
МИ ДОКЛАДАЄМО  всіх зу-
силь і вкладаємо великі кошти, 
щоби ремонтувати у столиці не 
тільки дороги, а й транспортні 
розв’язки, шляхопроводи і мости. 
Про це учора заявив мер Києва 
Віталій Кличко під час інспекції 
відремонтованої вулиці Василь-
ківської та Одеського шляхо-
проводу, на якому завершується 
реконструкція. 

Віталій Володимирович відзна-
чив, що фахівці КК «Київавтодор» 
закінчили оновлення вул. Василь-
ківської на ділянці від Голосіїв-
ської площі до Амурської площі 
та на ділянці від просп. Глушкова 

до буд. № 35, загалом замінено 
майже 3 км магістралі. 

«Востаннє капітальний ремонт 
тут відбувався у 1978 році. Тех-
нологічні терміни експлуатації 
асфальтного покриття – 8-10 років. 
Потім його потрібно перекладати. 
Минуло вже майже 40 років, тобто 
4 терміни експлуатації дороги на 
Васильківській. Вона була у по-
ганому стані, – повідомив голова 
КМДА. – Тепер ця вулиця відпо-
відає всім європейським нормам, 
тут покладене нове тришарове 
асфальтобетонне покриття, пере-
кладені всі комунікації, здійснена 
реконструкція мережі зовнішнього 

освітлення та благоустрій прилег-
лої території. Ремонт зроблений 
на найвищому рівні. Ви можете 
зупинити будь-яку автівку і за-
питати враження водіїв, як їм нова 
дорога». 

Київський  міський  голо-
ва також перевірив, як триває 
реконструкція шляхопроводу у 
складі транспортної розв’язки 
на Одеській площі. В останній 
раз капітальний ремонт об’єкта 
робили у 1987 році. 

«Це не просто реконструкція – 
по суті ми зробили новий міст. І 
такими повинні бути всі мости у 
Києві!» – заявив Віталій Кличко. 

На сьогодні в рамках рекон-
струкції завершено роботи з ре-
монту мостового полотна шля-
хопроводу з влаштуванням нової 
монолітної плити та гідроізоляції, 
влаштовано нове двошарове ас-
фальтобетонне покриття проїж-
джої частини з модифікованого 
асфальтобетону. Фінішують заходи 
з оновлення опор та прогонових 
будов, сходів зі шляхопроводу, а 
також заміни покриття тротуарів. 
Попереду роботи з влаштування 
колесовідбійної огорожі та нане-
сення дорожньої розмітки. Ремонт 

завершиться за місяць-півтора. 
«Після того як сталася надзви-

чайна ситуація на Шулявському 
мосту, я дав завдання переві-
рити всі мости, шляхопроводи і 
розв’язки у Києві. Ми докладаємо 
всіх зусиль і виділяємо великі ко-
шти, щоби ремонтувати зазначені 
об’єкти дорожньо-транспортної 
інфраструктури міста», – відзна-
чив столичний мер. Загалом цього 
року у Києві буде реконструйовано 
8 шляхопроводів. 

«У столиці більше 1600 км доріг. 
Торік ми відремонтували 200 км 
доріг та проїздів, цього зробимо 
300 км, тобто загалом за останніх 
два роки – 500 км, майже третину 
від усієї кількості. Якщо не будемо 
знижувати темпів, через три роки 
ситуацію з дорогами в Києві кар-
динально змінимо», – наголосив 
Віталій Володимирович. 

За інформацією генерального 
директора «Київавтодора» Олексан-
дра Густєлєва, цього року розпоч-
неться капітальний ремонт вулиць 
Сім’ї Кульженків, Алма-Атинської, 
транспортної розв’язки біля ст. м. 
«Осокорки», «Позняки», «Харків-
ська», шляхопроводу на перетині 
вул. Кирилівської та О. Теліги �

Оновлення дорожньої 
інфраструктури 

Торік у столиці було відремонтовано 200 км 
доріг та проїздів. Цьогоріч комунальники 
планують оновити ще 300 км магістралей. Якщо 
вдасться зберегти такі темпи, то упродовж 
трьох років у місті приведуть до ладу практично 
всю дорожньо-транспортну інфраструктуру. 
Тільки у 2017-му в Києві буде відремонтовано 
8 шляхопроводів. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

З початку року 
надходження податків 
до бюджетів усіх рівнів 
у Києві перевищили 
40 млрд грн 

Як зазначила начальник ГУ ДФС у м. 
Києві Людмила Демченко, столичними 
платниками у січні – серпні 2017 року до 
бюджетів усіх рівнів перераховано 40 
млрд 809 млн грн, що на 5,8 млрд грн, 
або на 17 % більше ніж за аналогічний 
період минулого року. 

