
Активи «Київенерго» мають 
бути повернуті громаді 

Сьогодні головним пріори-
тетом для міста є повернення 
активів і майна, що були пере-
дані в управління «Київенерго». 
І які належать по праву київській 
громаді. Про це учора заявив мер 
Києва Віталій Кличко під час ви-
ступу на засіданні Київради. 

«Тут дехто закидає, що доціль-
но було б придбати акції ПАТ 
«Київенерго». Хочу вам нагадати, 
що уряд України ще у 2015 році 
включив пакет акцій «Київенер-
го» 25%+1 до переліку об’єктів 
державної власності, які підля-
гають приватизації у 2015-2017 
роках, – зазначив міський голо-
ва. – Лунають певні думки, що 
КМДА мала б придбати ці акції 
і, тим самим, отримати вплив 

на «Київенерго». Звертаю вашу 
увагу на те, що згідно з чинним 
законодавством органи державної 
влади не можуть бути покупцями 
об’єктів приватизації (ст. 8 закону 
«Про приватизацію державного 
майна»)». 

Мер Києва також наголосив, що 
наявність пакету акцій в обсязі 
25%+1 не дає жодної можливості 
для здійснення ефективного впли-
ву на ухвалення управлінських 
рішень, а також на фінансово-
господарську діяльність «Київ-
енерго». 

«Тому питання: чи доцільно 
місту витрачати на придбання 
частини акцій приватного това-
риства 130 млн грн бюджетних 
коштів, якщо реального впливу на 
його діяльність місто не отримає? 
– наголосив Віталій Кличко. – Тому 
головним пріоритетом для міста 

є повернення активів, що були 
передані «Київенерго», і які на-
лежать киянам». 

Основні напрямки 
бюджету на наступний рік 
формуватимуться у травні 

Учора депутати внесли зміни до 
Регламенту Київради, які перед-
бачають вдосконалення бюджет-
ного процесу столиці. Зокрема 
відповідне рішення зобов’язує ви-
конавчий орган Київради (КМДА) 
щорічно до 15 травня формува-
ти основні напрями бюджетної 
політики столиці на наступний 
бюджетний період. 

«Граничний термін у виконав-
чого органу – до 15 травня. У свою 
чергу, міськрада приймає рішення 
про основні напрями бюджетної 
політики на наступний бюджетний 
період не пізніше 30 червня року, 
що передує плановому. Це фактич-
но аналог бюджетної резолюції 
у Верховній Раді. І цю норму ми 
прописуємо у регламенті Київра-
ди», – зазначив голова постійної 
комісії Київради з питань бюджету 
Андрій Странніков. 

Триває реалізація 
проектів ГБ-2017 

На сьогодні місто вже реалізу-
вало 13 ініціатив Громадського 
бюджету-2017. У рамках бюджету 
участі наступного року зареєстро-
вано 813 проектів. 

«Ми напрацьовуємо положен-
ня, яке дозволить більш ефективно 
реалізовувати проекти Громад-
ського бюджету та покращити 
процедуру реєстрації та відбо-
ру. Зараз ведуться консультації 
з громадськістю та експертним 
середовищем, – зазначив секретар 
Київради Володимир Прокопів. – 
До кінця року буде реалізовано усі 
62 проекти-переможці. А уже з 30 
вересня починається голосування 
за ініціативи ГБ-2018». 

У столиці створено 
КП «Спортивний комплекс 
«Старт» 

На вчорашньому пленарному 
засіданні Київради депутати ство-
рили КП «Спортивний комплекс 
«Старт». 

Опікуватиметься ним Шевчен-
ківська РДА, оскільки легендар-
ний стадіон знаходиться саме на 
території цього району. Це дасть 
можливість здійснити реконструк-
цію спортивного комплексу. 

«Два роки ми разом із міською 
владою відвойовували в судах 
легендарний стадіон. І наразі 
плануємо цьогоріч провести про-
ектування щодо реконструкції 
спорткомплексу. Вже наступного 
року маємо намір впорядкува-
ти його територію та створити 
належний доступ громадян до 
спортивних споруд», – зазначив 
голова Шевченківської РДА Олег 
Гаряга �

Прозора влада 
та активна громада

До проекту порядку денного першого пленарного 
засідання V сесії Київради VIII скликання 
було внесено понад 250 питань. Серед 
найактуальніших – основні пріоритети бюджету 
міста на 2018 рік, повернення активів і майна, 
що були передані в управління «Київенерго», 
оцінка корупційних ризиків та підготовка 
Антикорупційної програми, нагальні аспекти 
громадської перспективи в контексті – прозора 
влада та активна громада та багато інших. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Киян запрошують 
на Свято Подяки 

17 вересня на Хрещатику з 10.00 до 21.00 
пройде Свято Подяки. На киян та гостей 
міста очікують концерт, фестиваль соці-
альних проектів, інтерактивні розваги. 
Захід розпочнеться о 10.00 молитвою 
на Хрещатику. Програма святкування 
насичена цікавими подіями та лока-
ціями: дитяча ігрова зона, силове шоу, 
спортивні змагання, конкурси, розіграші 
з подарунками для всієї родини, розваги 
з героєм мультфільму, вуличний кіно-
театр та тактильний зоопарк. Яскравим 
символом заходу стане велика мапа 
України, яку створять волонтери з овочів 
та фруктів. 

