
У НЕДІЛЮ міський голова Віта-
лій Кличко відкрив дитячу спор-
тивну школу Київського велотреку. 

«У травні ми відкрили оновле-
ний Київський велотрек, але для 
нас було важливо вдихнути в нього 
життя. І я дуже радий, що зараз 
кожен день тут тренується багато 

людей, відбуваються змагання, і 
сьогодні ми відкриваємо дитячу 
велошколу. Ми вже закупили вело-
сипеди та отримали 80 заявок від 
юних киян, які хочуть займатися 
у цьому спортивному закладі. Я 
впевнений, що школа працюватиме 
ефективно і бажаю всім успіху! 

Щоб підростаюче покоління добре 
тренувалося і здобувало перемоги 
і медалі на різних змаганнях – як 
українських, так і міжнародних», – 
зазначив Віталій Володимирович. 

Міський голова разом з ді-
тьми – вихованцями нового спор-
тивного закладу – взяв участь у 
першому заїзді на велотреку. 

До дитячої велошколи прийма-
ють дітей віком від 10-ти років. 
Заняття – безкоштовні і будуть 
проводитись за спеціальностя-
ми трек та шосе. Сюди можуть 
потрапити всі охочі. Головними 
критеріями є бажання і належна 
фізична підготовка, щоб справ-
лятися з тренуваннями. 

«Ми будемо і далі модернізува-
ти велотрек, щоби зробити його 
спортивною перлиною нашого 
міста», – підкреслив мер Києва. 

Влітку на Київському велотреку 
проводили Чемпіонат України з 

велосипедного спорту на треку 
серед юніорів, а 30 вересня і 1 
жовтня вперше відбулися зма-
гання на Відкритий Кубок Києва 
як для дорослих категорій, так 
і для дитячої та юнацької віко-
вих груп. До столиці приїхали 
спортсмени із різних областей 
України. Заїзди серед дорослих 
включали перегони у чотирьох 
заліках: омніум, спринтерський, 
командний та жіночий. 

Як розповів директор Київсько-
го велотреку Володимир Мельник, 
набір вихованців до велошколи 
розпочався у вересні. 

«Заняття в велосипедній школі 
включають цілий комплекс, зо-
крема: володіння велосипедом, 
технічні прийоми, навички їзди 
на полотні. Будуть також і занят-
тя в залах на тренажерах, вело-
студії», — розповів Володимир 
Мельник �

Подарунок 
для юних велосипедистів

1 жовтня в місті відбулося урочисте відкриття 
дитячої спортивної школи Київського велотреку. 
Мер столиці Віталій Кличко разом з юними киянами 
зробив перший заїзд. Вихідними на легендарному 
спортивному об’єкті відбулися велоперегони, 
участь в яких взяли як досвідчені спортсмени, так 
і початківці. Окрім змагань усі охочі мали нагоду 
відвідати виставку «Історія та відродження Київського 
велотреку». 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ |  «Хрещатик» 

Киян закликають 
підтримати проекти 
Громадського бюджету 

30 вересня розпочалося голосування (http://
kievcity.gov.ua/news/54884.html) за проекти 
ГБ, яке триватиме до 30 жовтня 2017 року. 
До голосування допущено 564 проекти. 
Перший заступник голови КМДА Геннадій 
Пліс закликає киян підтримувати ті ідеї, 
які вони вважають найкращими. Крім того, 
цьогоріч можна буде приєднатись до команд 
цікавих проектів та об’єднатись у коаліції. 

«На мою думку, ГБ – одна із найбільш 
успішних наших реалізацій. Наголошую: 
нововведеннями цього року стали запро-
вадження поділу портфелю на малі та великі 
проекти, за які під час голосування у жовтні 
треба буде зібрати не менше 400 та 1 000 
голосів відповідно. Також є електронний 
збір голосів для перевірки наявності під-
тримки поданих ідей, який тривав 30 днів. 
Він допоміг зекономити час на експертизу 
141 проекту, які не зібрали навіть 50-200 
голосів підтримки відповідно. Ми також 
маємо Громадську бюджетну комісію, яка 
стала «громадським судом присяжних». 
Вона була сформована електронним голо-
суванням киян, складається виключно з ГО 
(https://gb.kyivcity.gov.ua/gbk) і уповнова-
жена приймати остаточні рішення щодо 
скарг від авторів – команд ініціатив, які 
були не згодні з результатами експертизи. 
Було подано та розглянуто 35 скарг, допу-
щено до голосування 22 проекти. Суттєвим 
кроком стало налагодження партнерства 
із держбанками «Ощадбанк» та «При-
ватБанк», в результаті якого вирішується 
питання безкоштовної можливості участі 
в електронному голосуванні усіх охочих 
киян. Окрім того, «ПриватБанк» підготував 
можливість голосувати через термінали 
«Приват24», – підкреслив пан Пліс. 

