транспорті 

Містом курсуватиме 
старовинний екскурсійний 
трамвай

ДНЯМИ на «Площі зірок», яка є символом визнання, 
підтримки та популяризації національної культури, 
мистецтва і спорту, відкрили зірку пам’яті на честь 
видатної української художниці Марії Примаченко, 
творчий спадок якої складає славу вітчизняної та 
світової культури. Зірку урочисто відкрила правнучка 
майстрині Анастасія Примаченко. 

Зазначимо, що творчий доробок Марії Примаченко 
є унікальним явищем. Її роботи вирізняються само-
бутнім та неординарним стилем. Перед талантом 
художниці схилялись Пабло Пікассо, Марк Шагал 
та Луї Арагон. Її твори з незмінним успіхом екс-
понуються на виставках у Парижі, Варшаві, Софії, 
Монреалі, Празі та інших містах світу. За роки життя 
вона створила понад 900 унікальних картин, велику 
кількість скульптур та вишивок 

У «Софії Київській» проведуть фестиваль 
«Княжа родина/Regio genus»

В столиці відкрили зірку 
Марії Примаченко

З 8 ПО 10 ВЕРЕСНЯ у Національ-
ному заповіднику «Софія Київська» 
пройде фестиваль «Княжа родина/
Regio genus». Це перший історич-
ний фестиваль для всієї родини у 
центрі столиці. Унікальна подія, 
яка об’єднає історію, музику та 
візуальне мистецтво у місці, де 
починалася Україна та Європа. 
Мета заходу – продемонструвати 

мистецькі та родинні зв’язки між 
Київською Руссю-Україною та єв-
ропейськими країнами та зруйну-
вати стереотипи, штучно створені 
російською історіографією. 

У рамках мистецького проекту 
організатори підготували близько 
50 подій для дорослих та малечі. 
На відвідувачів чекають концерти, 
майстер-класи, квести, театральні 

перформанси, кінопокази, ви-
ставки візуального мистецтва, 
тематичні екскурсії та лекторії. 
Працюватиме кілька тематичних 
локацій, спеціально облаштова-
на зона відпочинку, фотозона та 
фудкорт. А на Золотих воротах 
влаштують костюмовану екскур-
сію та масштабне театралізоване 
дійство 
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БІЛЯ ліцею № 100 на вулиці По-
кровській співробітники Центру 
організації та безпеки дорожнього 
руху КП «Київдорсервіс» впоряд-
кували проїзд авто і паркування, 
а саме: встановили роздільники 
транспортних потоків. Відповідні за-
ходи здійснені у рамках підготовки 
до навчального року з метою орга-
нізації безпеки дорожнього руху. 

«Роздільники утворюють два 
окремих коридори для проїзду на 

вул. Покровській без можливос-
ті паркування у крайніх смугах. 
Таким чином, із одного боку за-
безпечується більша пропускна 
здатність вулиці, з іншого – збе-
рігається автомобільний під’їзд 
до ліцею. До того ж за порядком 
на вулиці слідкуватиме поліція», 
– повідомив заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. 

Нагадаємо, що з 1 серпня на 
Подолі здійснюється тестування 

реорганізації дорожнього руху з 
організацією пішохідної зони на 
вулиці Сагайдачного та Контрак-
товій площі. У рамках тестування 
вул. Покровська використовується 
для альтернативного об’їзду  

На вулиці Покровській 
впорядкували паркування

«Площа зірок» була відкрита 14 листопада 
2016 року вздовж бульвару Лесі Українки, вулиці 
Еспланадної та Спортивної площі. В день старту 
проекту були закладені 9 іменних зірок на честь 
видатних українців, музичних колективів, які 
зробили значний внесок у розвиток культури, 
спорту і мистецтва. Пам’ятні знаки на «Площі зірок» 
виготовлені з латуні і вмонтовані в плити розміром 
30 на 60 см. Всього «Площа зірок» розрахована на 
закладку більше 100 іменних зірок

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»
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