За словами організаторів, цей день 
стане фіналом Всеукраїнського дво-
тижневого автопробігу. Понад 1000 
учасників на авто, які в цілому подолали 
5000 кілометрів у 24 областях країни, 
п’ятьма колонами урочисто заїдуть на 
Хрещатик. 

О 18.00 вечірню концертну програму 
відкриє естрадно-симфонічний оркестр 
GSО. На сцені звучатиме різностильова 
та різножанрова музика відомих ви-
конавців та учасників проекту «Голос 
країни» – Аняня Удогво, Брія Блесінг, 
В’ячеслава Рибікова. 

На завершення дня о 19.30 на гос-
тей дійства чекає благодійний виступ 
людини-легенди Ніка Вуйчича, всес-
вітньо відомого спікера без рук і ніг, 
який приїде до Києва відсвяткувати з 
українцями Свято Подяки. Його історія 
життя та багатогранного успіху допо-
могли мільйонам людей у всьому світі 
трансформувати свої проблеми в осо-
бистий розвиток та перемоги. 

Нагадаймо, що цей масштабний свят-
ковий захід присвячений відзначенню 
500-річчя Реформації і покликаний 
об’єднати усі регіони країни, звернути 
увагу влади на соціальні проблеми та 
сприяти позитивним змінам в суспільстві, 
впровадженню духовних цінностей, які 
є підставою економічного розвитку. 
Взяти участь у святкуванні зможуть і 
діти, і дорослі. Вхід вільний. 

Нагадаймо, що у зв’язку з проведен-
ням Свята Подяки буде внесено зміни в 
організацію дорожнього руху та в роботу 
маршрутів наземного пасажирського 
транспорту загального користування в 
центрі столиці. Так, із 21.00 15 вересня 
до 6.00 18 вересня заборонять рух авто 
вулицею Хрещатик (від перетину вулиць 
Хрещатик і Богдана Хмельницького до 
перетину вулиць Хрещатик і Михайлів-
ської). Окрім того, з 00.00 17 вересня 
до 00.00 18 вересня обмежать рух дво-
ма крайніми правими смугами вулиці 
Хрещатик, на ділянці від Бессарабської 
площі до вулиці Богдана Хмельницького 
в напрямку до Європейської площі, для 
зупинки транспорту з метою заїзду 
учасників заходу з обмеженими фізич-
ними можливостями. На час проведення 
культурно-просвітницьких акцій внесуть 
зміни у роботу маршрутів наземного 
пасажирського транспорту загального 
користування, що курсує зазначеними 
вулицями.
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 �  Понад дві сотні стратегічних для міста питань було внесено 
учора на розгляд сесії Київради

Перше пленарне засідання V сесії Київради VIII скликання депутати розпочали з виконання Державного гімну України
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)
07.09.2017 № 1114

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22010200 для внесення 
плати за видачу ліцензії

№ з/п Отримувач Код отримувача  
(ЄДРПОУ)

Банк отримувача 
(ГУДКСУ)

Код банку (МФО 
ГУДКСУ)

Номер рахунку Код класифікації до-
ходів бюджету

Найменування коду класифікації до-
ходів бюджету

1 ГУК у м.Києві/ 
м.Київ/ 22010200

37993783 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31411511700001 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

2 УК у Голосіїв-
ському районі/
Голосіївськнй 
район/22010200

38039757 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31410511700002 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

3 УК у Дарниць-
кому районі /
Дарницький ра-
йон/22010200

38021179 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31419511700003 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

4 УК у Деснян-
ському районі/ 
Деснянський 
район/22010200

37984978 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31418511700004 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

5 УК у Оболон-
ському районі/
Оболонський 
район/22010200

38002491 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31416511700006 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК. 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

6 УК у Печерсько-
му районі/Пе-
черський ра-
йон/22010200

38004897 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31415511700007 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

7 УК у Подільсько-
му районі/По-
дільський ра-
йон/22010200

37975298 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31414511700008 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

8 УК у Святошин-
ському районі/
Святошинський 
район/22010200

37962074 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31413511700009 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими оріанами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

9 УК у 
Солом’янському 
районі/
Солом’янський 
район/22010200

38050812 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31413511700010 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

10 УК у Шевченків-
ському районі/
Шевченківський 
район/22010200

37995466 Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України 
у м. Києві

820019 31412511700011 22010200 Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, 
виконавчими органами місцевих рад 
і місцевими органами виконавчої влади

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 94 (1772), п’ятниця, 15 вересня 2017 р.

Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШЕ ТЕПЛО»
Розпорядження № 1114 від 7 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцен-
зування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 липня 2010 року № 531  

«Про затвердження тарифів на теплову енергію, що виробляється котельнею  
AT «Українська автомобільна корпорація» та погодження тарифів на послуги з централізованого водопостачання»

Розпорядження № 1137 від 12 вересня 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», з метою приведення у відповідність з вимогами законодавства 

України:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШЕ ТЕПЛО» (ідентифікацій-
ний код 40144197, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Паньківська, будинок 10 Б) ліцензію 
на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання 
теплової енергії за нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШЕ ТЕПЛО» у строк не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести на відповідний рахунок 
територіального органу Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів 

бюджету 22010200, згідно з додатком, плату за видачу ліцензії, яка становить 10 відсотків від роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 липня 2010 року № 531 «Про затвердження 
тарифів на теплову енергію, що виробляється котельнею AT «Українська автомобільна корпорація» 
та погодження тарифів на послуги з централізованого водопостачання».

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова
В. Кличко
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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. 

Додатково повідомляємо, що TOB "Теплопостачсервіс" 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 послугу з централізованого опалення та послугу з центра-
лізованого постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів.