Нагадаємо, що голосування за проекти 
відбувається виключно в електронний 
спосіб, що дозволяє гарантувати повну 
впевненість у чесності результатів. Кожен 
з киян має 5 голосів, якими може скорис-
татися у будь-який з можливих способів, 
а команди проектів зможуть звернутись 
до своїх прихильників із електронними 
листами після завершення голосування та 
продовжити розвиток груп прихильників 
своїх ідей. 

Деталі – на офіційному сайті ГБ: 
(https://gb.kyivcity.gov.ua/) та у Facebook-
групі СПІЛЬНО 
(https://www.facebook.com/groups/public.
budget.Kyiv.SPILNO/). 

«Я – європеєць» 

З вересня 2017 року до березня 2018 
року триває V Всеукраїнський конкурс есе 
«Я – європеєць». 

Організатори: Міністерство культури 
України, ВМГО «Серце до серця», Посольство 
Литовської Республіки в Україні. 

Роботи учасників до 19 січня 2018 
року надсилаються на електронну адресу: 
yaevropeets@ukr.net. 

Підсумки завершального етапу Конкурсу 
підводяться у березні 2018 року. 

За додатковою інформацією звертатися 
до оргкомітету. Тел.: (044) 501-01-15, (044) 
400-43-01. 
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 �  На Київському велотреку відкрили безкоштовну 
дитячу велошколу 

Мер Києва Віталій Кличко разом з вихованцями нової дитячої велошколи взяв участь у першому заїзді на велотреку
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Про створення комунального закладу  
«Школа І ступеня № 333 Дарницького району м. Києва» 

Рішення Київської міської ради № 13/3020 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до статей 9, 11 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 30 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року  
№ 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про створення комунального закладу «Дошкільний  
навчальний  заклад (ясла-садок) № 106 Голосіївського 

району міста Києва» 
Рішення Київської міської ради № 14/3021 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 18 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», статей 12, 16 Закону України «Про 
дошкільну освіту», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повно-
важень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в місті 
Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою забезпечення потреб мешканців Голосіївського району 
міста Києва в дошкільній освіті Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташо-
ваній на бульварі Перова між будинками 40, 40-а, 40-б та 
3-а на вул. І. Микитенка у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 629/2791 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року  
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про звернення Київської міської ради  
до Верховної Ради України стосовно  

необхідності прийняття Закону України «Про ратифікацію 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству  

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу  
із цими явищами» (Стамбульська конвенція)
Рішення Київської міської ради № 718/2880 від 6 липня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України –  
місто-герой Київ» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальний заклад «Школа І 
ступеня № 333 Дарницького району м. Києва» 
за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 16.

2. Передати комунальний заклад «Школа І 
ступеня № 333 Дарницького району м. Києва» 
до сфери управління Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації.

3. Дарницькій районній в місті Києві державній 
адміністрації:

3.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3.2. Затвердити статут комунального закладу 
«Школа І ступеня № 333 Дарницького району 
м. Києва».

4. Взяти до відома, що видатки на утримання 
комунального закладу «Школа І ступеня № 333 
Дарницького району м. Києва» здійснюються за 
рахунок коштів, передбачених бюджетом міста 
Києва для головного розпорядника Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації 
по галузі «Освіта» на відповідний рік.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

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

1. Створити комунальний заклад «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) №106 Голо-
сіївського району міста Києва» за адресою:  
м. Київ, просп. Науки, 65.

