
УЧОРА відбулася інспекція техніч-
ного стану відділень екстреної (ме-
дичної) допомоги Центру екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф м. Києва. Зокрема переві-
рили об’єкти на вул. Зоологічній, 3-а 
(підстанція № 6), та на вул. Януша 
Корчака, 23/2 (підстанція № 4). 

«Працівники підстанції № 6 
надають екстрену медичну допо-
могу 95 тисячам мешканців Шев-
ченківського району. Тут працює 
8 бригад екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги та 1 спеціалізо-
вана бригада екстреної (швидкої) 
медичної допомоги за спеціалі-

зацією «психіа-
трія»: 7 бригад – у 
добовому режи-
мі, 2 бригади – у 
денному. Це 111 
співробітників 
і 23 водії кому-
нального об’єднання «Київмед-
спецтранс», які щорічно викону-
ють близько 24 тисяч виїздів на 
виклики. Приміщення збудовано 
у 1963 році, останній ремонт здій-
снено у 1983 році, і сьогодні воно 
потребує капітального ремонту із 
заміною внутрішніх і зовнішніх 
мереж: системи опалення, холод-
ного та гарячого водопостачання, 
каналізації, мережі освітлення та 
комп’ютерної мережі», – розповів 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

За його словами, усі відділення 
у столиці збудовані у 60-80 роках 
і наразі потребують ремонту при-
міщень та інженерних комуніка-
цій. Тому прийнято рішення про 
проведення ремонтних робіт на 
всіх підстанціях. 

«Цього року завершено комп-
лексний капітальний ремонт на 
підстанції № 4, працівники якої 

обслуговують 120 тисяч мешканців 
Святошинського, Оболонського, 
Шевченківського та Подільського 
районів міста і щорічно отриму-
ють близько 23 тисяч викликів. 
Тут повністю замінено системи 
опалення, холодного та гарячого 
водопостачання, каналізації, елек-
тричної мережі, зовнішньої ме-
режі освітлення та комп’ютерної. 
Також змонтовано лічильники 
холодної та гарячої води, газу, за-
мінено вікна на металопластикові 
та проведено загальнобудівельні 
роботи з ремонту та фарбування 
поверхонь, заміни підлоги тощо. 
Здійснено монтаж і налагодження 
комп’ютерного обладнання, апа-
ратури радіозв’язку та оператив-
ного телефонного зв’язку – однієї 
з найважливіших частин онов-
лення медичних об’єктів. Адже 
саме якісний зв’язок – це одна зі 
складових швидкого реагування 
на виклик», – сказав заступник 
голови КМДА. 

Він зауважив, що ремонтні 
роботи приміщень підстанцій 
не потребують значних фінан-
сових затрат і часу для його ви-
конання �

Підстанції «швидкої» 
відремонтують

У столиці відремонтують приміщення усіх 
18 відділень екстреної (медичної) допомоги 
Центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф міста Києва. Про це учора 
повідомив заступник голови КМДА Микола 
Поворозник під час інспекції технічного стану 
підстанцій № 6 та № 4. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Для перерахунку 
за неякісну комуналку 
складатиметься акт-
претензія до ЖЕД 

Якщо комунальна послуга надається не-
належним чином або не надається взагалі, 
мешканці будинку викликають представника 
організації-виконавця для складання акту-
претензії. На основі документа проводиться 
перерахунок оплати. Про це учора під час 
брифінгу повідомив начальник управління 
самоврядного контролю КМДА (Житлово-
комунальної інспекції (ЖКІ) у місті Києві) 
Станіслав Москалевський. 

Він зауважив, що в столиці існує додат-
ковий механізм, коли люди ще й можуть 
зателефонувати на міські гарячі лінії і 
повідомити про порушення, а вже пред-
ставники ЖКІ перевіряють і зобов’язують 
проводити перерахунок. 

«У випадку порушення виконавцем 
умов договору, споживач має право 
викликати його представника для скла-
дання та підписання акту-претензії. До-
кумент складається споживачем і пред-
ставником підприємства – виконавця 
послуг, що затверджується підписами 
сторін, у результаті чого комунальні 
підприємства – керуючі компанії з утри-
мання житлового фонду – зобов’язані 
провести перерахунок», – зауважив пан 
Москалевський. 

Він також поінформував, що відповід-
ні консультації щодо перерахунку можна 
отримати у «Центрах комунального сервісу», 
зокрема, звернувшись на гарячу лінію Цен-
тру за телефоном (044)-247-40-40. Контакти 
найближчого до вас ЦКС можна знайти 
за посиланням: http://cks.kiev.ua/contacts. 

До речі, за результатом розгляду акту-
претензії до ЖЕКу вже відбувся перера-
хунок на суму 4,5 млн грн. Загалом пере-
рахунок отримали півмільйона квартир. 

У Києві утримається 
висока пожежна 
небезпека 

Із 12 до 15 вересня у столиці утримається 
висока (4 класу) пожежна небезпека. Про це 
повідомили в Українському гідрометцентрі. 

Також за прогнозом синоптиків, сьогодні 
у Києві малохмарна погода, без опадів, вітер 
південно-східний, 7-12 м/с, температура 
вдень – 26-28°. 

Фахівці закликають киян максимально 
обережно поводитися з вогнем, особливо 
у лісопаркових зонах, і нагадують про пра-
вила поведінки у разі виникнення пожежі. 