TOB "Теплопостачсервіс" пропонує встановити тарифи в таких розмірах:

Найменування показників

Категорія споживачів Населення

для абонентів житлових будинків 
без будинкових та квартирних при-

ладів обліку теплової енергії

грн/м2

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на 
теплову енергію для потреб населення 89,42

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 1,09

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1,01

інші витрати абонентської служби 0,08

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних 
засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки X

Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води X

Решта витрат, крім послуг банку 0,01

Собівартість послуг без урахування послуг банку 90,52

Послуги банку 0,89

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 91,41

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

Плановані тарифи на послуги 91,41

Податок на додану вартість 18,28

Плановані тарифи на послуги з ПДВ 109,69

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць 
протягом опалювального періоду, з ПДВ 18,95

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників по Категоріям

Найменування показників

"Інші спо-
живачі"

"Бюджетні 
установи"

грн/м грн/м

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію 51,69 58,33

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00 0,00

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00

інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки 0,00 0,00

Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води 6,33 6,33

Решта витрат, крім послуг банку 0,74 0,67

Собівартість послуг без урахування послуг банку 58,76 65,33

Послуги банку 0,00 0,00

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 58,76 65,33

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

Плановані тарифи на послуги 58,76 65,33

Податок на додану вартість 11,75 13,07

Плановані тарифи на послуги з ПДВ 70,51 78,40

Зауваження і пропозиції приймаються в письмовому вигляді протягом 14 календарних днів за адресою: вул. Академіка 
Вільямса, будинок 3/7, примішення 482.

В оголошенні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, газета "Хрещатик" 
№ 95 (5008) від 12 вересня 2017 р., з технічних причин було допущено помилки.

Слід читати:
– "Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі 28 вересня 2017 року" – 

далі за текстом.
– "Нежитлове приміщення підвалу загальною площею 122,0 кв.м за адресою: просп. 

Героїв Сталінграда, 11; Стартовий розмір орендної плати – 4683,08 грн без ПДВ; Роз-
мір авансової орендної плати – 9366,16 грн без ПДВ – далі за текстом.

– Стартовий розмір орендної плати нежитлової будівлі за адресою: просп. Обо-
лонський, 14-л – 3423,6 грн без ПДВ; Розмір авансової орендної плати – 6847,2 грн 
без ПДВ – далі за текстом.

ОГОЛОШЕННЯ
про виклик в суд Ткаченко Юрія Яковича, як відповідача у справі

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа №761/9457/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" до Ткаченко Юрія Яковича, 
Ткаченко Оксани Вячеславівни про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на 28.09.2017 року о 10.30 в Шевченківському районному 
суді м. Києва, каб. 403, (адреса суду: м. Київ, вул. Деггярівська, 31-а). Суд викликає Ткаченко Юрія 
Яковича, в якості відповідача.

Явка до суду є обов'язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.
Суддя A.A. Осаулов

Оголошення про намір передати в оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Ватутінськінвестбуд" розташоване за адресою: вул. 
Електротехнічна, 11:

1) вул. Шолом-Алейхема, 18, загальна площа – 68,00 кв.м, 3 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення 
складу, вартість об'єкта оренди – 1 026 600,00 грн, ставка орендної плати – 8 %, місячна орендна плата (без ПДВ) – 6844,00 грн, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

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

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

Оголошення про намір передати в погодинну оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

1) вул. Мілютенка, 5, загальна площа – 50,0 кв.м, 1 та 3 поверхи, мета використання за заявою ініціатора оренди – 
інше використання нерухомого майна (надання освітніх послуг з позашкільної підготовки з вивчення іноземних мов 
(погодинно), вартість об'єкта оренди – 858850,00 грн, ставка орендної плати – 15%, місячна орендна плата (без ПДВ) – 
1181,14 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач майна – Спеціалізована школа I-ІІІ ступенів № 189 розташована за адресою: вул. Мілютенка, 5.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн 

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

До уваги Юдакової Світлани Павлівни та Єсіпової Юлії Олександрівни
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас в якості відповідачів в судове засідання по цивільній 

справі за позовом Марчук Володимира Георгійовича до Юдакової Світлани Павлівни, Єсіпової Юлії 
Олександрівни про відшкодування збитків, яке відбудеться 17 жовтня 2017 року о 16.30, за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 12.

В разі неявки в судове засідання відповідачів Юдакової Світлани Павлівни та Єсіпової Юлії Олек-
сандрівни, які проживають за адресою: Печерський узвіз, буд. 18, кв. 39, м. Київ, 01011, справа буде 
розглянута за їх відсутності, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.І. Цокол

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 
має намір передати в оренду нежитлове приміщення за адресою: 
просп. Голосіївський, 59-а. 

Загальною площею: 90,10 кв. м.
Цільове використання: розміщення їдалень буфетів, які не 

здійснюють продаж товарів підакцизної групи. 
Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 1 651 800,00 грн (без ПДВ). 
Орендна плата: 8 275,52 без ПДВ (коригується на індекс інфляції). 

Балансоутримувач: КНП "Консультативно-діагностичний 
центр" Голосіївського району м. Києва" (просп. Голосіївський, 
59-а, м. Київ, тел.257-94-52).