2. Передати комунальний заклад «Дошкіль-
ний навчальний заклад (ясла-садок) № 106 
Голосіївського району міста Києва» до сфери 
управління Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

3. Голосіївській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації:

3.1. Здійснити організаційно-правові заходи, 
пов’язані з виконанням   пункту 1 цього рішення.

3.2. Затвердити статут комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  
№ 106 Голосіївського району міста Києва».

3.3. Забезпечити функціонування комуналь-
ного закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 106 Голосіївського району міста 

Києва» в межах видатків по галузі «Освіта», 
передбачених Голосіївській  районній в місті 
Києві державній адміністрації на відповідний рік.

 4. Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
включити до мережі навчальних закладів Голосі-
ївського району міста Києва  комунальний заклад 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  
№ 106 Голосіївського району міста Києва».

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

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

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
розташованій на бульварі Перова між будинками 
40, 40-а, 40-б та 3-а на вул. І. Микитенка у Дні-
провському районі м. Києва, згідно з додатком 
до рішення (план-схема додається).

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

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

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності 
рішенням про надання земельної ділянки у 
користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування земельною ді-
лянкою, визначеною пунктом 1 цього рішення, 
відповідно до вимог Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень».

3. Київському комунальному об’єднанню зеле-
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста «Київзеленбуд» здійснити організаційно-
правові заходи щодо благоустрою земельної 
ділянки, визначеної пунктом 1 цього рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року 
та концепції формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, затверджених 
рішенням Київської міської ради від 27.11.2009 
№ 714/2783, включивши до переліку скверів 
Дніпровського району міста Києва, що відпо-
відають типологічним ознакам та планувальним 
вимогам (таблиця № 2), земельну ділянку, за-
значену в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) ви-
рішити в установленому порядку питання щодо 
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.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Направити звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України стосовно необхідності 
прийняття Закону України «Про ратифікацію 
Конвенції Ради Європи про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашньому насильству 
та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська 
конвенція) згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в 
газеті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань місцевого самоврядування, ре-
гіональних та міжнародних зв’язків та 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 № 97 (1776), вівторок, 3 жовтня 2017 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради

06.07.2017 № 718/2880

ЗВЕРНЕННЯ
до Верховної Ради України 

стосовно прийняття Закону України  
«Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання  

насильству стосовно жінок і домашньому насильству  
та боротьбу із цими явищами»  

(Стамбульська конвенція)
В Україні загалом та в Києві зокрема є жінки 

та дівчата, які щоденно страждають від насиль-
ства – домашнього, сексуального, економічного, 
примусового шлюбу тощо. Насильство може 
бути психологічне, приховане в словесних об-
разах, критиці, ізоляції, погрозах, залякуванні та 
переслідуванні. Те, що насильство не фізичне, 
не зменшує його небезпеку чи суворість. Право-
порушники і жертви існують серед усіх верств 
населення: страждають та зазнають травм не 
лише потерпілі, а й діти, що стають свідками 
насильства.

Від насильства страждають жінки будь-якого 
віку та походження, хоча деякі особливо вразливі. 
Насильство – наслідок нерівноправності між 
жінками та чоловіками в суспільстві, підживлене 
культурою нетерпимості та заперечення. Громада 
та органи влади не завжди сприймають серйозно 
пережите жіноцтвом насильство, таким чином 
ще більше посилюючи їхню вразливість щодо 
подальшого насильства та навіть вбивств.

На жаль, насильство стосовно жінок часто 
вважають приватною справою, і багато жінок 
не бажають повідомляти про нього або ж під-
даються на вмовляння своїх сімей чи громади. 
Заниження звітних показників доповнюється 
поганою організацією розслідувань, судового 
переслідування та системи покарань. Багато 
справ не доходять до суду, а якщо і доходять, 
то кривдники дістають мінімальне покарання. 
Байдужість до жертв під час слідства та судо-
вого процесу часто стає причиною повторної 
віктимізації. Це знеохочує жінок повідомляти 
про випадки насильства, особливо враховуючи 
те, що через нестачу достатнього захисту такі 
повідомлення підвищують ризик наражання 
жертви на подальше насильство.