У місті проведуть 
наймасовіший жіночий 
забіг #RUNLIKEAGIRL 

17 вересня на Контрактовій площі від-
будеться найбільший жіночий старт цього 
року – забіг #RUNLIKEAGIRL. Організатор 
заходу ГО «Федерація любителів спорту» 
запрошує приєднатися до жіночого бігового 
свята всіх бажаючих дівчат, їх подруг, мам, 
бабусь і доньок, щоб яскраво і активно 
провести цей день разом. Наймолодші 
учасниці від 2 до 15 років бігтимуть 100 і 
500 м, а старші спортсменки змагатимуться 
на дистанціях в 3 і 6 км. 
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 �  Усі відділення у столиці збудовані у 60-80 роках 
і наразі потребують оновлення приміщень та заміни 
інженерних комунікацій

Приміщення усіх 18 столичних відділень швидкої допомоги Центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва планують відремон-
тувати, тим більше що для цього не потрібно значних фінансових затрат і часу 
для виконання
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про надання статусу скверу земельній ділянці  
на вул. Малоземельній у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 627/2789 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівни-
цтва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою збільшення площі 
зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці  
на вул. Академіка Заболотного, 94  
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 432/2654 від 1 червня 2017 року
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини першої статті 1 Закону 
України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства 
м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою збільшення 
площі зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу парку відпочинку земельним ділян-
кам на вул. Метрологічній, 14-д та у пров. Феофанівському, 

14-б у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 725/2887 від 6 липня 2017 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини першої статті 1 Закону 
України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства 
м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою збільшення 
площі зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про забезпечення прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва об’єктів соціальної 
інфраструктури Державного підприємства «Виробниче 

об’єднання «Київський радіозавод»
Рішення Київської міської ради № 632/2794 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статей 2, 3, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
частини тринадцятої статті 41, частини першої статті 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» та керуючись пунктом 51 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання рішення Київської міської ради від 3 квітня 2001 року  
№ 260/1237 «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об’єктів 
соціальної інфраструктури виробничого об’єднання «Київський радіозавод» та забезпечення передачі об’єктів соціаль-
ної інфраструктури до комунальної власності міста Києва в інтересах територіальної громади Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати земельній ділянці орієнтовною пло-
щею 1,35 га на вул. Малоземельній у Дарницькому 
районі м. Києва статус скверу згідно з додатком 
до цього рішення (план-схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Дарницького району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Забезпечити оформлення правовстанов-
люючих документів на землю згідно з чинним 
законодавством України.

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності 
рішенням про надання земельної ділянки у 
користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування на земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення.

2.3. Питання майнових відносин вирішувати 
в установленому порядку.

2.4. Земельну ділянку використовувати відпо-
відно до вимог статей 60, 61 Земельного кодексу 
України та статей 85, 88, 89 Водного кодексу України.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки орієнтовною площею 1,35 га на  
вул. Малоземельній у Дарницькому районі м. Києва.

4. Внести зміни до Програми розвитку зеле-
ної зони міста Києва до 2010 року та концепції 

формування зелених насаджень в центральній 
частині міста, затверджених рішенням Київської 
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 та 
продовжених на період до 2015 року рішенням 
Київської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783 
та до 31.12.2017 року рішенням Київської місь-
кої ради від 07.07.2016 N 572/572 (Таблиця 2 
«Озеленені території загального користування 
м. Києва, що відповідають типологічним ознакам 
та планувальним вимогам»), додавши земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення, до 
переліку скверів Дарницького району.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики, на постійну 
комісію Київської міської ради з питань містобу-
дування, архітектури та землекористування та на 
постійну комісію Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова В. Кличко
Додаток не друкується. Ознайомитися 

з ним можна в секретаріаті Київради

1. Надати земельній ділянці орієнтовною площею 
0,2 га на вул. Академіка Заболотного, 94 у Голо-
сіївському районі м. Києва статус скверу згідно з 
додатком до цього рішення (план-схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Голосіївського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного землеко-
ристування земельною ділянкою, визначеною 
пунктом 1 цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набрання чинності 
рішенням про надання земельної ділянки у корис-
тування вжити заходів щодо державної реєстрації 
права постійного користування на земельну ділянку, 
визначену пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню зеле-
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста «Київзеленбуд» здійснити організаційно-пра-
вові заходи щодо благоустрою земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,2 га на вул. Академіка За-
болотного, 94 у Голосіївському районі м. Києва.

4. Внести зміни до Програми розвитку зеле-
ної зони міста Києва до 2010 року та концепції 
формування зелених насаджень в центральній 
частині міста, затверджених рішенням Київ-
ської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 

та продовжених на період до 2015 року рі-
шенням Київської міської ради від 27.11.2009  
№ 714/2783 та до 2017 року рішенням Київської 
міської ради від 07.07.2016 № 572/572 (Таблиця 
2 «Озеленені території загального користування 
м. Києва, що відповідають типологічним ознакам 
та планувальним вимогам»), додавши земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення, до 
переліку скверів Голосіївського району.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Оприлюднити це рішення в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик».

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики, на постійну 
комісію Київської міської ради з питань містобу-
дування, архітектури та землекористування та на 
постійну комісію Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку.

 Київський міський голова 
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Надати земельним ділянкам сумарною 
площею 4,39 га на вул. Метрологічній, 14-д 
(кадастровий номер 8000000000:79:130:0009) 
та у пров. Феофанівському, 14-б (кадастровий 
номер 8000000000:79:130:0030) у Голосіївському 
районі м. Києва статус парку відпочинку.