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів 
з дня, наступного після розміщення оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. 40-річчя 
Жовтня, 42, каб. 216. Довідкову інформацію можна отримати за 
телефонами: 281-66-23, 281-66-24.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації проекту "Влаштування та експлуатація відкритої 
автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури на просп. Петра Григоренка (від 
вул. Анни Ахматової до вул. Тальнівської) в Дарницькому районі" переможцем визначено 
товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСШЛЯХ СЕРВІС" (ідентифікаційний 
код – 37855353), результати затверджені розпорядженням Київської міської державної 
адміністрації від 11 вересня 2017 року № 1122.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва та переданий до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Орендодавець – 
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: вул. 
Кавказька, 11, загальною площею 27,20 кв.м, запропонована заявником мета використання: розміщення суб'єкта гос-
подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення, в тому числі перукарня (розмір місячної орендної плати 
становить 1966,54 грн (без ПДВ) або інше використання майна (розмір місячної орендної плати становить 5899,63 грн 
(без ПДВ). Ринкова вартість майна станом на 31.05.2017 становить 471 970,00 грн.

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду 
приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 179. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 

Дані про об'єкт оренди
Реквізити (балансоутри-
мувача) для сплати аван-

сової орендної плати
 Характеристика та місцезнаходження Мета використання запропонована заявниками

Стартовий розмір 
місячної орендної 

плати, грн (без 
ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати, 

грн (без ПДВ)

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м.Києва" (тел.: 249-43-70, 249-43-95)

1
Нежитлові приміщення загальною площею 

31,7 кв.м за адресою: вул. Героїв Севастопо-
ля, буд. № 14-а (1 поверх)

Інше використання майна (розміщення опорного 
пункту для електромеханіків з ремонту та технічного 
обслуговування ліфтів)

3708,13 7416,26
КП "Керуюча компанія з 
обслуговування житлово-
го фонду Солом'янського 
району м. Києва" 
р/р: 26000261583 ПАТ АБ 
"Укргазбанк" м. Київ 
МФО: 320478 ЄДРПОУ: 
35756919  

2
Нежитлові приміщення загальною площею 

148,4 кв. м за адресою: вул. Уманська, 
буд. № 23/9 (н/підвал)

1) Розміщення суб'єкта господарювання, що здій-
снює побутове обслуговування населення 
2) Розміщення фізкультурно-оздоровчого закладу, 
діяльність якого спрямована на організацію та про-
ведення занять різними видами спорту

 8529,17 17058,34

3
Нежитлові приміщення загальною площею 

18,0 кв. м за адресою: вул. Вадима Гетьмана, 
буд. № 24/9 (цоколь)

1) Розміщення суб'єкта господарювання, що здій-
снює побутове обслуговування населення 
2) Розміщення кафетерію, який не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

1626,67 3253,34

4
1 Нежитлові приміщення загальною площею 

65,9 кв. м за адресою: вул. Виборзька, 
буд. № 81/83 (цоколь)

Розміщення дитячої молочної кухні       2657,50 5315,00

5
Нежитлові приміщення загальною площею 

90,4 кв. м за адресою: вул. Пост-Волинська, 
буд. № 2/103 (підвал)

Розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють про-
даж підакцизної групи      3700,00 7400,00

6
Нежитлові приміщення загальною площею 
106,2 кв. м за адресою: просп. Відрадний, 

буд. № 51 (цоколь)

Розміщення фізкультурно-оздоровчого закладу, 
діяльність якого спрямована на організацію та про-
ведення занять різними видами спорту

4024,00 8048,00

7
Нежитлові приміщення загальною площею 

68,0 кв. м за адресою: вул. Василенка, 
буд. № 14-в (підвал)

Розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення 3371,25 6742,50

8
Окремо розташована споруда, загальною 
площею 10,0 кв.м, за адресою: вул. Ушин-

ського, 1

Розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення       949,58 1899,16

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Шановні  власники квартир!

У зв’язку із підвищенням  тарифів на електроенергію (на 70%), хо-
лодну воду (на 24,%), підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, 
відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 
опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ 
від 01.06.2011 р. № 869  ТОВ "Ковальська-Житлосервіс" повідомляє, 
що тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення та 
гарячого водопостачання для розрахунків з населенням по будинкам 
Сікорського,1,1-а,1-б, Левітана, 3, вул. Науки, 69  вул. Червонопільська,2-г, 
розраховані відповідно до вимог "Порядку формування тарифів на те-
плову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги 
з централізованого опалення і постачання гарячої води", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011   № 869   та 
надано до Київської міської державної адміністрації відповідний пакет 
документів на розгляд та погодження.

Ціна на електроенергію в затвердженому тарифі складає – 0,8250 грн 
без ПДВ на даний час діє тариф – 1,40 грн без ПДВ. Тариф на холодну воду  
в затвердженому тарифі – 5,11 грн без ПДВ на даний час тариф на холодну 
воду складає – 6,33 грн без ПДВ.  Ціна газу в тарифі на рівні 4942 грн за 
1000 куб. м, згідно з Постановою від 27.04.2016 р. №315.

Проект тарифу  
на теплову енер-
гію для категорії 
споживачів "на-
селення" 2017 
(без ПДВ)

Од.вим. Діючі тарифи 
затверджені 
розпоряджен-
ням КМДА від 
26.09.2016 
№896

Проект 
тарифу

% 
підви-
щення

Тариф на тепло-
ву енергію

Грн/Гкал 1134,92 1269,55 11,86

тарифів на 
послугу  з цен-
тралізованого 
опалення кате-
горії  споживачів  
"населення"  (з 
ПДВ)

Грн/Гкал 1198,56 1342,24 11,99

з централізова-
ного постачання 
гарячої води:

грн за 1 
куб.м

78,20 88,57 13,26

за умови підклю-
чення  рушнико-
сушильників до 
систем гарячого 
водопостачання

грн за 1 
куб.м

75,04 79,54 6,0

На виконання ст.11 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та 
Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-кому-
нальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням 
її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад 
затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства від 30.07.2012 № 390.  