Всі ці процеси свого часу стали передумовою 
для напрацювання документа, який був покли-
каний стати основним юридично обов’язковим 
актом у сфері насильства над жінками та до-
машнього насильства, – «Конвенція Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу із цими 
явищами» (Стамбульська конвенція). Саме цей 
законодавчий акт було напрацьовано Радою 
Європи та відкрито для підписання у Стамбулі 
11 травня 2011 року.

Стамбульська конвенція – революційний 
документ. Це перший міжнародний юридично 
обов’язковий акт, потенційно відкритий для будь-
якої країни в світі, що забезпечує комплексну 
низку заходів з запобігання та протидії насиль-
ству над жінками та домашньому насильству. 
Конвенція визнає насильство стосовно жінок 
водночас і порушенням прав людини, і видом 
дискримінації. Документ встановлює чіткий 
зв’язок між досягненням рівноправності між 
жінками та чоловіками та викоріненням насиль-
ства над жінками. Він передбачає встановлення 

кримінальної відповідальності за конкретні 
злочини, такі як переслідування, примусовий 
шлюб тощо.

У Конвенції також йдеться про підхід, необ-
хідний для ефективного припинення насильства 
стосовно жінок та домашнього насильства, що 
закликає всі відповідні залучені органи, устано-
ви та громадські організації до координованої 
співпраці. Вона створює сильний та незалежний 
механізм контролю за її реалізацією.

Конвенція застосовується до всіх видів на-
сильства стосовно жінок, зокрема домашнього 
насильства. Навіть більше, заохочує поширюва-
ти її застосування на чоловіків, дітей та людей 
літнього віку, що стали жертвами домашнього 
насильства. Конвенція застосовується в мирний 
час та в час воєнних конфліктів.

Конвенція пропагує та захищає право кожного 
на вільне від насильства життя та забороняє всі 
види дискримінації жінок, яка виявляється у про-
типравному ставленні до них без об’єктивного 
та обґрунтованого виправдання. Рівноправність 
між жінками та чоловіками як за законом, так і 
на практиці посідає основне місце в припиненні 
насильства стосовно жінок.

Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 
листопада 2011 року.

12 листопада 2016 року Президент України 
Петро Порошенко вніс до Парламенту проект 
Закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Євро-
пи про запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами» (Стамбульська конвенція).

Однак 17 листопада 2016 року Верховна Рада 
України відправила Конвенцію на доопрацювання 
в Комітет у закордонних справах.

Ратифікація Конвенції зобов’язує державу 
вжити низку заходів для запобігання і викорінен-
ня домашнього насильства. Держава повинна 
створити незалежний орган, який вироблятиме 
цілісну скоординовану політику протидії домаш-
ньому насильству; розробити форми співпраці з 
жіночими громадськими організаціями; збирати 
та аналізувати статистичні дані. Більш того, на 
реалізацію всіх заходів державі слід виділити 
кошти з бюджету.

Ратифікація Стамбульської конвенції має 
істотно наблизити Україну та місто Київ зо-
крема до європейських стандартів запобігання 
домашньому насильству, а її реалізація – стати 
запорукою державного захисту постраждалих.

Враховуючи викладене, Київська міська рада 
просить Верховну Раду України прийняти Закон 
України «Про ратифікацію Конвенції Ради Євро-
пи про запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу із цими 
явищами» (Стамбульська конвенція).

Київський міський голова
В. Кличко
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове при-
міщення за адресою: м. Київ, вул. Ружинська, 18/59, підвал, загальною площею 82,9 кв.м. Цільове використання 
– під розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької 
діяльності (заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в 
такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк 
оренди – 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди – 952500,00 грн. Орендна ставка – 1%-20,0 кв.м та 4%-62,9 
кв.м. Орендна плата – 2642,12 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м. Києва".

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 235-00-77.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення за адресою: м. Київ, вул. Шпака,4 (спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 82 ім. Т. Шевченка з по-
глибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва), 2-ий поверх, загальною площею 
46,6 кв. м. Цільове використання – інше використання нерухомого майна (розміщення шкіл, навчання водіїв 
автомобілів) (заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в 
такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Термін 
оренди – 2 роки 364 дні (погодинно). Вартість об'єкта оренди – 903570,00 грн (без ПДВ). Орендна ставка – 
10 %. Орендна плата – 424,44 грн (без ПДВ) (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512, 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 235-00-77, 235-53-56.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 
має намір передати в оренду нежитлові приміщення за адресою: 
вул. Саксаганського, 30-б. Загальною площею: 88,10 кв. м.