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Голосіївського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного землеко-
ристування земельними ділянками, визначеними 
пунктом 1 цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набрання чинності 
рішенням про надання земельних ділянок у корис-
тування вжити заходів щодо державної реєстрації 
права постійного користування на земельні ділянки, 
визначені пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити 
організаційно¬правові заходи щодо благоустрою 
земельних ділянок сумарною площею 4,39 га на 
вул. Метрологічній, 14-д та у пров. Феофанів-
ському, 14-б у Голосіївському районі м. Києва.

4. Внести зміни до Програми розвитку зеле-
ної зони міста Києва до 2010 року та концепції 

формування зелених насаджень в центральній 
частині міста, затверджених рішенням Київ-
ської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 
та продовжених на період до 2016 року рі-
шенням Київської міської ради від 27.11.2009  
№ 714/2783 та до 2017 року рішенням Київської 
міської ради від 07.07.2016 № 572/572 (Таблиця 
2 «Озеленені території загального користування 
м. Києва, що відповідають типологічним ознакам 
та планувальним вимогам»), додавши земельні 
ділянки, визначені пунктом 1 цього рішення, до 
переліку парків відпочинку Голосіївського району.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Оприлюднити це рішення в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик».

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики, на постійну 
комісію Київської міської ради з питань містобу-
дування, архітектури та землекористування та на 
постійну комісію Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова В. Кличко

1. Забезпечити прийняття до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
об’єктів соціальної інфраструктури Державного 
підприємства «Виробниче об’єднання «Київський 
радіозавод» (будинок культури «Дніпро», спорт-
комплекс «Схід», стадіон «Схід», стрілецький тир).

2. Доручити Департаменту комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) забезпечити здійснення захисту 
майнових прав територіальної громади міста 
Києва щодо вказаних у пункті 1 цього рішення 
об’єктів соціальної інфраструктури, в тому числі 
і шляхом звернення за захистом прав до суду у 
встановленому порядку.

3. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) в разі 
проведення аукціону щодо зазначених об’єктів 
соціальної інфраструктури здійснити належні 

заходи, направлені на викуп цього майна та 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування цих заходів.

4. Доручити виконавчому органу Київської 
міської ради (Київській міській державній ад-
міністрації) здійснити прийом майна згідно з 
пунктом 1 цього рішення в установленому за-
конодавством України порядку.

5. Вказані об’єкти соціальної інфраструктури 
згідно з вимогами Закону України «Про пере-
дачу об’єктів права державної та комунальної 
власності» можуть використовуватись лише за 
цільовим призначенням і не можуть бути від-
чужені в приватну власність.

6. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова 
В. Кличко

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 93 (1771), вівторок, 12 вересня 2017 р.

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 6 вересня 2017 р. за № 180/1772

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного  

обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними закладами охорони здоров’я»
Розпорядження № 1057 від 31 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. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про встановлення тарифів на платні 
послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними державними 
закладами охорони здоров’я», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 7 жовтня 
2014 року за № 37/1090, новим пунктом 17 такого змісту:

«17. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державний 

заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 11 Міністерства охорони здоров’я України», 
що додаються».

У зв’язку з цим пункти 17-19 вважати відповідно пунктами 18-20.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова В. Кличко
Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна на офіційному інтернет-порталі КМДА
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№95 (5008)

Завершення громадських слухань щодо проекту Детального 
плану території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя 

Жовтня у Голосіївському районі м. Києва
Департамент містобудування та архітектури виконавчий орган 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(замовник)та Комунальна організація виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інститут 
генерального плану м. Києва" (Розробник), керуючись ст.ст. 19, 21 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 
"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні", повідомляють про 
завершення процедури громадських слухань проекту Детального 
плану території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня 
у Голосіївському районі м. Києва.

Детальний план території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річ-
чя Жовтня у Голосіївському районі м. Києва розроблявся відповідно 
до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 "Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві"

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
№ 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слу-
хань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні", експозицію 
матеріалів проекту ДПТ було розміщено в приміщенні Голосіївської 
державної адміністрації, м. Київ, пр-т Голосіївський, 42. Розгляд 
проекту та врахування пропозицій тривав протягом 1 місяця з дня 
публікації повідомлення про початок громадських слухань в газеті 
"Хрещатик" № 81 (4994) від 01 серпня 2017.

Ознайомитись зі звітом про результати розгляду та врахування 
пропозицій громадськості, юридичних та фізичних осіб, отриманих 
під час проведення громадських слухань Детального плану території 
в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня у Голосіївському 
районі м. Києва можливо на офіційних сайтах Департаменту місто-
будування та архітектури http://kga.gov.ua/

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення за адресою: просп. Голосіївський, 36. 

Загальною площею: 46,60 кв. м.
Цільове використання: розміщення приватних навчальних закладів (курси вивчення іноземних мов) 
Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 970 000,00 грн (без ПДВ)
Орендна плата: 1077,76 (без ПДВ) (коригується на індекс інфляції).
Стартова орендна плата за 1 год 16,84 грн
Балансоутримувач: Управління освіти Голосіївського району міста Києва (просп. Голосіївський, 

118-б, м. Київ, тел. 257-60-58).
Термін прийняття заяв на оренду - протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 

оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216. Довідкову інфор-

мацію можна отримати за телефонами: 281-66-23, 281-66-24.