«Згідно з останніми аналітичними 
даними, впродовж восьми місяців до 
держбюджету платниками податків у 
Києві перераховано 27 млрд 840 млн 
грн. У порівнянні з минулорічним по-
казником до держбюджету додатково 
надійшли майже 4 млрд грн», – розповіла 
Людмила Демченко. 

Приріст надходжень до загального 
фонду держбюджету відбувся за такими 
основними податками: на 1,8 млрд грн 
(17%) зросли надходження з податку на 
додану вартість та склали 12 млрд 502 
млн грн, на 2 млрд 260 млн грн (32%) 
підвищився рівень сплати податків на 
доходи фізичних осіб та склали 9 млрд 
384 млн грн; на 381 млн грн (34%) зрос-
ли надходження зі сплати військового 
збору – 1 млрд 493 млн грн було пере-
раховано в держбюджет. 

До столичного бюджету за січень – 
серпень 2017 року столичними платника-
ми було сплачено майже 13 млрд грн, що 
на 17 % більше ніж роком раніше. Міська 
скарбниця додатково поповнилась 1,9 
млрд грн. У порівнянні з минулим роком 
відбулось збільшення надходжень до 
бюджету за такими податками: на 1 млрд 
487 млн грн (33%) підвищилась сплата 
податку з доходів фізичних осіб та склала 
6 млрд грн; надходження єдиного податку 
зросли на 703 млн грн (32%) і склали 2 
млрд 873 млн грн. Сплата податку на 
майно збільшилась на 88 млн грн (56%) 
та склала 245 млн грн. 

Також за січень – квітень надійшло 17 
млрд 147 млн грн єдиного соціального 
внеску. У порівнянні з минулим роком 
сума збільшилась майже на 5 млрд грн. 

Найактуальніша 
інформація про життя 
міста – на офіційних 
сторінках КМДА 
у соцмережах 

Столична держадміністрація публікує у 
соцмережах найактуальнішу інформацію 
про життя міста. Нагадуємо, що окрім 
Facebook, сторінка КМДА є у Twitter, де 
можна оперативно отримувати свіжі 
новини та анонси ключових подій Києва. 
Також є YouTube-канал, де можна диви-
тись онлайн-трансляції прес-брифінгів, 
інструкції щодо користування міськими 
сервісами та відео із цікавих заходів. 
Кияни можуть підписатися на офіційні 
сторінки КМДА у соцмережах: 

Facebook: https://www.facebook.com/
kievcity.gov.ua/; 

Twitter: https://twitter.com/kmda_
offi cial; 

YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCfbLP1IZ4MFZqtjrUWCKV. 

Одним з найбільших об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури столиці, де нині тривають масштабні ремонтні роботи, є Одеський шляхопровід
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 �  Керівництво міста проінспектувало виконання ремонтних 
робіт на Одеському шляхопроводі і вулиці Васильківській 
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8 вересня 2017 р.
№94 (5007)

Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006 р. № 66-6-00348, 
укладеного між Київською міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «КАТЕНА»
Рішення Київської міської ради № 712/2874 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 416 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду 
землі», враховуючи те, що товариством з обмеженою відповідальністю «КАТЕНА» протягом 10 років з моменту реєстрації договору оренди земельної ділянки № 66-6-00348 від 13.04.2006 р. будівництво не розпочато, чим порушено 
строки завершення забудови земельної ділянки, а також з метою врегулювання земельних відносин та раціонального використання земельних ресурсів Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ð. ¹ 66-6-00348, óêëàäåíèé 
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÀÒÅÍÀ» íà ï³ä-
ñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.12.2005 ð. ¹ 578/3039 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÀÒÅÍÀ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó 
ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Áåðåç-
íÿê³âñüê³é, 30-â ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,4570 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:90:137:0106) äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Áåðåçíÿê³âñüê³é, 30-â ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):
2.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÀÒÅÍÀ» ïðî ïðèéíÿòòÿ 

öüîãî ð³øåííÿ.
3. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 92 (1770), п’ятниця, 8 вересня 2017 р.