Зауваження та пропозиції приймаються 15 календарних днів з 15.09.2017 
по 29.09. 2017 року за адресою: м. Київ вул. Є.Чавдар, 3 тел. 593-25-19.

Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого опалення  
ТОВ "Ковальська – Житлосервіс" для здійснення розрахунків з населення

Найменування

Затверджений 
тариф КМДА в №896 
від 26.09.2016 році

Розрахований тариф
% підви-
щення

Вартість в грн Вартість в грн

за 1 
Гкал/ рік

за 1 
кв.м/рік

за 1 Гкал/ 
рік

за 1 
кв.м/
рік

Витрати на придбання 
теплової енергії

Витрати на утримання 
абонентської служби 

24,46 2,60 25,38 2,70

Решта витрат, крім послуг 
банку

14,38 1,53 24,61 2,61

Собівартість послуг, без 
урахування послуг банку

945,77 100,60 1057,96 112,54

Розрахунковий прибуток, 
усього

Послуги банку 14,19 1,51 10,58 1,13

Повна планова собівар-
тість послуг з урахуван-
ням послуг банку

998,80 106,24 1118,53 118,98

Планові тарифи з ПДВ 1198,56 22,03 1342,24 24,67 11,99

Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого по-
стачання гарячої води  ТОВ "Ковальська – Житлосервіс"  для здійснення 
розрахунків з населення

Наймену-
вання

Вартість грн/куб.м Вартість грн/куб.м
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Витрати на 
придбання 
теплової 
енергії

Витрати на 
утримання 
абонент-
ської 
служби

2,12 0,29 2,12 0,29

Витрати на 
придбання 
води для 
послуги з 
гарячого 
водопоста-
чання

5,11 6,33 5,11 6,33

Витрати на 
періодичну 
повірку 
квартирних 
засобів 
обліку

1,15 0,81 1,15 0,81

Решта 
витрат, 
крім послуг 
банку

1,23 0,26 1,23 0,26

Собі-
вартість 
послуг, без 
урахування 
послуг 
банку

54,38 65,41 51,74 57,88

Розра-
хунковий 
прибуток, 
усього

0

Послуги 
банку 1,18 0,71 1,18 0,71

Повна 
планова 
собівартість 
послуг з 
урахуван-
ням послуг 
банку

65,17 73,81 62,53 66,28

Планові  
тарифи з 
ПДВ

78,20 88,57 75,04 79,54 13,26

Рекомендований строк оренди всіх об'єктів – 2 
роки 364 дні. 

Умови конкурсу:
– внесення авансової орендної плати у розмірі 

двох стартових орендних плат;
– орендна плата відповідно до конкурсної про-

позиції 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;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на 
публікацію оголошення про проведення конкурсу та 
оголошення щодо вивчення попиту в газеті "Хрещатик";

– страхування орендованого майна;
– відшкодування витрат підприємства (балансо-

утримувача) 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 (балан-

соутримувача);
– відшкодування підприємству (балансоутримувачу) 

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

– утримання об'єкта 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 конкурсі 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 

юридичними особами:
– документи, що посвідчують повноваження пред-

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

юридичних та фізичних осіб-підприємців, який ви-
даний 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, заві-
рену належним чином та 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 
доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва —
фізичної особи — платника єдиного податку.

3. Документ, що засвідчує сплату авансової 
орендної плати (квитанцію або платіжне доручення 
з відміткою банку).

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо 
якого вноситься в день проведення конкурсу у запечата-
ному конверті, скріпленому печаткою в разі наявності).

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

Документи подаються до підрозділу орендо-
давця, який здійснює реєстрацію вхідної корес-
понденції, в запечатаному конверті з написом 
"На конкурс", з відбитком печатки претендента у 
разі її наявності, прошнуровані та пронумеровані 
разом з описом.

Конкурсна пропозиція подається учасником кон-
курсу в день проведення конкурсу в запечатаному 
конверті з написом "Конкурсна пропозиція". В кон-
курсній пропозиції має бути зазначено: найменування 
(прізвище, ім'я та по батькові) претендента, інформація 
про об'єкт оренди, пропозиція щодо розміру орендної 
плати за перший/базовий місяць оренди (без ура-
хування ПДВ). Розмір орендної плати, зазначений у 
конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір 
стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні 
про проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено через 20 календарних 
днів за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 
41, каб. 409 о 10.00 після публікації оголошення в 
газеті "Хрещатик". Документи прошнуровані та про-
нумеровані разом з описом подаються в запечатаному 
конверті з відміткою "На конкурс" (конверт має бути 
опечатаний печаткою претендента на участь у кон-
курсі), із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий строк прийняття пропозицій від пре-
тендентів для участі у конкурсі не більш як за три 
робочих дні до дати проведення конкурсу. Отримати 
додаткову інформацію можна за адресою: м. Київ, 
просп. Повітрофлотський, 41, телефони для довідок: 
207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ОГОЛОШЕННЯ
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КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"
повідомляє, що тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого 
постачання гарячої води розраховані відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 
01.06.2011 № 869, надано до Київської міської держваної адміністрації для затвердження.