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

1) вул. Сабурова, 20, загальна площа – 143,60 кв.м, 1 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – роз-
міщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними 
видами спорту, вартість об'єкта оренди – 2 387 900,00 грн, ставка орендної плати – 3 %, тижнева орендна плата (без 
ПДВ) – 5 969,75 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

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

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

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду 
приміщення підвалу площею 213,50кв.м в будинку за адресою: м. Київ. вул. Межигірська, 13/34 
літ. Б, вартість приміщення 4109700,00 грн (без ПДВ), орендна плата за перший місяць оренди - 
19790,77грн (8%, 5%), на строк 2 роки 364 дні, для розмішеная майстерні по ремоіпу комп'ютерної 
техніки та складу. Балансоутримувач - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Подільського району м. Києва": м. Київ, вул. Хорива,36, тел. 425-22-86.

Термін прийняття заяв про оренду - 10 робочих днів з дня публікації оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2, Подільська районна в місті
Києві державна адміністрація. Довідкова інформація за телефоном: 485-18-87.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС"
03189, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, будинок 3/7,  приміщення 482, телефон: 596-75-29

Код ЄДРПОУ  35138553, МФО-300023, р/р 26009000030238 в ПАТ " Укрсоцбанк "  м. Київ
П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про намір здійснити зміну діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, послуг з централізованого опалення та 
з централізованого постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів

У зв’язку зі значним підвищенням тарифів на енергоносії: газ, електроенергію, холодну воду, та витрат на оплату праці, виникла 
об’єктивна необхідність у перегляді діючих тарифів  на послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води.

Останній раз тарифи для  споживачів категорій населення (бюджетні установи та інші споживачі)  розроблялись в 2014 році. У липні 
2016 року тариф змінювався шляхом коригування складової: природний газ. Всі інші складові тарифу не змінювались з 2014 року і на 
сьогоднішній день потребують негайного перегляду. З моменту коригування зросли такі показники:

– мінімальна заробітна плата в 2,6 рази (з 1 218 грн. до 3 200 грн.);
– прожитковий мінімум на 31,3 % (з 1 218 грн. до 1 600 грн.);
– вода на 95,4 % (з 3,89 грн. до 7,60 грн.).
– електроенергія активна на 88,4 % (з 1,03 грн. до 1,94 грн.);
– електроенергія реактивна в 4 рази (з 0,05 грн. до 0,20 грн.);
Однією з головних причин збитковості підприємства є стрімкий ріст цін на енергоносії. Це впливає  на тариф, що  не покриває 

собівартість наданих послуг. Тому відповідно до "Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних по-
слуг, структуру цін/тарифів, зміну цін тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних 
громад", затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
30.07.2012 року № 390  ТОВ "Теплопостачсервіс" має намір змінити тарифи до економічно обґрунтованого рівня для споживачів всіх 
категорій. Це необхідно для стабільної  та безперебійної роботи підприємства.

До Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
подані на розгляд з метою затвердження розрахунки економічно  обґрунтованих планових витрат щодо тарифів на теплову енергію, її 
виробництво та постачання, послуг з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води для потреб усіх споживачів.

ТОВ "Теплопостачсервіс" пропонує встановити тарифи в таких розмірах:

Найменування показників

Категорія споживачів Населення

 для абонентів житлових 
будинків з будинковими та 
квартирними приладами 

обліку теплової енергії

за умови підключення 
рушникосушильників до 
системи гарячого водо-

постачання

за умови 
відсутності 
рушникосу-
шильників

грн/Гкал грн/м3 грн/м3

Собівартість власної теплової енергії, врахована 
у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

1 092,25 48,28 43,38

Витрати на утримання абонентської служби, 
усього, у тому числі: 13,29 2,39 2,15

витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 12,31 2,18 1,96

інші витрати абонентської служби 0,98 0,21 0,19

Витрати  з проведення періодичної повірки, об-
слуговування і ремонту квартирних засобів об-
ліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування 
та монтажу після повірки

х 2,90 2,61

Витрати на придбання води на послугу з центра-
лізованого постачання гарячої води х 6,33 6,33

Решта витрат, крім послуг банку 0,08 0,11 0,10

Собівартість послуг без урахування послуг банку 1 105,62 60,01 54,56

Послуги банку 10,92 0,49 0,44

Повна планова собівартість послуг з урахуван-
ням послуг банку 1 116,54 60,50 55,00

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00

Плановані тарифи на послуги 1 116,54 60,50 55,00

Податок на додану вартість 223,31 12,10 11,00

Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1 339,85 72,60 66,00

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 
їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки квартирних лічильників теплової енергії

№ п/п Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн (з ПДВ)

1 Жовтень 27,08

2 Листопад 54,17

3 Грудень 54,17

4 Січень 54,17

5 Лютий 54,17

6 Березень 54,17

7 Квітень 27,08

08.09.2017                                                  Адміністрація ТОВ "Теплопостачсервіс"

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

№
 

Дані про об'єкт оренди
Реквізити (балансо-

утримувача) для спла-
ти авансової орендної 

плати
 

Характеристика та місцезнаходження Мета використання

Стартовий розмір 
місячної орендної 

плати, грн. (без 
ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати, 
грн. (без ПДВ)

Балансоутримувач - КП "Київський метрополітен" 1 (тел. 238-44-00)

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

Розміщення на території метрополітену торговель-
них об'єктів змішаної торгівлі 6 695,84 13 391,68

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

21 Приміщення № 40 вестибюлю № 2 ст. м. "Харківська", 
загальною площею 26,87 кв. м

Розміщення на території метрополітену торговель-
них об'єктів змішаної торгівлі 26 454,17 52 908,34