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції 

у місті Києві
5 вересня 2017 р. за № 173/1765

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, 
постачання теплової енергії, 

послугу з централізованого опалення 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»
Розпорядження № 1000 від 19 серпня 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- 
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послугу з централізованого опалення:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍÑÜÊÎÃÎ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍ-
ÑÜÊÎÃÎ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍÑÜÊÎÃÎ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãó ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ 
ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍÑÜÊÎÃÎ» ÿê âèêîíàâåöü ö³º¿ ïî-
ñëóãè, ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

â³ä 19 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 1129 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âè-
ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç 

öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-
ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ 
ÑÀÊÑÀÃÀÍÑÜÊÎÃÎ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíî-
ìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó çà ¹ 176/1287;

â³ä 29 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1376 «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, 
âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÅÐÂ²Ñ ÍÀ ÑÀÊÑÀÃÀÍÑÜÊÎÃÎ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 ñ³÷íÿ 2017 
ðîêó çà¹ 13/1605.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî 
ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

5 вересня 2017 р. за № 173/1765

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

19 серпня 2017 року № 1000

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1197,59 1437,11

2 Інші споживачі 1675,90 2011,08

Â.î. êåð³âíèêà àïàðàòó ª. Ñèòí³÷åíêî

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

5 вересня 2017 р. за № 174/1766

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

19 серпня 2017 року № 1000

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1632,11 1958,53

Â.î. êåð³âíèêà àïàðàòó ª. Ñèòí³÷åíêî

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

5 вересня 2017 р. за № 175/1767

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

19 серпня 2017 року № 1000

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 43,79 52,55

2 Інші споживачі 43,79 52,55

Â.î. êåð³âíèêà àïàðàòó ª. Ñèòí³÷åíêî

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

5 вересня 2017 р. за № 176/1768

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

19 серпня 2017 року № 1000

Тарифи 
на послугу з централізованого опалення, 

що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»
як виконавець цієї послуги

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, 
грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на 
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової 
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1455,72

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного 
(на приміщення) та/або будинкового засобів обліку тепло-
вої енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць протягом періоду 
надання послуги з централізованого опалення

27,47

Â.î. êåð³âíèêà àïàðàòó ª. Ñèòí³÷åíêî



ÐÅÊËÀÌÀ
8 âåðåñíÿ 2017 ð.

¹94 (5007)

3

ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ TOB "ÅÊÎÌ²ÑÒÎ" ³íôîðìóº ìåøêàíö³â áóäèíêó 45 ñåêö³¿ 1-15 ïî âóëèö³
Âèøãîðîäñüê³é ïðî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Íîâ³ òàðèôè ñòàíîâèòèìóòü:

• òàðèô ïðè îïëàò³ ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ ñòàíîâèòü 10,88 ãðí çà ì2;

• òàðèô ïðè îïëàò³ äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ ñòàíîâèòü 9,79 ãðí çà ì2.

Âêàçàí³ òàðèôè çì³íþþòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì òàðèô³â íà âîäó òà åëåêòðîåíåðã³þ,
ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè,âíåñåííÿ çì³í (Ïîñòàíîâà ÊÌÓ ¹ 515 â³ä 17 ëèïíÿ 2015 ðîêó)
ó ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó
¹ 869, òàêîæ ïîâíîþ ì³ðîþ âðàõîâàíî Íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ¹ 76 Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë óòðèìàííÿ æèòëîâèõ
áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, à òàêîæ Ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ¹307 â³ä 09.03.2011
ð. Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é.

Òàðèôè ïî÷íóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ
àäì³í³ñòðàö³ºþ.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñêëàä òàðèôó, ïåðåë³ê òà ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã
ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îá'ÿâ êîæíîãî ï³ä’¿çäó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ àäì³í³ñòðàö³ºþ TOB "ÅÊÎÌ²ÑÒÎ" çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 45-À/4, îô.34, òåë. (044)364-93-89, ïðîòÿãîì 14 äí³â ç äàòè
îïóáë³êóâàííÿ.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ TOB "ÅÊÎÌ²ÑÒÎ"

Óêðà¿íñüêà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Êàï³òàë" 03 æîâòíÿ 2017 ð. îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîòà
Ðóñòàâåë³, áóä. 44 (ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â) ïðîâîäèòü àóêö³îí ç ïðîäàæó ðóõîìîãî ìàéíà,
ùî íàëåæèòü êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó"Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè"òà çíàõîäèòüñÿ
çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Áîðîäÿíñüêèé ðàéîí, Í. Çàë³ññÿ, âóë. Ñòóäåíòñüêà 24, à ñàìå:

Ëîò ¹1, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü:

Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ëîòó ¹1 ñòàíîâèòü 46 076 (ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü 86 êîï³éîê, â
òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ – 3 664 (òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³ 21 êîï³éêó. Îçíàéîìèòèñü ç ³íôîðìàö³ºþ
ïðî îá'ºêò ïðîäàæó ìîæíà ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ äí³â, çà ì³ñöåì ¿õ ðîçòàøóâàííÿ, ïîïåðåäíüî
çàòåëåôîíóâàâøè: 067-285-49-71

Ïðèéîì çàÿâîê íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 44, îô³ñ 6.
Äî ïî÷àòêó àóêö³îíó ó÷àñíèêè ñïëà÷óþòü:
- ãàðàíò³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ 4 607,69 ãðí (áåç ÏÄÂ), òà ðåºñòðàö³éíèé çá³ð ó ðîçì³ð³ 210,00 ãðí (ç ÏÄÂ)