Цільове використання: розміщення громадських та благо-
дійних організацій, які здійснюють безкоштовну психологічну, 
соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію дітей-інвалідів, 
дітей з вадами розвитку, інвалідів та інших осіб-учасників АТО, 
якщо орендована площа не використовується для провадження 
підприємницької діяльності (заявником на право оренди можуть 
бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в 
такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись 
відповідно до більшої орендної ставки).

Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 162,94076 тис. грн (без ПДВ). 
Орендна плата: 1 грн на рік.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського 
району м. Києва" просп. Голосіївський, 17-б, м. Київ, 03039, 
тел. (044) 525-19-63, 525-19-17

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

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

Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області 
оголошує конкурс з придбання квартир, а саме: 4 (чотирьох) двокімнатних 
та 1 (однієї) однокімнатної квартири. Зміст конкурсної документації, умови 
закупівлі та інша інформація розміщена на офіційному сайті Служби безпе-
ки України (ssu.gov.ua) в розділі "Про СБ України" – "Нормативно-правова 
база" – "Державні закупівлі".

1. Інвестор (замовник) – КП "Інженерний центр" виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. І.Франка, 12А, літ. "Б".
2. Місцезнаходження забудови – Шевченківський та Подільський 

район м. Києва, схили між Десятинним провулком, Пейзажною алеєю, вул.
Гончарною, Воздвиженською, Андріївським узвозом.

3. Характеристика забудови – Реконструкція сходів від провулку 
Десятинного до вул. Гончарної та благоустрій прилеглої території в межах 
пішохідної алеї до Андріївського узвозу.

Об'єкт належить до класу наслідків (відповідальності) СС II.
4. Технічні та технологічні дані:
Реконструкція сходів (загальна довжина сходів після реконструк-

ції – 195 м. п.), спорудження одноповерхової громадської вбиральні, 
підпірних стін.

Фундаменти – монолітні залізобетоні ростверки по буронабивних палях.
Благоустроєм передбачається влаштування оглядового майданчику, 

трьох майданчиків відпочинку та видового майданчику, покриття доріжок 
з гранітної дрібноштучної декоративної плитки, встановлення вуличних 
ліхтарів для зовнішнього освітлення.

5. Соціально-економічна необхідність
Реконструкція сходів та благоустрій пішохідної алеї необхідні з огляду на:
– забезпечення комплексного підходу до даної історичної території, 

ревіталізація та відновлення традиційного середовища та культурного 
ландшафту Київських гір;

– відновлення лінійних зв'язків між Верхнім містом та Подолом – за-
безпечення вертикального зв'язку в парковій зоні "Пейзажна алея" між 
Десятинним провулком та урочищем Гончарів (вул. Гончарна);

– благоустрій прилеглої території в межах пішохідної алеї до Андріїв-
ського узвозу – облаштування оглядового майданчику, трьох майданчиків 
відпочинку та видового майданчику, влаштування доріжок, встановлення 
ліхтарів, лав для відпочинку, урн, а також передбачені тривожні кнопки 
виклику поліції, камери відеоспостереження та вільний WiFi, озеленення;

– підвищення туристичної привабливості території, створення турис-
тичних маршрутів;

– облаштування громадської вбиральні;
– інженерне забезпечення території;
– створення нових робочих місць в період експлуатації та при організації 

будівельних робіт.
6. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації
• земельних – ділянка площею 10,20 га;
• водних – 8,5848 тис. м3 /рік з водопровідної мережі;
• електричної енергії – 126,35 МВт*год/рік;
• теплової енергії – 12,90 Гкал/рік від міських мереж ;
• трудових – обслуговуючий персонал – 3 особи. Окрім того, під час 

будівельно-монтажних робіт – 61 особа.
7. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації)
Проїзд до об'єкта проектування можливий з боку Десятинного провулку, 

Андріївського узвозу та Гончарної вулиці.
При будівництві та експлуатації – орендний транспорт, вивезення побу-

тових відходів спецавтотранспортом місцевим комунальним господарством 
згідно з договором.

8. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності –
Дотримання Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
Дотримання санітарного розриву для громадської вбиральні розміром 

25 м (див. Науковий звіт про результати санітарно-епідеміологічної оцінки 
ДУ "ІГЗ НАМНУ" №19/2695 від 27.07.2017 р. Забезпечення охорони ґрунтів 
та зелених насаджень під час будівельних робіт та експлуатації. Будівельні 
роботи проводити під наглядом фахівців-археологів та представників органу 
охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації.

9. Еколого-інженерна підготовка і захист території

Обумовленість вибору конструктивних рішень, які б забезпечували 
безпечність експлуатації об'єкта. Моніторинг схилу на час будівництва та 
експлуатаційний період.

Виконання земляних робіт, дотримуючись плану переміщення земля-
них мас. Забезпечення захисту від шумового забруднення під час роботи 
інженерного обладнання.

10. Можливий вплив запроектованої діяльності на навколишнє 
середовище:

• клімат і мікроклімат – не впливає;
• повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря при роботі будівельної техніки нижче ГДК населених місць, 
що відповідає нормативним вимогам;

• водне середовище – джерелом водопостачання є водопровідні 
мережі міста.

Об'єкт забезпечений системою зливостоків з території та каналізації. 
Передбачено облаштування футляру каналізаційних мереж громадської 
вбиральні.

Скидання стічних вод від об'єкта буде відповідати вимогам "Правил 
приймання стічних вод у Київську міську каналізацію" № 1879 от 12.10.11р.

• ґрунт – охорона грунту забезпечується дотриманням вимог законодав-
ства та проектними рішеннями (під час будівельних робіт – дотримуючись 
плану переміщення земляних мас), влаштуванням зливової каналізації та 
благоустроєм території, запобіганням аварійних ситуацій.

• рослинний світ – необхідне видалення зелених насаджень здійснюва-
тиметься відповідно до встановленого порядку (постанова Кабінету Міністрів 
України №1045 від 01.08.2006, розпорядження КМДА №811 від 27.06.2007, 
Закон України №2739-VI від 02.12.2010), благоустрій території передбачає 
рядові та групові посадки дерев та кущів, посів газонів.

Вплив – в межах нормативних вимог;
• тваринний світ та заповідні об'єкти – негативного впливу на фауну 

ділянки не очікується. Територія належить до об'єктів природно-заповідного 
фонду – є історико-культурним заповідником і знаходиться у туристичній 
зоні. Реконструкція передбачається під наглядом фахівців-археологів та 
представників органу охорони культурної спадщини КМДА, благоустрій 
території передбачає впорядкування схилу, висадку дерев та кущів. Вплив 
– в межах нормативних вимог;

• соціальне середовище – покращує, оскільки впорядковує територію 
і підвищує значення Пейзажної алеї та Старокиївської гори як загально-
міського осередку культурної активності на стику двох історичних районів; 
поліпшує туристичну привабливість території; забезпечує населення робо-
чими місцями на час експлуатації та будівництва, об'єктами інфраструктури 
(громадська вбиральня).

• навколишнє техногенне середовище – в межах нормативних вимог.
11. Відходи виробництва – нових видів відходів не утворюється. По-

бутові відходи вивозяться спецавтотранспортом місцевим комунальним 
господарством згідно з договором.

12. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — у відповідності до ДБН 
А 2.2-1-2003.

13. Участь громадськості – Громадське обговорення проекту (протокол 
від 11 травня 2017 р.) Розміщення інформації про плановану діяльність у 
електронних ЗМІ та соціальних мережах:

http ://kga. gov.ua/rss/1341-11 -travnya-2017-roku-vidbudetsya-prezentatsiya-
proektu-rekonstruktsiji-skhodiv-vid-provulku-desyatinnogo-do-urochishcha-
gonchariv

https://www.facebook.com/events/205937653256157
Презентація громадського обговорення проекту реконструкції сходів від 

провулку Десятинного до урочища Гончарів 11.05.2017 р.
https://www.youtube.com/watch?v=wuf8a3BX17s
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися протягом місяця з дня ви-

ходу публікації за адресою: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка 12-А, літера Б.