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

Розміщення на території метрополітену торговель-
них об'єктів змішаної торгівлі 26 960,42 53 920,84

41 Приміщення № 16 вестибюлю ст. м. "Тараса Шевченка", 
загальною площею 13,92 кв. м

Розміщення на території метрополітену торговель-
них об'єктів змішаної торгівлі 12 910,42 25 820,84

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

Розміщення на території метрополітену торговель-
них об'єктів змішаної торгівлі 10 281,25 20 562,50

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

Розміщення на території метрополітену торговель-
них об'єктів змішаної торгівлі 25 227,09 50 454,18

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

72

 

Нежитловий будинок загальною площею 500,70 кв. 
м за адресою: вул. Олеся Гончара, 17-19 літ. Б (за 
умови здійснення ремонту об'єкта оренди відповідно 
до висновків і рекомендацій згідно акту обстеження 
технічного стану несучих та захисних конструкцій, 
здійсненого КП "Київжитлоспецексплуатація", акт роз-
міщено на сайті Департаменту комунальної власності 
м. Києва: gukv.gov.ua)
 

Розміщення громадської організації або інше ви-
користання майна

 

49 272,663 98 545,323

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

190 478,884 380 957,764

8 Нежитлові приміщення загальною площею 94,60 кв. м 
за адресою: вул. Гарматна, 31 літ. А (1 поверх)

Розміщення громадської організації, що здійснює 
безкоштовну психологічну та соціальну допомогу 

особам — учасникам АТО
1 грн на рік 1

9
Нежитлові приміщення загальною площею 134,70 кв. 
м за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 34 літ. Г (1 
поверх)
 

Розміщення пункту доочищення питної води, або 
розміщення фізкультурно-спортивного закладу, 

діяльність якого спрямована на проведення занять 
різними видами спорту, або розміщення громад-

ської організації
 

4 360,755 8 721,505

 5 166,866 10 333,726

Балансоутримувач - Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського району м. Києва (тел. 408-00-35)

10 Нежитлові приміщення загальною площею 114,00 кв. м 
за адресою: пров. Ковальський, 12 (1 поверх)

Інше використання майна (виробництво продуктів 
харчування) 28 043,75 56 087,50

р/р 31558201350776 
УДКСУ у м. Києві 
МФО: 820019 
ЄДРПОУ: 01994037

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Інформація про об’єкти оренди

№

Дані про об’єкти оренди

 Реквізити (балансоутримувача) 
для сплати авансової орендної 

плати Характеристика об’єкта оренди та його місцезнаходження  Цільове використання 
Стартовий розмір 

орендної плати, 
грн без ПДВ

Розмір авансової 
орендної плати, грн 
без ПДВ (становить 
подвійну стартову 

орендну плату)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1  Нежитлове приміщення підвалу  загальною площею 56,17 кв. м  за 
адресою: просп. Героїв Сталінграда, 11 

1. Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення, в тому числі перу-
карень (крім тих, що здійснюють діяльність зі збору та 
сортування вторинної сировини та склопосуду); 
2. Пункту продажу та доочищення питної води; 
3. Громадських, релігійних та благодійних організацій на 
площі, що не використовується для провадження підпри-
ємницької діяльності.

 3902,57  7805,14  Комунальне підприємство "Ке-
руюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського 
району м. Києва" 
(вул. Північна, 22,  м. Київ, 
04214, тел.: 332-35-56)                                                                                                                                       
р/р 26006301006993 в ТВБВ 
№10026/0143 АТ "Ощадбанк" у 
м. Києві  МФО 322669  
ЄДРПОУ 39611267

2 Окремо розташована нежила будівля загальною площею 21,3 кв. м  за 
адресою: просп. Оболонський, 14-К 

 1. Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення, в тому числі перу-
карень (крім тих, що здійснюють діяльність зі збору та 
сортування вторинної сировини та склопосуду); 
2. Пункту продажу та доочищення питної води; 
3. Розміщення торгівельного об’єкта з реалізації 
продовольчих товарів, товарів підакцизної групи (крім 
алкогольних напоїв, вміст етилового спирту яких переви-
щує 8,5% об’ємних одиниць), тютюну.  

3614,16 7228,32

3 Окремо розташована нежила будівля загальною площею 21,7 кв. м  за 
адресою: просп. Оболонський, 14-Л 3804,00 7608,00

4 Окремо розташована нежила будівля загальною площею 33,80 кв. м  за 
адресою: просп. Оболонський, 12-Д 5013,33 10026,66

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1
Нежитлове приміщення 1-го поверху в будівлі ЗНЗ № 216 загальною 
площею 55,6 кв. м за адресою: вул. Архипенка Олександра, 8-Г 
Погодинна оренда – 8 годин на тиждень

1. Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
освітню діяльність (погодинно) 
2. Приватного навчального закладу (погодинно) 
3. Шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (погодинно)

 32,79 за 1 годину  65,58

   Управління освіти Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  (вул. Йорданська, 
11-А, м. Київ, 04211,  тел. 418-
63-31) р/р 31555202377881 в 
ГУДКСУ в м. Києві МФО 820019 
Код ЄДРПОУ 37445442

2
Нежитлове приміщення 2-го поверху в будівлі ЗНЗ № 231 загальною 
площею 20,0 кв. м за адресою: вул. Богатирська, 2-В 
Погодинна оренда – 18 годин на тиждень