íà ð/ð 26002011326411 â ÏÀÒ "ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ" ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ 34003533; îòðèìóâà÷
– Óêðà¿íñüêà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Êàï³òàë";

Êâèòàíö³¿ ïðî ñïëàòó ãàðàíò³éíîãî âíåñêó ïîäàþòüñÿ ðàçîì ç çàÿâêîþ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ äî 25 âåðåñíÿ 2017 ðîêó âêëþ÷íî.
Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî óìîâ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ ìîæíà îòðèìàòè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîòà

Ðóñòàâåë³, 44, îô³ñ 6 òà çà òåëåôîíàìè: 044-569-59-21.
Ðîçïîðÿäîê ðîáîòè: ïîíåä³ëîê – ï'ÿòíèöÿ ç 9.00 äî 15.00.

¹ ç/ï Íàéìåíóâàííÿ Ìàðêà, ìîäåëü Äåðæàâíèé íîìåð

1 Àâòîìîá³ëü âàíòàæîïàñàæèðñüêèé ÃÀÇ-2705 15102ÊÀ

2 Àâòîìîá³ëü âàíòàæîïàñàæèðñüêèé ÃÀÇ-2705 15103ÊÀ

3 Àâòîìîá³ëü âàíòàæîïàñàæèðñüêèé ÃÀÇ-2705 15104ÊÀ

4 Àâòîìîá³ëü âàíòàæîïàñàæèðñüêèé ÃÀÇ-2705 ÀÑ-6 49754ÊÀ

5 Àâòîìîá³ëü âàíòàæîïàñàæèðñüêèé ÃÀÇ-2705 ÀÑ-6 49755ÊÀ

6 Àâòîìîá³ëü âàíòàæîïàñàæèðñüêèé ÃÀÇ-2752 19019ÊÀ

7 Àâòîìîá³ëü âàíòàæíèé ôóðãîí ÃÀÇ-2705 00596ÊÀ

8 Àâòîìîá³ëü âàíòàæíèé ôóðãîí ÃÀÇ-3307 09686ÊÀ

Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî "Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Ìàÿê" (êîä ªÄÐÏÎÓ 23168794) ïîâ³äîìëÿº
ïðî çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â,ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é,ðîçðàõîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â,çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹515
ó á³ê çá³ëüøåííÿ, ùî ïîäàí³ íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ
äëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â:

-ì³ñòî Êè¿â,âóëèöÿ ×åðâîïîï³ëüñüêà,2Â â ðîçì³ð³ –6,39 òà 5,41 ãðí/ì2 (ïåðøèé ïîâåðõ) ç ÏÄÂ
- ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ïîïîâà, 14 – 5,23 ãðí/ì2 ç ÏÄÂ.
Äîêëàäíà ³íôîðìàö³ÿ ïî ñêîðèãîâàíèõ ñêëàäîâèõòàðèôóðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ

óï³ä'¿çäàõáóäèíê³â òà á³ëÿ íèõ.Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â àäì³í³ñòðàö³ºþ
ÄÏ "ÊÏ "Ìàÿê" çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, ïð.-ò Ñ. Áàíäåðè, 8.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Àêàäåì³êà

Çàáîëîòíîãî, 6-À (øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 286 ì. Êèºâà) 
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 57,6 êâ. ì
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ²íôîðìàòèêè) ïîãîäèííà îðåíäà (çàÿâíèêîì íà ïðàâî

îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî
äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 1 057 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 27, 53 ãðí çà 1 ãîäèíó
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 118-á, ì. Êè¿â, 03127,òåë.

(044) 257-12-57)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äî Îáîëîíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà âèêëèêàºòüñÿ Â³äïîâ³äà÷ Êèðèëåíêî

Â.À. ó ñïðàâ³ ¹756/3400/17 çà ïîçîâîì Õðàïàòîãî Ñ.Â. äî Â³öå-ïðåì'ºð-

ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Êèðèëåíêà Â.À. ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³ òà ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíå äî ðîçãëÿäó 18.09.2017 ð. î 14.00.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà  
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà çà 

1 êâ. ì ó ãðí
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÍÏ «ÊÄÖÄ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ (ì. Êè¿â, âóë. Ï. Òè÷èíè, 12, òåë. 550-02-63)

1 1 ïîâåðõ ïðîñï. Ïàâëà Òè÷èíè, 12 20,00
Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (çàá³ð òà

îôîðìëåííÿ á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó äëÿ ëàáîðàòîðíèõ
äîñë³äæåíü)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.07.2017