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

№ 
п/п Характеристика об'єкта оренди

Вартість 
об'єкта 

оренди у грн 
(без ПДВ)

Балансоутримувач За заявою ініціатора цільове використан-
ня та термін оренди

За заявою ініціатора графік викорис-
тання приміщення (год) (розклад за-
нять, погоджений  з керівником ЗНЗ)

Орендна 
ставка у %

Розмір стартової орендної 
плати за місяць (за 1 

годину) у грн (без ПДВ)

1

Нежитлові приміщення на четвертому 
поверсі загальною площею 52,3 кв. м 
за адресою: вул. Ольгінська, 2/4 (Спе-
ціалізована школа № 94 "Еллада")

Станом на 
30.06.2017 – 
1 936 375,00

Управління освіти та  іннова-
ційного розвитку Печерської 
районної в місті Києві   державної 
адміністрації, адреса:  м. Київ, 
вул. Інститутська, 24/7

Освітні послуги (навчання ораторському 
мистецтву, швидкому читанню, мовам і 
навичкам спілкування, розвиток  творчих 
здібностей дітей) 2 роки 364 дні

Пн.: 17.30-19.00; Вт.: 17.00-18.00; 
Ср.: 17.30-19.00; Чт.: 17.00-18.00; 
Пт: 17.30-19.00; Сб.: 10.30-11.30. 
(7 год 30 хв на тиждень)

15 1664,19 
(50,43 – за 1 годину)

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефонами: 280-15-39.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
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У першого заступ-
ника голови КМДА 
Геннадія Володими-
ровича Пліса (питан-
ня діяльності апарату 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
питання бюджету та 
фінансів, планування 
і обліку, податкової 
політики, банківської 
діяльності, організа-
ції виставкової діяль-
ності, інформатизації, 
телекомунікаційних 
систем та технологій, 

електронного урядування, захисту інформації, розвитку 
інформаційного суспільства на території м. Києва, питання 
промислової, науково-технічної та інноваційної політики, 
регуляторної політики та підприємництва, внутрішньої 
торгівлі та побутового обслуговування населення, діяль-
ності ринків). 

Особистий прийом громадян — першого вівторка з 
16.00 до 18.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової 
особи, відповідальної за організацію особистого прийому 
громадян 202-74-40. 

Особистий виїзний прийом — третього вівторка кожного 
місяця з 17.00 до 18.00 у Печерській РДА та у четвертий 
вівторок кожного місяця з 17.00 до 18.00 у Шевченківській 
РДА. День та час проведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожної другої середи з 17.00 до 18.00, тел. 202-76-76. 

У заступника го-
лови КМДА Петра 
Олександровича 
Пантелеєва (питання 
житлово-комуналь-
ного господарства, 
енергетики, енер-
гоефективності та 
енергозбереження, 
утримання і забез-
печення належного 
стану житлового фон-
ду, співпраці з ОСББ, 
приватизації житла, 
надання ритуальних 
послуг, контролю за 
благоустроєм, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності населення). 

Особистий прийом — кожного другого четверга з 16.00 
до 18.00 на вулиці Хрещатик, 36. Телефон посадової осо-
би, відповідальної за організацію особистого прийому 
громадян 202-75-56. 

Особистий виїзний прийом — кожного першого четверга 
з 16.00 до 18.00 у Святошинській РДА та кожного третього 
четверга з 16.00 до 18.00 у Солом’янській РДА. День та час 
проведення прямої «гарячої» телефонної лінії: кожного 
четвертого четверга з 16.00 до 17.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА Миколи Юрійовича 
Поворозника (питання охорони здоров’я, соціального 
забезпечення та соціального захисту соціально незахи-
щених громадян-пенсіонерів, інвалідів, одиноких непра-
цездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних 
сімей та інших, забезпечення виконання законодавства 

про пільги, зайнятос-
ті населення, праці 
та заробітної плати, 
гендерної політики, 
питання комунальної 
власності, приватиза-
ції, інформатизації, 
теле- та радіомовлен-
ня, поштового зв’язку, 
транспорту та зв’язку, 
будівництва та ре-
монту доріг). 