 6,42 за 1 годину  12,84

3
Нежитлове приміщення 2-го поверху в будівлі ДНЗ № 190 загальною 
площею 76,64 кв. м за адресою: вул. Мінське шосе, 10-Б 
Погодинна оренда – 2 години на тиждень

 29,70 за 1 годину  59,4

4
Нежитлове приміщення 2-го поверху в будівлі ЗНЗ № 168 загальною 
площею 70,0 кв. м за адресою: вул. Озерна, 2 
Погодинна оренда – 6 годин на тиждень

 30,49 за 1 годину  60,98

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди, запро-
понований
заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата за 
1 кв. м у грн

Розмір місячної 
орендної плати, 

у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (м. Київ, бульв. Праці, 1/1, 296-65-57)

1. 1 поверх Харківське шосе, 18 2,00 Розміщення платіжного терміналу 2 роки 364 дні
Станом на 30.06.2017

40% 871,67 1743,33

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-65-57).

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Рекомендований строк оренди об’єкта 2 роки 364 дні
2. Умови конкурсу:
– стартовий розмір орендної плати, який розрахований 

за ставкою згідно з Методикою розрахунку орендної плати за 
майно територіальної громади міста Києва, яке передається 
в оренду, але не нижчою ніж опублікована в оголошенні про 
намір передати майно в оренду;

– зобов'язання орендаря щодо:
 використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
 дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;
 внесення авансової орендної плати;
 відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення 

незалежної оцінки об'єкта оренди та компенсація переможцем 
конкурсу витрат підприємства-балансоутримувача на публі-
кацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками 
відповідних засобів масової інформації (сума якої буде про-
порційно розподілена між переможцями по кожному об’єкту) 
протягом 20 календарних днів з моменту укладання договору 
оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної 
оцінки не може бути більшим ніж показники звичайної ціни 
послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом 
державного майна України;

 своєчасно здійснювати за рахунок власних коштів капі-
тальний, поточний та інші види ремонту об’єкта. Ця умова не 
розглядається як дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень 
об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця 
щодо компенсації вартості поліпшень. Ремонтні роботи здій-
снюються виключно за погодження з балансоутримувачем 
та орендодавцем; 

 укласти в установленому порядку відповідні договори 
щодо компенсації витрат підприємства-балансоутримувача 
за користування земельною ділянкою, на якій розташований 
об'єкт оренди, на комунальні послуги тощо;

 в установленому порядку  страхування орендованого 
майна;

 виконання певних видів ремонтних робіт;
 збереження (створення нових) робочих місць;
 вжиття заходів для захисту навколишнього природ-

ного середовища з метою дотримання екологічних норм 
експлуатації об'єкта;

 створення безпечних умов праці.

3.  Для участі у конкурсі претендент або уповноважена 
ним особа, окремо по кожному об’єкту оренди, подає на 
розгляд конкурсної комісії прошнуровані та пронумеровані 
документи, а саме:

3.1. Опис нижчезазначених документів.
3.2. Заяву про участь у конкурсі.
3.3. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридич-

ними особами:
– документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи;
– копії установчих документів, завірених заявником;
– базовий витяг з Єдиного державного реєстру, який виданий 

не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними 

особами:
– копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, 

або належним чином оформлену довіреність, видану пред-
ставнику фізичної особи; 

– базовий витяг з Єдиного державного реєстру який виданий 
не більше як за 30 днів до дня подачі документів.

– декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту 
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку.

3.4. Документи, що засвідчують сплату авансової оренд-
ної плати.

3.5. Документи, що підтверджують досвід та можливість 
надання послуг в освітній сфері (для претендентів на участь у 
конкурсі по об’єктах закладів освіти). 

3.6. Зобов’язання щодо виконання умов конкурсу.
3.7. Інформацію про засоби зв’язку з претендентами на 

участь у конкурсі та їх реквізити для повернення авансової 
орендної плати.

3.8. Документи, зазначені в п.п. 3.1 – 3.5 подаються в 
запечатаному конверті з написом "На конкурс", скріпленому 
на місці його відкриття (склеювання) підписом та печаткою (у 
разі її наявності) претендента, його найменуванням та зазна-
ченням об’єкта оренди.

4. Документи для участі у конкурсі, зазначені в п. 3, подаються 
супровідним листом не пізніше кінцевого терміну їх подання:

– юридичними особами – до відділу організації діловодства 
Оболонської  районної в місті Києві державної адміністрації 
(м. Київ, вул. Маршала  Тимошенка, 16);

– фізичними особами-підприємцями – до відділу по роботі 
із зверненнями громадян Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації (м. Київ,   вул. Маршала Тимошенка,16).

Подання документів для участі у конкурсі засобами поштового 
зв’язку допускається за умови надходження цих документів не 
пізніше кінцевого терміну їх подання.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі 
16 березня  2017  року.

Документи, що подані (надійшли) після кінцевого строку 
надання документів, залишаються без розгляду.

5. Конкурсна пропозиція щодо розміру орендної плати за 
об’єкт оренди подається в окремому запечатаному конверті в 
день проведення конкурсу після включення претендента до списку 
учасників конкурсу. На конверті з конкурсною пропозицією має 
бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на 
участь у конкурсі та напис "Конкурсна пропозиція". 

Конкурсна пропозиція повинна містити найменування пре-
тендента – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи-підприємця, інформацію про об’єкт оренди, 
пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без 
ПДВ). Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропо-
зиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, 
зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

У разі потреби в отриманні додаткової інформації конкурсна 
комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення 
учасників конкурсу.

6. Визначення переможця конкурсу.
6.1. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія. 