10% 164,63 3292,50

1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): ÊÏ "Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä" Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
2. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ìàéäàí÷èêà (òðàñè) áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè): òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ çíàõîäèòüñÿ â³ä âóë. Êàøòàíîâà ç âè¿çäîì íà âóë. Î. Áàëüçàêà â

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ï³äïðèºìñòâà (îð³ºíòîâíî, çà îá'ºêòàìè – àíàëîãàìè): "Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè â îäíîìó ð³âí³ âóë. Êàøòàíîâà – âóë. Áàëüçàêà ç

âëàøòóâàííÿì äâîñòîðîííüîãî ðóõó ïî âóë. Áàëüçàêà â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà"".
4.Ñîö³àëüíî –åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ðîçâ'ÿçêà â îäíîìó ð³âí³ âóë. Êàøòàíîâà – âóë. Î. Áàëüçàêà ïåðåäáà÷àº âëàøòóâàííÿ äâîñòîðîííüîãî

ðóõó â íàïðÿìêó âóë. Êàøòàíîâî¿ ³ ïðîäîâæåííÿ âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, à òàêîæ ïðî¿çäó ç áîêó ê³ëüöåâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè â³ä âóë. Êàøòàíîâî¿ â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³, íåîáõ³äíà äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ.

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³:
Ïðè áóä³âíèöòâ³:

• ëþäñüê³ ðåñóðñè – 30
• ñèðîâèíí³ ðåñóðñè:

- åëåêòðîåíåðã³ÿ (êÂò-ãîä) 11,2
- äèçåëüíå ïàëèâî (ò) 5,8
- êèñåíü (ì3) 1800 

• âîäí³ ðåñóðñè – äëÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá âîäà ïèòíî¿ ÿêîñò³ ïðèâîçíà.
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ – (ïðè áóä³âíèöòâ³) – êîðïîðàòèâíèì, ãðîìàäñüêèì òà îñîáèñòèì àâòîòðàíñïîðòîì ïî òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè â îäíîìó ð³âí³ âóë.

Êàøòàíîâà – âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: ïðè ðîçðîáö³ ïðîåêòó âðàõîâàí³ îáìåæåííÿ, âèçíà÷åí³ ä³þ÷èì äåðæàâíèì çàêîíîäàâñòâîì:

ïðèðîäîîõîðîíí³ – ì³ñòîáóä³âí³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³, à òàêîæ ãàëóçåâèìè íîðìàòèâàìè: ÄÑÒÓ – 4100 – 2014 "Çíàêè äîðîæí³. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ óìîâè.
Ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ".ÄÑÒÓ– 2587– 2010 "Ðîçì³òêà äîðîæíÿ". ÄÑÒÓ– 2735 – 94 "Îãîðîäæåííÿ äîðîæí³ ³ íàïðÿìí³ ïðèñòðî¿".ÄÑÒÓ– 4092 - 2002 "Ñâ³òëîôîðè äîðîæí³".
ÄÁÍ À.2.2 – 3 – 2004 "Ñêëàä, ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà". ÄÑÒÓ Á À. 2. 4 – 4 – 95 "Îñíîâí³ âèìîãè äî
ðîáî÷î¿ äîêóìåíòàö³¿". ÄÑÒÓ 4159 – 2003 "Îðãàí³çàö³ÿ äîðîæíüîãî ðóõó. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ íà ñõåìàõ òà ïëàíàõ". ÄÑÒÓ 3587 – 97 "Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè, âóëèö³ òà
çàë³çíè÷í³ ïåðå¿çäè".

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè: ñòàíäàðòíà çà âèìîãàìè ä³þ÷èõ áóä³âåëüíèõ íîðì òà ïðàâèë ïðè ïðîâåäåíí³ ðîá³ò
9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ âèäè âïëèâ³â íà:
- íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå – íå âïëèâàº;
- íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – â³äáóâàºòüñÿ çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèìè ãàçàìè áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò– âïëèâ

íåçíà÷íèé, êîíöåíòðàö³ÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íå ïåðåâèùóº íîðìàòèâ³â ÃÄÊ.
- íà ï³äçåìí³ âîäè – íå âïëèâàº;
- íà ´ðóíòè – íå âïëèâàº;
- íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – âïëèâàº ïîçèòèâíî.
Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè ñïðÿìîâàíå:
- çìåíøåííþ âèòðàò ÷àñó íà ïðî¿çä àâòîòðàíñïîðòó;
- çàáåçïå÷åííÿ äîäàòêîâîãî âè¿çäó ç æèòëîâîãî ìàñèâó;
- ðåêîíñòðóêö³þ åëåìåíò³â îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó; 
- ñòàá³ëüíîìó òðàíñïîðòíîìó ñïîëó÷åííþ.
òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå – íå âïëèâàº, çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ çàõîä³â ùîäî çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî òåõíîãåííîãî ñåðåäîâèùà â³ä ðóéíóâàííÿ òà çíèùåííÿ.
- íà ðîñëèííèé ñâ³ò – íå âïëèâàº;
- íà òâàðèííèé ñâ³ò – íå âïëèâàº.
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ ÷è áåçïå÷íîãî ïîõîâàííÿ:
Ïðè ôóíêö³îíóâàíí³ îá'ºêòà â³äõîäè – íå óòâîðþþòüñÿ.
11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: â ïîâíîìó îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî ÄÁÍ À.2.2-1-2003 
12.Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: íå âèìàãàºòüñÿ.Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè â îäíîìó ð³âí³ âóë.Êàøòàíîâà -âóë.Îíîðå äå Áàëüçàêà ç âëàøòóâàííÿì äâîñòîðîííüîãî