Детальна інформація щодо обгрунтування перегляду тарифів розміщена на інформаційних стендах 
у під'їздах будинків.

Зауваження і пропозиції приймаються за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська,1  до 29.09.2017.

Проекти розрахованих тарифів та структура тарифів на послуги з центрлізованого опален-
ня та централізованого постачання гарячої води по будинках, в яких КП "Керуюча компанія 

з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"
є виконавцем послуг

Структура тарифу на послуги з централізованого опалення

№ 
п/п Статті витрат грн/Гкал

грн/кв.м опалювальної 
площі на місяць про-
тягом періоду надання 
послуги з централізо-
ваного опалення

1 Прямі матеріальні витрати 946,02 22,20

2 Прямі витрати на оплату праці 83,28 1,95

3 Відрахування на соціальні заходи 16,13 0,37

4 Витрати на утримання абонентської служби 2,02 0,06

5 Адміністративні витрати 121,62 2,84

РАЗОМ: 1169,07 27,42

ПДВ – 20% 233,81 5,48

Разом з ПДВ 1402,88 32,90

Структура тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води

№ 
п/п Статті витрат

для систем обладнаних 
рушникосушарками

для систем без рушни-
косушарок

грн/куб.м грн/куб.м

1 Прямі матеріальні витрати 48,96 40,79

2 Прямі витрати на оплату праці 4,31 3,59

3 Відрахування на соціальні заходи 0,83 0,69

4 Витрати на утримання абонентської служби 0,95 0,95

5 Адміністративні витрати 9,38 7,83

6 Витрати на придбання води для підігріву 6,33 6,33

7 Витрати на повірку квартирних лічильників 0,32 0,32

РАЗОМ: 71,08 60,5

ПДВ – 20% 14,22 12,1

Разом з ПДВ 85,30 72,6

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

та монтаж після повірки

№ 
п/п Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової 

енергії, грн з ПДВ

1 Жовтень 37,81

2 Листопад 75,63

3 Грудень 75,63

4 Січень 75,63

5 Лютий 75,63

6 Березень 75,63

7 Квітень 37,81

Примітка. Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних 
засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, 
нараховується у складі послуги з централізованого опалення щомісяця протягом опалювального 
сезону споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку теплової енергії, за-
лежно від кількості таких засобів обліку шляхом додавання плати за проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії до загальної вартості послуг з 
централізованого опалення.

TOB "КУЖЕ "НОВОСЕРВІС" повідомляє, що в зв'язку із збільшенням обсягів постачання теплової енергії, а також 
через збільшення вартості покупної теплової енергії для нежитлових приміщень (на 38%), електроенергії (на 70%) та 
холодної води для технологічних потреб (на 24%), а також підвищення мінімальної заробітної плати згідно Закону України 
"Про Державний бюджет на 2017 рік" перераховано тарифи на теплову енергію для розрахунків з іншими споживачами 
та на комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для розрахунків з населенням. Тарифи 
розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для затвердження.

Діючий на даний час тариф на теплову енергію затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації 
№ 898 від 26.09.2016 р. Затверджений тариф на постачання теплової енергії для населення покриває собівартість на 
99,8%, для нежитлових приміщень – на 73,1%.

Структура розрахованого тарифу на теплову енергію TOB "КУЖЕ "НОВОСЕРВІС" для здійснення розрахунків 
з іншими споживачами

Найменування показників Вартість, тис. грн на рік грн/за 1 Гкал

Виробнича собівартість виробленої теплової енергії всього, у т.ч. 1 647,00 1 571,23

прямі матеріальні витрати 1 641,99 1 566,45

прямі витрати на оплату праці 2,77 4,78

інші прямі витрати 2,24 0,002

загальновиробничі витрати 0,0002 0,0002

Адміністративні витрати 0,48 0,46

Витрати на збут 0,00 0,00

Інші операційні витрати 0,00 0,00

Фінансові витрати 0,00 0,00

Повна планова собівартість теплової енергії 1 647,48 1 571,69

Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 1 647,48 1 571,69

Тариф на теплову енергію X 1 571,69

Планові тарифи з ПДВ X 1 886,03

Діючий тариф з ПДВ X 1 379,27

Відсоток підвищення тарифу % 36,7%

Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого опалення
ТОВ "КУЖЕ "НОВОСЕРВІС" для здійснення розрахунків з населенням

Найменування показників
Вартість, грн

за 1 Гкал за 1 кв. м

Витрати на придбання теплової енергії 1 190,82 118,49

Витрати на утримання абонентської служби 6,91 0,69

Решта витрат, крім послуг банку 1,54 0,15

Собівартість послуг, без урахування послуг банку 1 199,27 119,33

Послуги банку 12,00 1,19

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1 211,27 120,52

Планові тарифи з ПДВ 1 453,52 24,99

Діючий тариф (розпорядження КМДА № 898 від 26.09.2016) 1 453,52 24,98

Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
ТОВ "КУЖЕ "НОВОСЕРВІС" для здійснення розрахунків з населенням