Засідання комісії є  відкритим.
6.2. Переможцем визнається учасник, який після оголошення 

пропозицій всіх учасників конкурсу, запропонував найвищий 
розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди (без 
ПДВ) із застосуванням принципу аукціону та зобов’язався ви-
конати інші умови конкурсу.

6.3. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає 
умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати 
не проводиться і з таким претендентом укладається договір 
оренди згідно з наданою ним пропозицією.

7. Конкурс буде проведено 04.10.2017 року о 15.00 годині, за 
адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, 3 поверх, каб. 300.

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

2 Термін оренди - до підписання акту приймання-
передавання приміщення, в процесі приватизації, пере-
можцем аукціону, але не більше ніж 2 роки 364 дні. Рекомен-
дований строк оренди всіх інших об'єктів - 2 роки 364 дні.

(у разі строку оренди більше рекомендованого пере-
можець конкурсу додатково повинен подати документи, 
які необхідні для нотаріального посвідчення договору 
оренди згідно з переліком, визначеним законодавством).

3 У разі розміщення громадської організації
4 У разі іншого використання майна
5 У разі розміщення пункту доочищення питної води, 

або фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого 
спрямована на проведення занять різними видами спорту

6 У разі розміщення громадської організації 
Умови конкурсу:
— орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції 

переможця;
— додатково до орендної плати нараховується податок 

на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним 
законодавством України;

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

— страхування орендованого майна;
— відшкодування витрат підприємства (балансоутри-

мувача) на утримання майна, а саме:
— плата за користування земельною ділянкою, на якій 

розташований об'єкт оренди;
— амортизаційні відрахування на об'єкт оренди;
— експлуатаційні витрати підприємства (балансоу-

тримувача);
— відшкодування підприємству (балансоутримува-

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

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

— підтримання належних умов експлуатації та технічного 
стану об'єкта оренди;

— у повному обсязі виконувати усі зобов'язання, зазначені 
у договорі оренди. Для участі у конкурс претендент подає:

1. Лист-заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юри-

дичними особами:
— документи, що посвідчують повноваження пред-

ставника юридичної особи;
— копії установчих документів (завірені заявником);
— базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридич-

них та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше 
як за 30 днів до дня подачі документів;

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізич-
ними особами:

— копію документа, що посвідчує особу, та належним 
чином оформлену довіреність на представника;

— за наявності відповідного статусу - базовий витяг 
з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 
осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до 
дня подачі документів;

— завірену належним чином копію декларації про до-
ходи або звіту суб'єкта малого підприємництва — фізичної 
особи — платника єдиного податку.

3. Документ, що засвідчують сплату авансової оренд-
ної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо 
якого вноситься в день проведення конкурсу).

5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на 
участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у 
конкурсі для повернення авансової орендної плати.

Конкурсна пропозиція подається претендентом кон-
курсній комісії в день проведення конкурсу у запечатаному 
конверті.

Конкурс буде проведено 04.10.2017 за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 522 об 14-30. Документи, 
прошнуровані та пронумеровані, разом з описом подаються в 
запечатаному конверті з відміткою "На конкурс" (конверт має 
бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі, 
у разі ЇЇ наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу 
та об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі 
- 28.09.2017 (каб. 510). Отримати додаткову інформацію 
можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, 
Департамент комунальної власності м. Києва, к. 524, 
телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76. Час роботи 
Департаменту: пн.-чт. з 9.00 до 18.00; в пт.- з 9.00 до 16.45.
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Прокурор столиці Роман Говда: «Акції 
стратегічно важливих для міста підприємств 
«Київгаз», «Київводоканал» і «Київенерго» 
мають бути повернуті до комунальної власності»
ПРОКУРАТУРА Києва 
заявила позов до суду про 
повернення столичній 
громаді акцій стратегічно 
важливих для життєді-
яльності міста товариств 
«Київенерго», «Київгаз» 
та «Київводоканал». Про 
це на брифінгу повідомив 
прокурор міста Києва Ро-
ман Говда. 

Він зазначив, що у 2006 
році на підставі рішення 
Київради створено ЗАТ 
«Компанія Київенергохол-
динг» – єдиний комплекс з 
постачання енергоресур-
сів, води та водовідведення 
у столиці. У процесі ство-
рення цього товариства 
фактично у його власність 
були передані належні 

територіальній громаді 
контрольні пакети акцій 
ВАТ «Київгаз» та ВАТ «АК 
«Київодоканал» (61 та 
67% відповідно), а також 
12,73 % акцій ВАТ «АЕК 
«Київенерго». Вартість па-
кетів акцій на той час було 
оцінено у 230 млн грн. 

«За результатами роз-
слідування низки кри-
мінальних проваджень 

прокуратура міста вста-
новила, що вартість цих 
акцій було занижено в 
більш ніж 4 рази та згідно 
з висновками експертиз 
складала понад 1,1 млрд 
грн», – наголосив про-
курор Києва. Крім того, 
за його словами, у 2007 
році без погодження на-
глядової ради та загаль-
них зборів 12,73% акцій 
«Київенерго» взагалі були 
передані на користь ін-
ших приватних структур. 
На даний час вони зна-
ходяться у власності ТОВ 
«ДТЕК ЕНЕРГО». 

«У зв’язку  з  цим , 
територіальна грома-
да втратила будь-які 
права на вказані акції 

«Київенерго» та можли-
вість контро лю за ними 
й отримання дивідендів. 
Ми через суд повертає-
мо це майно, щоб саме 
громада міста, як за-
конний власник, могла 
розпоряджатися ним та 
ефективно керувати», – 
закцентував Роман Говда. 