äîðîæíüîãî ðóõó ïî âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà çã³äíî Ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 26.12.2016 ð. ¹ 1345.

Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä"
Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòà

Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè â îäíîìó ð³âí³ âóë. Êàøòàíîâà -âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà ç âëàøòóâàííÿì äâîñòîðîííüîãî äîðîæíüîãî
ðóõó ïî âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ê³ëüöåâî¿ ðîçâ'ÿçêè â îäíîìó ð³âí³ âóë. Êàøòàíîâà - âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà äàñòü ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çàö³¿ ïîâíîö³ííîãî
äâîñòîðîííüîãî ðóõó âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà äâîìà ñìóãàìè â êîæíîìó íàïðÿìêó. Ðóõ òðàíñïîðòó ïî âóë. Êàøòàíîâà çàëèøàºòüñÿ áåç çì³í.

Òàêîæ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷îãî ñâ³òëîôîðíîãî îá'ºêòà íà ðîçâ'ÿçö³ âóë. Êàøòàíîâà - âóë. Áàëüçàêà, äëÿ ìîæëèâîñò³
ñâ³òëîôîðíîãî ðåãóëþâàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â, ÿê³ ðóõàòèìóòüñÿ ê³ëüöåâîþ ðîçâ'ÿçêîþ ³ áåçïå÷íîãî ïåðåòèíó ï³øîõîäàìè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè.
Áóäóòü âñòàíîâëåí³ ñó÷àñí³ åíåðãîåôåêòèâí³ ñâ³òëîä³îäí³ ñâ³òëîôîðè. Äëÿ çá³ëüøåííÿ ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³ âóë. Î.Áàëüçàêà, â ìåæàõ
ê³ëüöåâî¿ ðîçâ'ÿçêè, ïåðåäáà÷åíå ðîçøèðåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ³ ñòâîðåííÿ äîäàòêîâî¿ ñìóãè ðóõó â íàïðÿìêó ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà.

Åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà íå çá³ëüøóº êîíöåíòðàö³þ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³.
Âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ÿê³ ïîïàäàþòü ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî àêòó îáñòåæåííÿ.
Â ðåçóëüòàò³ ðåêîíñòðóêö³¿ ìåøêàíö³ æèòëîâîãî ìàñèâó"Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà" îòðèìàþòü ñòàá³ëüíå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, çàáåçïå÷åííÿ

äîäàòêîâîãî âè¿çäó ç æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà, çìåíøåííþ âèòðàò ÷àñó íà ïðî¿çä àâòîòðàíñïîðòó âóëèöåþ Îíîðå äå Áàëüçàêà.
Ïðîïîçèö³¿ ïî òåë./ôàêñ 515-89-84

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.2016 ð. ¹ 1345.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà 

ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèòëîâèõ áóä³âåëü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 414,9 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 6, ë³òåðè À, Á, Â, Ã, Ê, Í, Î, Ï, ²

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèòëîâ³ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 414,9 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 6.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷³:
Òåõí³÷íèé Äåïàðòàìåíò ÏðÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" (ë³òåðè À, Á, Â, Ã, Ê, Í, Î, Ï);
Äåïàðòàìåíò åêñïëóàòàö³¿ êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà ÏðÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" (ë³òåðà ²).
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: íåæèòëîâ³ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 414,9 êâ.ì, ó òîìó ÷èñë³:
ë³òåðà "À" ïëîùåþ 281,8 êâ.ì;
ë³òåðà "Á" ïëîùåþ 53,2 êâ.ì;
ë³òåðà "Â" ïëîùåþ 395,2 êâ.ì;
ë³òåðà "Ã" ïëîùåþ 175,0 êâ.ì;
ë³òåðà "Ê" ïëîùåþ 87,1 êâ.ì;
ë³òåðà "Í" ïëîùåþ 9,8 êâ.ì;
ë³òåðà "Î" ïëîùåþ 137,7 êâ.ì;
ë³òåðà "Ï" ïëîùåþ 202,1 êâ.ì;
ë³òåðà "²" ïëîùåþ 73,0 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ – 8 236 800 (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ òðèäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò) ãðèâåíü. ÏÄÂ – 1 647 360 (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò

ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü. Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 9 884 160 (äåâ'ÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³
ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 988 416 (äåâ'ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ø³ñòíàäöÿòü) ãðèâåíü.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 1,9676 ãà, îáë³êîâèé êîä 82:244:0113.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ – ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà

âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

ïîðÿäêó.
4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà

"Óêðà¿íà" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
5. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 29 âåðåñíÿ 2017 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 56-À, Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". Ïî÷àòîê î 10.00.
6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, ÁÖ "ªâðîïàñàæ", Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà

"Óêðà¿íà", â ïîíåä³ëîê – ï'ÿòíèöþ ç 10.00 äî 13.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ – òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.
7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 260083012128 â ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó:

300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà".
8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 988 416 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê

¹ 260083012128 â ÏÀÒ"ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ", êîä áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà".
9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
10. Ôîòîìàòåð³àëè,òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá'ºêò, à òàêîæ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë "Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua).
11. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 6.
12. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, ÁÖ "ªâðîïàñàæ", Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà

"Óêðà¿íà", òåë.: (044) 362-64-53.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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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Президент допомагає армії
ПРЕЗИДЕНТ Петро Порошенко 
витрачає власні кошти на при-
дбання зброї, яку передає ЗСУ. Про 
це повідомляють ресурс Ukrainian 
military pages та народний депутат 
Володимир Ар’єв. 

Так, ukrmilitary.com пише, що з 
початку російської агресії проти 
України Петро Порошенко витратив 
понад 500 млн грн власних коштів 
на допомогу ЗСУ, в тому числі де-
кілька десятків мільйонів для 3-го 
окремого полку спецпризначення 
сил спеціальних операцій (до 2016 
року оперативного командування 
«Південь» Сухопутних військ). 

«Серед переданої допомоги 
автомобілі, бронежилети, споря-
дження, форма, теплі речі, а також 
100 снайперських комплексів, у 
складі: 82-х 7 - 62-мм карабінів 
Z-10 (308 Winchester) та 18 ґвин-
тівок Savage під набій 338 Lapua 
Magnum, оптика, далекоміри та 
десятки тисяч набоїв», – уточнює 
видання. 

21 серпня під час візиту Пре-
зидента до 3-го окремого полку 
спецпризначення, який дислоку-
ється у Кропивницькому, командир 
полку передав Петру Порошенку 
символічний подарунок із гільза-

ми від набоїв випущених із цих 
ґвинтівок, з прізвищами загиблих 
побратимів, зазначає ресурс. 

У свою чергу, Володимир Ар’єв 
прокоментував цю публікацію у 
Facebook словами про те, що «у 
2015 році компанія Петра Поро-
шенка передала на відновлення 
ЗСУ 350 млн грн». 

Фонд Петра Порошенка у травні 
звітував про те, що за 2014-2016 
роки пожертвував понад 700 млн 
грн на благодійність, із них поло-
вину нібито витратили на потреби 
армії, а ще 350 млн грн – на соці-
альні та інфраструктурні проекти 

На День фізкультурника 
в центрі міста обмежать 
рух авто

10 ВЕРЕСНЯ, у День фізкультури 
та спорту, у Києві організують 
масову бігову подію – Intersport 
Run UA-2017. У рамках заходу з 
9.00 до 14.00 відбудуться змагання 
з бігу на дистанції: 10 км, 5 км, 
2 км, 1 км, 500 м. Старт – о 10.00 
на вул. Хрещатик, 36 (біля КМДА). 
Окрім того, з 9.00 до 19.00 у цен-
трі міста розгорнеться понад 20 
спортивних локацій Intersport 
Fest. Тут усі охочі змагатимуться 
у таких видах спорту: баскетбол, 
сайклінг, StreetWorkOut, йога, 
кросфіт, велофристайл, TRX, бокс, 
український хортинг. У зв’язку з 
проведенням спортивного за-
ходу рух авто на маршрутах за-
бігу обмежать напередодні та у 
день події. Таким чином, близько 
10 000 учасників заходу, як про-
фесіоналів, так і любителів серед 
яких є діти, отримують гарантію 
безпеки на трасі. Організатори 
рекомендують водіям планувати 
завчасно своє пересування по міс-

ту альтернативним маршрутом, 
враховуючи графік перекриття. 

9 вересня: 
Цього дня відбудеться під-

готовка до події, у зв’язку з чим 
перекриють рух транспорту на 
вул. Хрещатик з 09.00 до 23.00 
10 вересня. 