Найменування
Вартість, грн/куб. м

за умови підключення рушникосушок 
до систем гарячого водопостачання

за відсутності 
рушникосушок

Витрати на придбання теплової енергії 59,10 49,25

Витрати на утримання абонентської служби 0,34 0,29

Витрати на придбання води для послуги з гарячого водо-
постачання 6,33 6,33

Витрати на періодичну повірку квартирних засобів обліку 1,83 1,52

Решта витрат, крім послуг банку 0,08 0,06

Собівартість послуг, без урахування послуг банку 67,68 57,45

Послуги банку 0,67 0,56

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 68,35 58,01

Планові тарифи з ПДВ 82,01 69,61

Діючий тариф (розпорядження КМДА № 898 від 26.09.2016) 80,14 67,81

Відсоток підвищення тарифу 2,3% 2,6%

Зауваження та пропозиції приймаються з 15.09.2017 р. по   30.09.2017 р. 
за адресою: 01103, м. Київ, вул. М.Драгомирова, 16, прим. 270, тел. 596-18-00

Завершення громадських слухань щодо проекту Детального плану території в межах 
проспекту Перемоги, вулиць Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, залізничних колій, 

вулиць Тимофія Шамрила, Дорогожицької, Олени Теліги, Олександра Довженка 
в Шевченківському районі міста Києва

Департамент містобудування та архітектури виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) (замовник) та Дочірнє підприємство "Інститут Київгенплан" (Розробник) керуючись ст.ст. 19, 21 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", постановою 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 завер-
шення процедури громадських слухань проекту Детального плану території в межах проспекту Перемоги, вулиць 
Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, залізничних колій, вулиць Тимофія Шамрила, Дорогожицької, Олени 
Теліги, Олександра Довженка в Шевченківському районі міста Києва.

Детальний план території в межах проспекту Перемоги, вулиць Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, заліз-
ничних колій, вулиць Тимофія Шамрила, Дорогожицької, Олени Теліги, Олександра Довженка в Шевченківському 
районі міста 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 прове-
дення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні" експозицію матеріалів проекту Детального плану території в межах проспекту 
Перемоги, вулиць Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, залізничних колій, вулиць Тимофія Шамрила, Дорого-
жицької, Олени Теліги, Олександра Довженка в Шевченківському районі міста Києва було розміщено в приміщенні 
Шевченківської державної адміністрації, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24. Розгляд проекту та врахування пропо-
зицій тривав протягом 1 місяця з дня публікації повідомлення про початок громадських слухань в газеті "Хрещатик" 
№ 57 (4970) від 31 травня 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 проспекту Перемоги, 
вулиць Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, залізничних колій, вулиць Тимофія Шамрила, Дорогожицької, Олени 
Теліги, Олександра Довженка в Шевченківському районі міста Києва можливо на офіційному сайті Департаменту 
містобудування та архітектури http://kga.gov.ua/

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про 
продаж об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва: 

шляхом викупу:
– нежитлові приміщення площею 24,3 кв. м на вул. Франка Івана, 27/31, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 574 900,0 (п'ятсот сімдесят 

чотири тисячі дев'ятсот) гривень, в тому числі ПДВ;
– нежитлова будівля площею 20,6 кв. м на вул. Покровська, 9, літ. "Ж" приватизовано юридичною особою за 250 500,0 (двісті п'ятдесят тисяч п'ятсот) 

гривень, в тому числі ПДВ;
шляхом продажу на аукціоні:

– нежитлова будівля площею 41,8 кв. м на просп. Голосіївський, 107, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 042 369,0 (один мільйон сорок 
дві тисячі триста шістдесят дев'ять) гривень, в тому числі ПДВ;

– нежитлове приміщення площею 32,5 кв. м на вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б" приватизовано юридичною особою за 791 040,0 (сімсот дев'яносто 
одну тисячу сорок) гривень, в тому числі ПДВ;

– нежитлове приміщення площею 53,5 кв. м на просп. Гагаріна Юрія, 3, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 694 560,0 (шістсот дев'яносто 
чотири тисячі п'ятсот шістдесят) гривень, в тому числі ПДВ;

– нежитлове приміщення площею 343,3 кв. м на просп. Гагаріна Юрія, 3, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 4 908 240,0 (чотири мільйони 
дев'ятсот вісім тисяч двісті сорок) гривень, в тому числі ПДВ;

– нежитлова будівля площею 176,8 кв. м на вул. Бальзака Оноре де, 68/18, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 2 611 920,0 (два мільйони 
шістсот одинадцять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень, в тому числі ПДВ;

– нежитлова будівля площею 85,1 кв. м на вул. Бойчука Михайла, 44-а, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 608 960,0 (один мільйон шістсот 
вісім тисяч дев'ятсот шістдесят) гривень, в тому числі ПДВ.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду. Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення цокольного поверху 
загальною площею 72,4 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 8. Балансоутримувач: КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва" (пров. Мар'яненка, 7, 280-96-24). За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення громадської організації, яка здійснює безкоштовну 
психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів та інших осіб – учасників АТО; 2 роки 364 дні. Орендна ставка – 1 грн на рік, як для громадської організації, яка 
здійснює безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів та інших осіб – учасників АТО. Можуть бути запропоновані інші варіанти цільового при-
значення об'єкта оренди, в такому випадку, стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки. Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 
робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

"ТОВ "Управ-Дом" інформує про подання на затвердження тарифу на утримання будинків, споруд та прибудинкової території у розмірі:
1) по вул. Петра Калнишевського, 7 – 8, 81 грн;
2) по вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40 – 9, 38 грн.
Інформація про склад тарифу та періодичність надання послуг розміщено на дошках оголошень у секціях будинків по вул. Петра Калнишевського, 

7 та вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів з дати публікації оголошення, за адресою: 
м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 7, офіс 994, ТОВ "Управ-Дом".