Особистий прийом 
громадян — кожної 
третьої п’ятниці з 
12.00 до  14.00 на 

вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, відповідальної 
за організацію особистого прийому громадян 202-76-16. 

Особистий виїзний прийом — кожного першого поне-
ділка місяця з 16.00 до 17.00 у Голосіївській РДА та третьої 
п’ятниці з 16.00 до 17.00 у Дарницькій РДА. День та час 
проведення прямої «гарячої» телефонної лінії: кожного 
першого вівторка з 11.00 до 12.00, тел. 202-76-76. 

У заступника го-
лови КМДА Олек-
с і я  Юрійовича 
Резнікова (питання 
децентралізації та 
місцевого самовря-
дування, міжнарод-
них відносин, вну-
трішньої політики, 
преси та інформації, 
видавничої справи, 
туризму і курортів, 
реклами). 

Особистий прийом 
громадян — кожного 
другого вівторка мі-
сяця з 10.00 до 12.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефон по-
садової особи, відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян 202-70-52. День та час проведення 
прямої «гарячої» телефонної лінії: кожного четвертого 
вівторка з 10.00 до 11.00, тел. 202-76-76. 

У  з а с т у п н и -
ка голови КМДА 
Олександра Вале-
рійовича Спасибка 
(питання містобуду-
вання та архітектури, 
регулювання місто-
будівної діяльності, 
капітального будів-
ництва, будівництва 
житла, реконструкції 
житлового фонду, за-
безпечення населення 
житловою площею, 
питання вирішення 
проблеми забезпе-

чення житлом інвесторів, які зазнали збитків унаслідок 
діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній 
«Еліта-центр», використання та охорони земельних ре-
сурсів м. Києва, архітектурно-будівельного контролю). 

Особистий прийом громадян — кожної першої середи 
місяця з 16.00 до 17.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефони по-
садової особи, відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян: 202-77-04, 202-77-05. 

Особистий виїзний прийом — у другу середу кожного 
місяця з 16.00 в Оболонській РДА, четвертої середи місяця 
з 16.00 в Подільській РДА. День та час проведення прямої 
«гарячої» телефонної лінії: кожного другого четверга 
місяця з 14.00 до 15.00, тел. 202-76-76. 

У заступника го-
лови КМДА Ганни 
Вікторівни Старо-
стенко (питання осві-
ти і науки, культури та 
охорони культурної 
спадщини, фізичної 
культури і спорту, на-
ціональних меншин і 
міграції та державно-
церковних відносин, 
питання материнства 
і дитинства, дітей-си-
ріт, сім’ї та молоді). 

Особистий прийом 
громадян — кожного 

другого вівторка місяця з 16.00 до 17.00 на вул. Хрещатик, 
36. Телефон посадової особи, відповідальної за організацію 
особистого прийому громадян 202-74-03. 

Особистий виїзний прийом — кожного четвертого 
вівторка місяця з 16.00 в Деснянській РДА та кожного 
третього вівторка з 16.00 у Дніпровській РДА. День та час 
проведення прямої «гарячої» телефонної лінії: кожного 
першого вівторка місяця з 10.00 до 11.00, тел. 202-76-76. 

У в.о. керівника 
апарату виконав-
чого органу Київ-
ської міської ради 
(Київської міської 
державної адміні-
страції) Лесі Іванів-
ни Верес (питання 
діяльності апарату 
виконавчого орга-
ну Київської місь-
кої ради (Київської 
міської державної 
адміністрації), ді-
яльності архівів; за-
побігання корупції; 
забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод 
громадян; взаємодії та розвитку зв’язків з судами, право-
охоронними органами; роботи зі зверненнями громадян, 
документального забезпечення; інформатизації, електро-
нного урядування, формування і використання інформа-
ційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на 
території м. Києва; надання адміністративних послуг; 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб 
на території міста Києва). 

Особистий прийом громадян — кожного третього вів-
торка місяця з 10.00-13.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефон 
посадової особи, відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян 202-75-06.

Графік 
проведення прийому громадян 

керівництвом КМДА 
на IV квартал 2017 року
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