Прокурор Києва та-
кож зазначив, що гос-
подарський суд столиці 
має визначитися щодо 
призначення до розгля-
ду справи у суді. За його 
словами, під час розгляду 
цієї справи прокуратура 
клопотатиме про арешт 
відповідного  пакету 
акцій компаній на час 
слухання справи 

СТОЛИЧНА адміністрація 
підготувала третій комплек-
сний Річний звіт міста Києва 
за підсумками 2016 року (http://
kievcity.gov.ua/news/53889.html). 
Його мета – розповісти про ре-
зультати досягнення соціаль-
но-економічного прогресу та 
фінансові показники діяльності 
столиці. 

Торік Київ укріпив свої по-
зиції першості серед україн-
ських міст в економічному 
розвитку, продемонструвавши 
рекордне – на 22% – збільшення доходів (до 38 млрд 687 млн грн) і 
зростання валового регіонального продукту на 25% до 564,9 млрд 
грн (оцін.), що складає 23,7% від ВВП держави. Внаслідок цього та 
завдяки підвищенню ефективності витрат другий рік поспіль до-
сягнуто профіциту бюджету в 5 млрд грн. Ці кошти столиця викорис-
тала на збільшення фінансування пріоритетних проектів: розвиток 
інфраструктури (ремонт доріг і мостів), освіту (будівництво шкіл 
і дитсадків), соціальну сферу та екологію (ремонт парків, скверів). 

Зміцнення економіки та збільшення капітальних програм спри-
яли створенню нових робочих місць (11,9 тис. осіб). Завдяки цьому 
рівень безробіття в Києві склав 6,4%. Це найнижчий показник серед 
великих регіонів України. 

Столиця продовжує розбудовуватись: за рік введено в експлу-
атацію 1 334 тис. кв. м житла. Водночас місто захищає інтереси 
громади та «бореться» з незаконними забудовами. Наприклад, 
виграно суди стосовно скандального будівництва на Верхньому 
Валу та повернуто землю скверу Небесної Сотні. 

Таким чином Київ стає ще більш комфортним містом для життя 
його мешканців  

КМДА презентувала 
Річний звіт за 2016 рік 

ІЗ МЕТОЮ забезпечення ви-
конання заходів, пов’язаних із 
підготовкою та проведенням у 
жовтні-листопаді 2017 року при-
зову громадян України на стро-
кову військову службу, в столиці 
підписано розпорядження КМДА 
від 28.08.2017 року № 1033. Згідно 
документу, створена і розпочала 
роботу Київська міська призовна 
комісія, яку очолив заступник го-
лови КМДА Микола Поворозник. 

Зокрема у розпорядженні 
йдеться про те, що головам РДА 
доручено підвести підсумки вес-
няного призову 2017 року грома-

дян на строкову військову службу, 
організувати роботу з підготовки 
та проведення осіннього призову 
2017 року, утворити районні при-
зовні комісії і затвердити їхній 
склад, направити для роботи в рай-
військкомати (РВК) на період під-
готовки та весь термін проведення 
призову технічних працівників і 
операторів персональних обчис-
лювальних машин, забезпечити 
РВК автотранспортом. 

Департамент охорони здоров’я 
має забезпечити роботу військо-
во-лікарської комісії Київського 
міського військового комісаріату з 

метою проведення контрольного 
медогляду призовників, призваних 
на строкову військову службу, з 
проведенням обов’язкового пере-
ліку обстежень на ВІЛ, гепатити 
В, С та сифіліс відповідно до По-
ложення про військово-лікарську 
експертизу в ЗСУ, затверджено-
го наказом Міноборони від 14 
серпня 2008 року №402, зареє-
строваним у Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2008 року за 
№ 1109/15800, а також розгляду 
заяв громадян про незгоду з ре-
зультатом медогляду і рішенням 
районної лікарської комісії та 
перевірки рішень стосовно при-
зовників, визнаних непридатни-
ми та тимчасово непридатними 
до військової служби за резуль-
татами призову та приписки зі 
100 % охопленням. Окрім того, 
Департамент забезпечить міську 
лікарську комісію медикамента-
ми, медичним інструментарієм і 
санітарно-господарським майном, 
забезпечить проведення обсте-
ження призовників у лікувальних 
закладах позачергово, безоплатно 
та в повному обсязі під особисту 
відповідальність керівників ліку-
вальних закладів  

НЕЩОДАВНО відбулося перше організаційне 
засідання Громадської бюджетної комісії (ГБК), на 
якому до секретарської групи обрали представників 
громадськості. Про це повідомили у міській робочій 
групі з Громадського бюджету. 

Під час засідання обговорили робочі питання 
щодо регламенту ГБК, плану роботи, процедури 
розгляду скарг, обрання голови, секретарської групи, 
інформаційної кампанії та інше. Учасники засідання 

вирішили, що головувати на засіданні буде щоразу 
різний учасник ГБК. 

До секретарської групи ГБК обрані представники 
громадських організацій: Українська бібліотечна 
асоціація (Світлана Барабаш і Аріна Черінько) та 
Культурна Асамблея (Олена Салата). 

Також учасники ГБК оприлюднили дані щодо 
проектів, за якими у них є, чи може бути конфлікт 
інтересів 

Осінній призов 

Відбулося перше організаційне засідання 
Громадської бюджетної комісії 
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