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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КПДЮ запрошує 
юних талантів

 � Нині у Київському Палаці дітей та юнацтва діє понад 
600 гуртків, які відвідують більше 10 тисяч столичних школярів 

ВЕЛИЧНА, мов корабель, 
площа перед Палацом пе-
ретворилася на святкове 
дійство вибору, презентації, 
самоствердження свого за-
хоплення. Кожен, хто завітав 
на День відкритих дверей, 
міг узяти участь у конкур-
сах, записатись до гуртка, а 
ще – виграти подарунковий 
сертифікат на фотосесію чи 
виставу театру «Інкунабула», 
подарунковий фейс-арт чи 
квиток на новорічну ялинку. 

Перед входом розташува-
лися різноманітні виставки 
мистецьких робіт, ігрові май-
данчики. Діти різного віку, 
й навіть дорослі, залюбки 
брали участь у туристському 
«Екстрім-ленді», майстер-
класі з основ параглайдингу 
(укладка парашуту) та з на-
родного побутового танцю 
Master of dance, змаганнях 
радіокерованих машинок 
на автотрасі «Шлях до мрії» 
тощо. Можна було спробува-
ти свої сили у будівництві 
моделей міні-літаків, у шахах 
і навіть відвідати невеличкий 
майстер-клас з виживання. 
Не бракувало відвідувачів і 

біля локацій, присвячених 
сучасним ІТ: 3D-друк, ро-
бототехніка, квадрокоптери. 
У концерті «Країна дитячих 
мрій» взяли участь кращі 
художні колективи закладу. 
А представники ювенальної 
превенції та поліції охорони 
Національної поліції України 
провели цікаві пізнавальні 
вікторини. 

Нині в КПДЮ діє понад 
600 гуртків різного спряму-

вання. Понад 10 тисяч ви-
хованців Палацу віком від 
5 років мають можливість 
обрати свій освітній маршрут 
майже з двохсот напрямів 
навчально-виховної роботи. 
І це не лише звичні для всіх 
види художньої творчості, 
такі як хореографія, спів, 
живопис, музика, театр, а й 
нові й дуже привабливі, такі 
як психологія, інформатика, 
мікробіологія, авіація, архео-

логія, спелеологія, молодіжна 
дипломатія, генетика тощо. 
Дуже потужно тут працює 
ІТА «ЮН-ПРЕС», де свої про-
фесійні якості набувають юні 
журналісти, редактори, піар-
ники, телевізійники, радій-
ники, фотокореспонденти. 

62-річна киянка Ольга 
Починок, викладач англій-
ської в столичній школі, у 
свій час відвідувала тан-
цювальний, театральний, 

краєзнавчий гуртки. Нині 
в її сім’ї сформувалася вже 
ціла династія, адже до Палацу 
ходила й донька Людмила. А 
ось цьогоріч пані Ольга уже 
привела своїх онуків і запев-
няє: «Михайлик ходитиме на 
циркове, Женя – на аероплан, 
а Полінка займатиметься 
танцями». 

Палац крокує в ногу із 
часом. У жодному місті Єв-
ропи подібного закладу не-
має, адже за окремі гуртки 
батькам доводиться платити 
чималі кошти. Приміром, у 
Чехії ціна коливається від 
200 до 900 євро. А в сусідній 
Польщі від 400 євро. Проте в 
КПДЮ вихованці навчаються 
безкоштовно. Тож батьки 
залюбки ведуть малечу вже 
з 4 років. 

Павло Лисик, якому нещо-
давно виповнилося 3 рочки, 
найменший учасник заходів 
у рамках Дня відкритих две-
рей. Його татко зазначає, 
що в майбутньому планує 
віддати сина на технічне мо-
делювання, адже в малюка 
є хист до створення машин. 

«Я теж колишня випус-
книця Палацу (тоді ще – Па-

лацу піонерів і школярів). 
Відвідувала гуртки різного 
спрямування, тому знаю, що 
потрібно теперішнім дітям 
у нашому раю творчості. 
Найбільшу увагу педагоги 
Палацу приділяють новій 
українській школі, щоб уже 
із шкільного віку орієнтувати 
дітей на майбутню профе-
сію. Викладачі роблять усе 
для того, щоб кожна дитина 
знайшла для себе ту справу, 
яка їй найбільше до вподо-
би», – розповіла директор 
КПДЮ Оксана Доброволь-
ська. – «Родзинкою» цього 
навчального року можуть 
стати нові гуртки, такі як 
«Архітектура як світогляд», 
«Льотно-штурманська під-
готовка англійською мовою», 
«Практична електроніка», 
«Універсальний журналіст», 
«Візаж та косметологія», «Ту-
ристична археологія», «Кос-
мічна та авіаційна екологія», 
«Основи психологічного за-
хисту». Це окрім майже 600 
тих, що вже користуються 
неабияким попитом серед 
дітей і молоді столиці. При-
ходьте і втілюйте свою мрію 
в життя!»  

Київський Палац дітей та юнацтва уже більше 80 років відкриває своїм вихованцям 
світ прекрасного, доброго, вічного. Тому День відкритих дверей, без перебільшення, – 
це родинне свято, і пройшло воно по-сімейному затишно. Протягом десятиліть в 
КПДЮ формуються цілі династії вихованців: колишні гуртківці приводять сюди дітей 
та онуків, а випускники через декілька років працюють тут уже викладачами. 

Ярослав ЯЦЕВСЬКИЙ, Наталя ПЛОХОТНЮК | спеціально для «Хрещатика» 
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