10 вересня: 
В день бігового заходу обме-

жать пересування авто на наступ-
них вулицях за таким графіком: 

Європейська площа – 9.30 – 
13.00; 

Вулиця М. Грушевського – 
9.45 – 11.00; 

Петрівська алея – 9.45 – 12.00; 
Паркова дорога – 9.45 – 12.00; 
Алея Героїв Крут – 9.45 – 11.15; 
Вулиця І.Мазепи – 9.45 – 11.15; 
Арсенальна площа – 9.45 – 

11.30; 
На вище зазначених вулицях 

буде обмежено рух усіх видів 
транспорту, в тому числі гро-
мадського та велосипедного 

ЦЕ  – загальноєвропейський 
захід, покликаний заохотити 
громадськість до участі у вирі-
шенні питань місцевого значен-
ня. Він проходить на підтримку 
ініціативи Конгресу місцевих та 
регіональних влад Ради Європи.   

Аби привернути увагу грома-
дян до питань місцевої демо-
кратії, покращити їхню обізна-
ність та залучити до місцевих 
політичних процесів у столиці 
відбудуться заходи, на яких у 
доступній формі громадськості 
роз’яснюватимуть, яким чином 
можна вплинути на життя міста 
за допомогою різних ініціатив. 

Зокрема: електронних пе-
тицій, Громадського бюджету, 
місцевих ініціатив, громадських 
слухань, ОСНів, Громадської ради 

при КМДА, КБУ «Контактний 
центр міста Києва 1551». 

У рамках заходу відбувати-
муться тренінги, майстер-класи, 
лекції, екскурсії, форуми та круглі 
столи 

У столиці стартував 
Європейський тиждень 
місцевої демократії

ЗАХІД відбудеться на Подолі 9 та 10 вересня з 12.00 
до 22.00. Ініціативу щодо його проведення підтри-
мала КМДА – відповідне розпорядження підписав 
Київський міський голова Віталій Кличко. 

Українсько-німецький рік мов стартує вуличним 
фестивалем, який розпочнеться з велопробігу від 
Європейської площі до Подолу, де всі охочі зможуть 
долучитися до найбільшого уроку німецької мови з 
прямою трансляцією з інших міст України. 

Упродовж дня гості події зможуть зробити перші 
кроки у вивченні німецької, зокрема: взяти участь 
у безкоштовних мовних інтерактивних майстернях 
і конкурсі «Європа у пазлах», долучитись до гри у 
футбол, скуштувати страви німецької кухні та взяти 
участь у кулінарних майстер-класах. 

На дітей чекають експериментальні майдан-
чики від IT-школи «СМАРТ» на базі конструктора 
Lego Mindstorms та Lego WeDO, уроки від школи 
RobotSchool на базі конструктора Fischertechnik, із 
робототехніки від школи intRobots і незвичайний 
науковий пікнік від Малої академії наук України. 

Діти та дорослі також зможуть насолодитися ви-
ступом лялькового театру німецького актора Олафа 
Мьоллера, а також німецькою казкою «Паперового 
театру» (Papiertheater Nürnberg). 

У рамках фестивалю – «Літературний сад» із ве-
ликим вибором книжок. На відвідувачів очікують 
поетичні майстер-класи з відомими літераторами 
та різноманітні розваги для дітей. 

Музичний настрій упродовж двох днів (із 19.00) 
створюватимуть німецькі гурти Kellerkommando та 
Messer, а також українські колективи «Гайдамаки» 
та «Жадан і собаки в космосі». 

Рік мов триватиме упродовж 2017-2018 року та 
включатиме понад 50 культурних подій. Основними 
тематичними напрямами стануть: популяризація 

німецької мови серед молодих українців, для яких 
це може відкрити кар’єрні перспективи; підтримка 
історичної пам’яті відносно історії двох народів 
заради майбутнього; українсько-німецький літе-
ратурний діалог. 

Упродовж цього часу саме мова та література 
стануть платформами для передачі сучасної куль-
тури, освітніх стандартів і європейських цінностей. 

Ініціатором заходу виступив Німецький куль-
турний центр Goethe-Institut при Посольстві ФРН 
в Україні. 

Звертаємо увагу водіїв, що з 9 вересня 12.00 до 10 
вересня 22.00 заборонять рух авто на Контрактовій 
площі та прилеглих до неї вулицях, а саме: від пере-
хрестя вул. Межигірської та Спаської до перехрестя 
вул. Петра Сагайдачного та Андріївської, а також на 
вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі 
до перетину з вул. Волоською). На цей час внесуть 
зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського 
транспорту загального користування, який курсує 
зазначеними магістралями 

На Контрактовій площі пройде «Фестиваль – 
відкриття Українсько-німецького року мов»
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